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Niemodlina

Od redakcji
Drodzy Czytelnicy!
Temat miesiąca

Za nami dwa
miesiące wakacji. Lipcowo-sierpniowe wydanie „Pulsu Niemodlina”, które właśnie
trafia do Państwa rąk,
jest podsumowaniem
okresu wakacyjnego
w gminie Niemodlin.
Był to czas festynów,
zabaw na świeżym
powietrzu, atrakcji sportowych, rozrywek dla dzieci i dorosłych. Oferta placówek kulturalno-oświatowych, sołectw, stowarzyszeń i firm prywatnych z terenu naszej gminy była bogata, o czym możecie przeczytać w tym wydaniu „Pulsu Niemodlina”.
Ważnym wydarzeniem, podsumowującym zebrane przez rolników
plony, są coroczne Dożynki Gminne. Tym razem odbyły się one w Magnuszowicach. Nie mogło tam zabraknąć naszej redakcji – relację z uroczystości dożynkowych przedstawiamy na łamach naszego pisma.
Ponadto wzorem poprzednich wydań i tym razem w miesięczniku nie
zabraknie biuletynu gminy Niemodlin, relacji sportowych oraz zapowiedzi
zajęć kulturalnych i sportowych jakie m.in. przygotowuje dla dzieci, młodzieży i dorosłych Ośrodek Kultury w Niemodlinie i Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Niemodlinie. Zachęcamy do lektury!
Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego wszystkim uczniom życzymy samych piątek i szóstek w szkole, powodzenia w nauce, a nauczycielom satysfakcji z pracy zawodowej.

Redakcja

NOCLEGI

Aktualności
Dożynki Gminne, które w tym
roku odbyły się w dniu 4 września w Magnuszowicach, były
przede wszystkim okazją do podziękowania za zebrane przez
rolników plony. Po trudach ich
codziennej pracy, zmaganiu się
z nieprzewidywalną pogodą i siłami natury, przyszła wreszcie
pora na świętowanie.
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Święto plonów – Magnuszowice 2011
Korony konkursowe

Uroczystości rozpoczęła dziękczynna msza
święta, którą odprawił ksiądz proboszcz Tadeusz
Wolański. Następnie korowód dożynkowy udał się
na boisko w Magnuszowicach, gdzie zaplanowano
przebieg dalszej części dożynek. Gospodarzem był
burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz.
Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in.: przewodniczący Rady Miejskiej w Niemodlinie Mariusz
Nieckarz, radny Powiatu Opolskiego Edward Jędra,
radni Rady Miejskiej w Niemodlinie, przewodniczący Rady Miejskiej poprzedniej kadencji Jan Oleksa,
delegacja z partnerskiego miasta Stity z Czech,
Junior Big Band (Stity)

na czele ze starostą – Jirim Voglem oraz rolnicy
i mieszkańcy gminy Niemodlin. Po przywitaniu
wszystkich gości nastąpił ceremoniał dożynkowy.
Starościna Dożynek Monika Zawadzka wraz ze
Starostą Stanisławem Szczepkowskim przekazali
gospodarzowi dożynek bochen chleba, który następnie podzielili między licznie zgromadzonych
uczestników uroczystości.
Burmistrz Niemodlina zwrócił uwagę na fakt,
że tegoroczne plony należy szczególnie docenić
ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe,
a przede wszystkim padające w okresie letnim
deszcze, utrudniające pracę rolnikom.
Po części oficjalnej rozpoczął się program artystyczny. Jako pierwszy wystąpił zespół Junior Big
Band z Czech, gorąco oklaskiwany przez publiczność. Ze sceny mogliśmy usłyszeć również zespół
ludowy Graczanki. Natomiast miłośników muzyki
lekkiej, łatwej i przyjemnej z pewnością ucieszył
koncert biesiadny „Wesoła biesiada”.
Co roku obchodom dożynkowym towarzyszą
konkursy Koron Żniwnych, Żywych Obrazów oraz
konkurs na najładniej udekorowane gospodarstwo indywidualne. Tak też było w tym roku. Zadanie przed jurorami było niełatwe, wszystkie korony żniwne i gospodarstwa przygotowane były
z wielkim zaangażowaniem i przy ogromnym nakładzie pracy. W końcowym rezultacie zwycięzcą
w kategorii Koron Ziarnowych zostało sołectwo
z Szydłowca Śląskiego, które otrzymało dyplom

Graczanki

i bon na 800 zł, drugie miejsce i bon na 600 zł
przypadło wsi Molestowice. Trzecie miejsce zajęły Gracze (bon na 400 zł). W kategorii Koron Kłosowych najlepsza okazała się korona mieszkańców
Magnuszowic. War to dodać, że Magnuszowice
zwyciężyły również w Dożynkach Powiatowych,
które organizowane były w tym roku w Bierdzanach. Drugim miejscem na Dożynkach Gminnych
cieszyło się sołectwo Rzędziwojowice, a trzecim
mieszkańcy Rutek. Najpiękniej udekorowanym gospodarstwem okazał się dom państwa Aleksandry
i Grzegorza Hajtałowicz, na drugim miejscu znalazło się gospodarstwo państwa Ewy i Andrzeja
Studzińskich. Trzecie miejsce zajęli państwo Maria
i Adam Niedziejko.

Wielką pomysłowością, jak co roku,
mieszkańcy naszej gminy i poszczególnych jej miejscowości wykazali się prezentując Żywe Obrazy. W tym roku najlepiej, według jury, zaprezentowali się
mieszkańcy Lipna, którzy wyprzedzili sołectwo Sarny Wielkie oraz mieszkańców
Rzędziwojowic, którzy zaprezentowali
się w iście diabelskiej odsłonie.
Tegoroczne Dożynki Gminne były
okazją do wręczenia tytułu Zasłużony
dla Ziemi Niemodlińskiej, którym burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz i Rada Miejska wyróżnili tym razem starostę miasta Stity Jiri Vogla. Na
przełomie sierpnia i września upłynęła 4 rocznica
podpisania umowy o współpracy partnerskiej między gminą Niemodlin a miastem Stity w Czechach.
Ważnym punktem programu gminnych uroczystości dożynkowych było również wręczenie honorowych dyplomów osobom i firmom wyróżnionym za wspieranie inicjatyw społecznych
na obszarach wiejskich Gminy Niemodlin. Burmistrz Niemodlina uhonorował: Zbigniewa Kosterkiewicza, Bronisława Haładusa, Andrzeja Miśtę,
Rajmunda Wockę, Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski
M. Gruszka–T. Wikowski, firmę Gastronomia – Handel Ryszard Muszyński i Zbigniew Muszyński, Jana
Oleksę i Marka Pieniaka.
kk
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Cześć ich pamięci!
W dniu 11 lipca 2011 roku,
na placu Obrońców Przebraża
w Niemodlinie, odbyła się uroczystość upamiętniająca 68. rocznicę ludobójstwa na Wołyniu.

Złożenie kwiatów pod pomnikiem

Wspomnienie
o Bogdanie Kiczaku
W dniu 20 lipca 2011 r. pożegnaliśmy naszego fotografa,
mieszkańca Niemodlina, śp.
Bogdana Kiczaka (03.05.1927-18.07.2011).
Należał do pokolenia ludzi
urodzonych w wolnej Polsce, w latach dwudziestych XX wieku.
W dzieciństwie i wczesnej młodości doznał cierpienia sieroctwa,
wojny i głodu. Na skutek układów
jałtańskich musiał opuścić rodzinną ziemię – ukochaną Kołomyję,
za którą tęsknił do końca swoich dni.
Wiedzę fachową zdobywał od wczesnych lat
u wybitnych fotografów w Stanisławowie i Kołomyi. Egzamin czeladniczy zdał we Wrocławiu
w 1949 roku. Izba Rzemieślnicza w Opolu przyznała mu tytuł Mistrza Fotografowania w 1961 roku.
Był zaliczany do wojewódzkiej elity fotograficznej,
w której znaczącą postacią był opolski fotograf
Adam Śmietański. Wchodził w skład komisji egzaminującej kandydatów na czeladników i mistrzów.
Odszedł nasz fotograf, który robił zdjęcia kilku
pokoleniom. A robił je dobrze, bardzo dobrze i profesjonalnie. Utrwalił dla historii i potomnych niezliczoną liczbę fotografii z chrzcin, ślubów, pogrzebów.
Kolejne pokolenia przechowują w swoich albumach
pamiątkowe zdjęcia pierwszokomunijne. Rejestrował
na kliszach, a potem na błonach fotograficznych
portrety ludzi, robił zdjęcia do różnych dokumentów,
dyplomów akademickich i świadectw maturalnych.
Zdjęcia w dokumentach wraz z ludźmi rozeszły się
po świecie. Był autorem zdjęć pamiątkowych, tabli absolwentów i profesorów Liceum Ogólnokształcącego
w Niemodlinie i Technikum Leśnego w Tułowicach.
Podczas matur tabla eksponował na wystawie w swojej witrynie. Fotografował dzieci, ludzi młodych i starych. Już w czasie wojny robił zdjęcia żołnierzom idącym na front, którzy wysyłali je do rodzin. Rejestrował
uroczystości kościelne i państwowe, np. pochody 1
majowe. W swoim czasie były to ważne wydarzenia.

W spotkaniu, na zaproszenie organizatorów
– burmistrza Niemodlina Mirosława Stankiewicza i przewodniczącego Rady Miejskiej w Niemodlinie Mariusza Nieckarza, udział wzięli m.in.: Barbara Kamińska – Członek Zarządu Województwa
Opolskiego, płk Stefan Szelka – prezes Okręgu
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Opolu, porucznik Stanisław Jankowski

Poza fotografią jego pasją był sport, zwłaszcza
piłka nożna. Interesował się też polityką. Kolekcjonował stare zegary, które sprzedawał, gdy nie starczało pieniędzy ze skromnej emerytury na lekarstwa i życie. Pozostałe rozdawał rodzinie.
Od lat mieszkał i pracował w Niemodlinie,
lecz jego serce i dusza były ciągle obecne tam,
w Stanisławowie, Kołomyi i na Wysokiej Połoninie.
Rozmiłowany w Huculszczyźnie! Wielokrotnie, gdy
pozwalało na to zdrowie, odwiedzał ukochany
kraj dzieciństwa i młodości. Spotykał tam ludzi bliskich jego sercu – prostych i zwykłych, a zarazem
mądrych życiowo Hucułów. Plonem wyjazdów były przywożone stamtąd pamiątki. Z czasem jego
mieszkanie stało się muzeum etnograficznym Pokucia.
Miał kontakt i prowadził korespondencję
z wieloma znaczącymi w Polsce Kresowianami,
a także z ludźmi w szerokim świecie. Również
dzięki jego staraniom, wypełniona sprzętem medycznym ciężarówka ze Szwajcarii, trafiła do szpitala w Niemodlinie.
Pracowity – to za małe słowo. Był tytanem
pracy. Już o 4.00, 5.00 nad ranem pracował
w swoim zakładzie Foto Rena, w ciemni, nad retuszem zdjęć. Punktualny co do minuty i słowny. Gdy
szedł na obiad, można było regulować zegarki
na godz. 13.00. Łatwo i często nawiązywał rozmowy z klientami. Wielu z nich wstępowało do Pana
Kiczaka na pogawędki. Zawsze zadbany i dobrze
ubrany, buty na miarę, garnitur i krawat obowiązkowo, jak przystało na pryncypa.
Jego oczkiem w głowie była rodzina – żona Ircia i umiłowany syn Andrzej, który wyprzedził Go
w drodze do wieczności, syn Bogdan i córka Elżbieta. Miłował ich tak jak umiał i dla nich żył.
Wraz z odejściem Bogdana Kiczaka odchodzi
legenda Niemodlina. Żył 84 lata, w tym prawie 60
w Niemodlinie. Znali go wszyscy i On znał wszystkich i wszystko, co się działo w małym, kiedyś powiatowym, a potem gminnym miasteczku. Szkoda, że miejscowe władze nie dostrzegły jego pracy
dla niemodlińskiej społeczności.

Bogdanie, nasz Fotografie, spoczywaj w pokoju!
Niech Ci się śni Twoja Kołomyja!
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!
J.O.
(pełne dane do wiadomości redakcji)

- przewodniczący opolskiej Rady Środowiska Żołnierzy Polskich na Kresach Południowo-Wschodnich II RP, radny Powiatu Opolskiego – Edward Jędra, przedstawiciele stowarzyszeń i związków
kombatantów, ks. dziekan Jerzy Chyłek, poczty
sztandarowe, radni Rady Miejskiej w Niemodlinie,
a także pozostali goście.
Polakom, którzy w 1943 roku zostali zabici przez
Ukraińską Armię Powstańczą tylko dlatego, że byli
Polakami, należy się pamięć i cześć, którą winni są
wszyscy Polacy, również najmłodsze pokolenie. „Wybaczyć jest rzeczą ludzką, ale nie zapomnieć” – powiedział płk Stefan Szelka, który podziękował również
władzom Niemodlina, na czele z burmistrzem Mirosławem Stankiewiczem, że dzięki takim właśnie uroczystościom tę pamięć pielęgnują. Dowodem
wdzięczności był honorowy dyplom, który pułkownik
wręczył m.in. burmistrzowi.
Na zakończenie uroczystości ksiądz Jerzy Chyłek,
wraz ze zgromadzonymi, odmówił modlitwę za pomordowanych, po której nastąpiło złożenie kwiatów
i wieńców pod pomnikiem Obrońców Przebraża. Jednym z zamordowanych był Ludwik Malinowski – Komendant Partyzanckiej Samoobrony Przebraża, który po wojnie osiadł w Niemodlinie, gdzie zmarł
w 1962 roku.
Katarzyna Knieja

Złożenie kwiatów przez delegację gminy

Ku pamięci ofiar
W okolicy miejscowości Magnuszowiczki w latach 1940 – 44
znajdował się hitlerowski obóz
pracy przymusowej dla Żydów
z Zagłębia Dąbrowskiego.
Aby upamiętnić ofiary tego obozu, w dniu 12
sierpnia 2011 r., burmistrz Niemodlina Mirosław
Stankiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej Niemodlina Mariusz Nieckarz, sołtys Magnuszowiczek Stanisław Szczepkowski, sołtys Magnuszowic Maria
Wachowska oraz mieszkańcy miejscowości złożyli
kwiaty i zapalili znicze pod tablicą pamiątkową, którą postawiło społeczeństwo Ziemi Niemodlińskiej,
w miejscu, gdzie w nieludzkich warunkach przebywało 398 Żydów. Wielu z nich za swoje pochodzenie zapłaciło cenę najwyższą. Jednak liczba ofiar śmiertelnych obozu jest nieznana.
Uroczyste odsłonięcie tablicy nastąpiło w sierpniu ubiegłego roku.
Katarzyna Knieja

Gospodarka

Zapadła się ziemia…
W nocy z 18 na 19 lipca 2011 r. nastąpiło
gwałtowne osunięcie się drogi powiatowej
Góra-Gracze. O prawdopodobnych przyczynach tego zjawiska, konsekwencjach i dalszych planach związanych z ewentualną odbudową drogi redakcja „Pulsu Niemodlina”
rozmawiała z Andrzejem Miśtą, prezesem
Przedsiębiorstwa Surowców Skalnych Bazalt-Gracze, które ok. 300 metrów dalej prowadzi prace wydobywcze.
Andrzej Miśta: Jeśli
chodzi o osuwisko, które powstało na skutek zapadnięcia
się terenu, to ma ono zasięg
nieco większy niż można było
przypuszczać, a przyczyny są
złożone. Nigdy nie jest tak, że
jest tylko jedna przyczyna tego typu zjawiska. Opierając się na ekspertyzach, które
były wykonane w 2000, 2005 i 2010 roku, związane
m.in. z zagrożeniem osuwiskowym odcinka północno-zachodniego, można dojść do konkluzji, że główną przyczyną jest intensywność opadów atmosferycznych, zarówno deszczu, jak i śniegu.
Teren ten jest wypiętrzony w stosunku do terenu Graczy i do terenów położonych obok, na obszarze wsi Rutki.
Między naszym wyrobiskiem a wsią Rutki, która też jest,
umownie mówiąc, „na górce”, znajduje się zagłębienie terenu, do którego wszystkie wody opadowe spływają penetrując ziemię, tworząc różne szczeliny. My nie wiemy o tym,
co się tam dzieje, w jej wnętrzu, nie jesteśmy w stanie tego prześwietlić. Faktem jest, że nie ma poziomów wodonośnych w obrębie kopalni. Inaczej mówiąc, nie grozi nam nagłe wypłynięcie dużej ilości wody, która byłaby przyczyną
powstania takiego osuwiska. Na dodatek w tej części wyrobiska tj. od strony północno-zachodniej nie było eksploatacji od ponad 20 lat, nie było więc większej ingerencji
w strukturę skały. W tym miejscu była grota św. Barbary,
był krzyż, odbywały się tutaj coroczne msze barbórkowe,
ale od zdarzenia, które miało miejsce w czerwcu 2004 roku, czyli pierwszego osuwiska, nie ma tam już zgromadzeń.
Msze święte odbywają się w kościele.
To wszystko wpływało na to, że zwracaliśmy baczną
uwagę na ewentualne zagrożenia, które mogą wystąpić
w tej części wyrobiska. Droga była monitorowana, jak
również teren wokół wyrobiska, ociosy ścian były sprawdzane. Mamy punkty pomiarowe, jest zespół powołany przez
Kierownika Robót Górniczych, który ocenia stan ociosów
ścian i samej drogi, ale nic nie wskazywało na to przez
ostatnie lata, że tutaj są jakieś istotne ruchy. Dopiero
w ostatnim czasie, na dwa, trzy dni przed osunięciem się
drogi, te punkty wskazywały, że jakieś ruchy występują.
Wtedy bardziej intensywnie przyglądaliśmy się tej części
wyrobiska, ale głównie pod kątem troski o drogę i bezpieczeństwo jej użytkowników. Jest ona miejscem publicznym i trzeba było na to zwracać szczególną uwagę.

W momencie kiedy miało miejsce to zdarzenie, ok.
godz. 2.00 w nocy, było dwóch wartowników, którzy sprawdzali stan drogi i obserwowali to zjawisko. To trwało
na pewno przynajmniej kilka minut od momentu intensywniejszego obrywania się skał aż do całkowitego powstania
zapadliska. Ochrona od razu zabezpieczyła odcinek drogi od strony Góry i Graczy, więc można z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że nie istniało jakieś niebezpieczeństwo. Tym bardziej, że w nocy ruch jest ograniczony,
a zabezpieczenie było. Została powiadomiona Straż Pożarna i Policja. Po przyjeździe przejęli oni zabezpieczenie drogi. Tak więc nie było zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi,
którzy mogli się znaleźć akurat w tym miejscu.
Naprawdę trudno przewidzieć wszystkie zjawiska albo ruchy gruntów przylegających do naszego złoża. Jeśli
chodzi o konsekwencje powstania osuwiska, to mogę powiedzieć, że dotarcie do Graczy jest możliwe z każdej strony. Nie ma takiego problemu, że te dwie miejscowości zostaną odcięte od świata. Powstała tylko kwestia poprawy
drogi rolniczej między Rutkami a Graczami i wydłużenie
drogi asfaltowej ze względu na ustalony objazd. Ten objazd
ma długość około 11 kilometrów, ale na potrzeby lokalnej
społeczności, aby ułatwić życie mieszkańcom Góry i Rutek,
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polepszymy stan tej drogi rolniczej. Odcinek tej drogi ma
długość ok. 2 km.
Jeśli chodzi o odbudowanie zapadniętej drogi, to nie
można już dziś podjąć decyzji. Na bieżąco są robione
ustalenia oraz wszczęte dochodzenie przez Okręgowy
Urząd Górniczy w Gliwicach, które jeszcze się nie zakończyło. Stwierdzone są ogólne skutki tego, co się stało, ale
dokładnych przyczyn jeszcze nie ma. Najważniejsze jest to,
żeby określić zasięg ewentualnych wpływów osuwania się
gruntu w przyszłości. Po ustaleniu tego, czyli przeprowadzeniu dokładnej ekspertyzy, którą zleciliśmy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, będzie można mówić o strefie
bezpiecznej i o ewentualnej trasie nowego odcinka drogi
powiatowej. Wtedy razem ze Starostwem Powiatowym będziemy się zastanawiać nad tym, jak tę drogę odbudować
i czy będzie to możliwe obok „starej” drogi. Z pewnością
tak by było najlepiej, ale dzisiaj jeszcze nic nie możemy powiedzieć. Ustalenia ze Starostwem na dzisiaj są takie, że
poprawiamy drogę rolniczą, żeby mieszkańcy mogli się
przemieszczać, natomiast o reszcie zdecydujemy najprawdopodobniej w październiku, po otrzymaniu wyników
wspomnianej ekspertyzy. Jeśli, niestety, nie da się zapadniętej drogi odbudować, ze względu na ewentualne zagrożenia w przyszłości, których zasięg trudno byłoby przewidzieć, to trzeba pomyśleć o innym rozwiązaniu. Jakim?
Trudno dziś wyrokować…
kk

Komunikat Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu
Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
informuje, że droga powiatowa
Nr 1184 O Stroszowice – Sarny Małe
– Góra – Rogi z powodu szkód górniczych na odcinku Gracze – Góra została zamknięta do odwołania. Za utrudnienia przepraszamy.
Źródło: www.niemodlin.pl

Nowa sala konferencyjno-bankietowa w Niemodlinie
W dniu 16 września 2011 r. nastąpiło
oficjalne otwarcie nowej sali konferencyjno-bankietowej, która mieści się w obiekcie Hotelu Domino w Niemodlinie.
W spotkaniu, którego gospodarzem był właściciel obiektu, Zbigniew Dominiak, uczestniczył m.in.
burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz.
Głównymi wykonawcami inwestycji byli: projektant Mariusz Sługocki, firma Sławomira Łyszczarczyka (roboty budowlane), fir ma Henryka
Szmitowicza (instalacje elektryczne) oraz firma
MARPO Marka Posenika (instalacje klimatyzacyjno-wentylacyjne).
Powstała przestronna, piętrowa sala o wyższym
standardzie usług, zaprojektowana na 250 miejsc.
„Oczekiwania gości hotelowych, organizatorów imprez kulturalnych, szkoleniowych niejako wymusiły
powstanie nowej sali o trochę lepszym wystroju
– wyższym standardzie wykończenia wnętrza. A ponieważ miejsce było – po dawnej hali produkcyjnej,
więc postanowiliśmy zagospodarować je właśnie
na taką salę. Sala powstała przede wszystkim po to,
aby wykorzystać wszystkie propozycje organizacji
imprez szkoleniowych, bankietowych, konferencji,
spotkań biznesowych, których dostawaliśmy bardzo
dużo.” – przyznaje Zbigniew Dominiak.
Prace związane z powstaniem sali trwały dziesięć miesięcy, od września 2010 r., zakończenie nastąpiło pod koniec lipca 2011 r. Koszty inwestycji to

kilkaset tysięcy złotych. Szybkie tempo prac podyktowane było względami finansowymi. „Rozciągnięcie
inwestycji w czasie znacznie podraża koszty, poza
tym chcemy się dobrze przygotować do Euro 2012,
ruch wtedy na pewno będzie wzmożony. Obiekt nasz
jest położony blisko autostrady, dlatego wydaje mi
się, że jest to całkiem racjonalna decyzja, zdążyliśmy
przed Euro” – dodaje.
Gospodarz jest przekonany, że dzięki nowej sali konferencyjno-bankietowej nastąpi jeszcze większy
przypływ do hotelu osób indywidualnych oraz zorganizowanych grup z kraju i zagranicy. „Klientów mamy już zdecydowanie więcej niż przed inwestycją.
Być może niektórzy z nich zechcą wrócić do Niemodlina jako potencjalni inwestorzy…” – zachęca Dominiak.
Katarzyna Knieja

Oficjalne przecięcie wstęgi – Zbigniew
Dominiak i burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz
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Na rozpoczęcie sezonu letniego
– Basen w Lipnie

Świętowano w Lipnie
W dniach 13-14 sierpnia 2011 r. w Lipnie odbył się festyn dożynkowy. To dwudniowe święto, zorganizowane przez sołtysa wsi Jana
Gorczowskiego i mieszkańców, był ukoronowaniem ciężkiej pracy rolników i podziękowaniem za zebrane plony.

Park linowy

Z tygodniowym opóźnieniem w stosunku do planowanego terminu, w dniu 10 lipca 2011 r., nastąpiło
oficjalne otwarcie w sezonie letnim Basenu Kąpielowego w Lipnie, któremu towarzyszyło również otwarcie Parku Linowego.
Tym razem pogoda nie pokrzyżowała planów organizatorów, ponieważ świeciło piękne słońce, sprzyjające wspaniałej zabawie nad wodą. Mieszkańców Niemodlina, okolicznych miejscowości i gości spoza gminy do skorzystania z letniej oferty spędzenia czasu wolnego w Lipnie zachęcał Ośrodek Kultury i Spor tu
w Niemodlinie, Ireneusz Kiełb – twórca Parku Linowego w Lipnie oraz Krzysztof Toczko – z baru Ekstra Liga.
Frekwencja dopisała, z pewnością ciekawy program zaplanowany na ten
dzień przyciągnął wielu zainteresowanych, którzy mogli m.in. wziąć udział w turnieju siatkówki plażowej oraz streetballa, w konkursie biegu w wodzie, być świadkami pokazu TAEKWONDO, pokazu ratowników i strażaków. Było również coś dla
ucha i do tańca. W programie artystycznym wystąpili bowiem wychowankowie Studia Piosenki Ośrodka Kultury w Niemodlinie oraz
Magdalena Krzemień.
Na zakończenie imprezy zagrał zespół SuperNova Band, który zaprosił wszystkich do letniej
zabawy przy wesołej muzyce.
Katarzyna Knieja

Magdalena Krzemień

Konkurencje sportowe dla dzieci

Wśród gości znaleźli
się m.in. przedstawiciele
władz samorządowych
gminy Niemodlin z burmistrzem Mirosławem Stankiewiczem, sołtysi sąsiednich wsi oraz wszyscy
chętni, których, mimo początkowo dość kapryśnej
pogody, nie brakowało.
Do wspólnej zabawy zachęcała kapela góralska „Kumple Janosika”, która już kolejny rok z rzędu gościła w Lipnie.
Organizatorzy przewidzieli wiele zabaw i konkursów dla dzieci i dla dorosłych, m.in. wbijanie gwoździa na czas i rzut drewnianym klockiem. Ciekawą propozycją była licytacja oryginalnej huśtawki z drewna, która trafiła do sołtysa – Jana Gorczowskiego. Natomiast w loterii fantowej, cieszącej
się dużym powodzeniem zgromadzonych gości, główną nagrodą był rower.
Jak potwierdza gospodarz wsi frekwencja dopisała, w ciągu dwóch dni
we wspólnej zabawie uczestniczyło około dwieście osób.
kk
Zespół muzyczny z gór

Dominika Piwko

GABINET
STOMATOLOGICZNY
Niemodlin, ul. Wojska Polskiego 5

Uczestnicy festynu

(budynek miejskiej przychodni)• I piętro, pok. 20

lek. dent. Monika Kozieł
Usługi w zakresie:
profilaktyka stomatologiczna • stomatologia zachowawcza • choroby
błon śluzowych • chirurgia stomatologiczna • protetyka (pełny zakres)
Godziny przyjęć: pon., wt., czw., piąt.: 14: 00-18: 00
środa: 9: 00-13: 00
Rejestracja pod nr tel. 692-712-944

Rzedziwojowice: Bocian i rodzina
W dniach 30-31. 07. 2011 roku, w Rzędziwojowicach, odbył się festyn pod nazwą „Bocian i rodzina”.
W programie znalazły się m.in. wesołe gry i zabawy z nagrodami dla dzieci i dorosłych, występ młodej wokalistki ze Studia Piosenki Ośrodka Kultury w Niemodlinie Natalii Wyrwich, podopiecznej Hanny Łozowickiej, pokaz tańca towarzyskiego, jazda konna dla dzieci i dorosłych oraz zabawa taneczna dla
wszystkich.
Red.
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Festyn rodzinny w Grabinie
W dniu 14 sierpnia 2011 r. odbył się „Festyn Rodzinny”
w Grabinie, który został zorganizowany przez Zespół
„Caritas” przy parafii pod wezwaniem św. Mikołaja.

Pokaz akcji ratunkowej

Festyn dożynkowy w Grodźcu
Na festynie, który w ostatni weekend sierpnia
odbył się w Grodźcu, również dziękowano
za zebrane w tym roku plony.
Program zaplanowany przez organizatorów – sołtysa Michała Kubowa
i mieszkańców miejscowości, zapowiadał się atrakcyjnie i tak też było. Każdy, bez względu na wiek, mógł znaleźć coś dla siebie. Dzieci do zabawy muzyką i śpiewem zachęcał DJ. Natomiast z wielkim zainteresowaniem, zarówno młodsi jak i starsi uczestnicy imprezy, oglądali pokaz akcji ratunkowej, jaką
zaprezentowała Straż Pożarna z Niemodlina. Pierwszy dzień festynu zakończyła zabawa taneczna.
W niedzielę dla wszystkich starszych mieszkańców Grodźca i sąsiednich
miejscowości, specjalnie na tę okazję zaproszonych przez sołtysa, zaśpiewał
zespół Graczanki pod kierunkiem Kazimierza Piekarskiego. Znane ludowe melodie wraz z zespołem nucili wszyscy licznie przybyli uczestnicy spotkania, które z pewnością zaliczyć należy do udanych.
kk
Wesoły pociąg

Festyn na powitanie lata w Grodźcu
Na powitanie wakacji, na placu przy świetlicy
wiejskiej w Grodźcu, w dniu 2 lipca 2011 r., odbył się festyn rodzinny zorganizowany przez
sołectwo wsi.
Festyn otworzył sam Juliusz Cezar, za którego przebrał się gospodarz
Grodźca Michał Kubów. Na przybyłych czekało wiele atrakcji. Dla dzieci przygotowano zabawy, tańce, konkurencje sportowe, m.in. malowanie twarzy, wesoły pociąg, przeciąganie liny. Każdy młody piosenkarz mógł natomiast
spróbować swoich sił śpiewając do mikrofonu przed publicznością, której, mimo nie najlepszej pogody, nie brakowało.
Dla gości mieszkanki Grodźca przygotowały także słodkie wypieki, które do popołudniowej kawy smakowały wyśmienicie. Starsi mieszkańcy rozegrali mecz piłki siatkowej, a wieczorem mieli okazję bawić się przy skocznej
muzyce na dyskotece, która trwała do białego rana.
kk

Jest to pierwszy taki festyn. Zespół Caritas powstał w tym roku. Liczy 17 osób, a kieruje nim ks. Tomasz Malicki.
Festyn Rodzinny to okazja do spotkania i zabawy,
dla dorosłych i dla dzieci. Festyn otworzył ks. Tomasz
Malicki i pokaz pięknych gołębi Pawła Miki. Dorośli bawili się przy dobrej muzyce, pysznym jadle i napitkach
do białego rana.
Natomiast dzieci bawily animatorzy – Myszka Miki i Mini oraz piękne kowbojki. Nasi milusińscy mogli
również jeździć na kucykach i zajadać się słodkościami.
Sponsorem zabaw dla dzieci i głównej nagrody
– roweru jest P. W. H. Rapex Grabin. Na festynie było ok. 300 osób. Był też konkurs
„upominki dla rodzinki” oraz licytacja tortu. Mieszkańcy Jakubowic podarowali
nam 3 blachy ciasta.
Swoim recitalem umiliła nam czas Magdalena Mrożek, wychowanka Studia
Piosenki Ośrodka Kultury w Niemodlinie, podopieczna Katarzyny Paszuli-Gryf. Festyn odbył się dzięki uprzejmości pani Dyrektor Violetty Szczepkowskiej z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego, która użyczyła terenu i obiektu szkoły. Uczestnicy i organizatorzy są zadowoleni z przebiegu festynu i dziękują wszystkim sponsorom. A są
nimi: Burmistrz Niemodlina – p. Mirosław Stankiewicz, PWH Rapex w Grabinie – p.
Bronisław Haładus, PSS Społem Niemodlin – p. Jan Oleksa, RSP Wydrowice – p.
Zbigniew Kosterkiewicz, PHU MIXFARB – p. Teresa Pietroń, „Milena” – sklep drogeryjno – chemiczny, „Melisa” – sklep zielarski, Kwiaciarnia „Sonia” – p. Elżbieta
i Grzegorz Krawczuk, Firma „Biedroń” Tułowice, Rzeźnia – państwo Dziergas ze Skoroszyc, Koło Gospodyń Wiejskich w Grabinie, Mieszkańcy Grabina.
Krystyna Haładus
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Gminne rozpoczęcie roku
szkolnego w Szkole Podstawowej
nr 1 w Niemodlinie
Uroczystym apelem, w dniu 1 września
br., uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Niemodlinie przywitali nowy
rok szkolny 2011/2012.
Uroczystości miały charakter gminny. W apelu
uczestniczyli m.in. burmistrz Niemodlina Mirosław
Stankiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Niemodlinie Mariusz Nieckarz, radni Rady Miejskiej w Niemodlinie: Danuta Unijewska, Barbara Wydra i Zbigniew Weber.
Dyrektor Szkoły Jan Janik i Vice Dyrektor Elżbieta
Dżaluk gorąco przywitali wszystkich gości, wśród których byli również uczniowie klasy zerowej i klas pierwszych rozpoczynający swoją przygodę ze szkołą. W sumie naukę w Szkole Podstawowej nr 1 w Niemodlinie
w roku szkolnym 2011/2012 rozpoczyna 385 uczniów.
Czeka was wiele zadań do wykonania, którym, jestem przekonany sprostacie – zwrócił się do uczniów
burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz – Szczególne życzenia kieruję do najmłodszych uczniów, którzy zadebiutują w szkole. Niech w szkolnych murach znajdą
przede wszystkim radość, jaką należy czerpać z odkrywania świata. Rodzicom życzę wewnętrznego spokoju
i wiary, że nasza szkoła to dobra szkoła. Działając
wspólnie możemy sprawić, że nauka nie będzie tylko
obowiązkiem lecz sposobem rozwijania pasji i talentów.
Życzę wam, drodzy uczniowie, waszym nauczycielom
i wychowawcom, samych radości i sukcesów w roku
szkolnym 2011-2012. Będę mocno trzymał kciuki
za was i za wasze osiągniecia. Wszystkim pracownikom
oświaty życzę przede wszystkim wytrwałości, a także
przekonania, że pracując wypełniają misję, kształtując
przyszłe pokolenia Polaków.
– Niech będzie to udany rok, pełen pozytywnych
przeżyć, realizacji małych i wielkich celów, wzajemnej
akceptacji, zrozumienia i tolerancji. Wszystkiego najlepszego – zakończył burmistrz.
kk

Bank funduje
wyprawki szkolne
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego wybrane świetlice środowiskowe i domy dziecka z Dolnego Śląska otrzymają od Banku
Zachodniego WBK wyprawki szkolne.
W akcję mogą włączyć się klienci banku. Każdy
klient, który do 14 października 2011 r. skorzysta z oferty kredytu gotówkowego z ubezpieczeniem o wartości
przekraczającej 10 000 zł, otrzyma w prezencie kartę
upominkową o wartości 50 zł. Bank natomiast przekaże ośrodkom pomocy wyprawki szkolne – plecaki i ich
wyposażenie dla dzieci ze wskazanych domów dziecka
i świetlic środowiskowych. Wartość przekazanych wyprawek stanowić będzie 10% wartości wszystkich wydanych klientom kart.
Kredyt gotówkowy w Banku Zachodnim WBK z pakietem ubezpieczeń „Spokojny Kredyt”, to oferta, którą
wybrało już ponad 300 tys. klientów. Ubezpieczenie zostało skonstruowane tak, by zapewnić klientowi poczucie bezpieczeństwa spłaty kredytu w trudnych sytuacjach życiowych. Tylko w pierwszej połowie tego roku
osobom objętym ochroną w ramach tego pakietu ubezpieczeń wypłacono świadczenia o wartości ponad 4
mln zł. Najczęściej otrzymali je klienci, którzy utracili pra-

cę lub utracili zdolność do pracy z tytułu choroby lub
nieszczęśliwego wypadku. Dodatkowo, dzięki ubezpieczeniu, przez cały okres spłaty oprocentowanie kredytu gotówkowego może być obniżone nawet o 2 punkty procentowe.
Kredyt gotówkowy jest skierowany do wszystkich,
którzy chcą w prosty sposób otrzymać zastrzyk gotówki nawet do 100 000 zł na dowolny, wybrany przez siebie cel. Oprocentowanie kredytu jest ustalane indywidualnie, środki przyznawane są bez poręczycieli, a ich
raty można rozłożyć według indywidualnego kalendarza spłat na maksymalnie 6 lat. Produkt jest dostępny
we wszystkich placówkach BZ WBK, a decyzja o przyznaniu kredytu jest podejmowana w ciągu zaledwie 10
minut.
Szczegółowe informacje na temat produktu znajdują się na stronie www.bzwbk.pl. Więcej informacji,
w tym zasady ubezpieczenia, objęcia ochroną ubezpieczeniową, rezygnacji, ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela regulują Warunki
Ubezpieczenia „Spokojny Kredyt” dostępne na stronie
www.bzwbkaviva.pl
Radosław Różycki
Biuro Prasowe Banku Zachodniego WBK

Publiczne Gimnazjum
wabsolGra
czach zaprasza
wentów szkół podstawowych
do nauki w roku szkolnym 2011/2012
Nauczyciele w naszej placówce uczą w myśl sentencji wygłoszonej niegdyś przez Alberta Einsteina, iż
„Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki
sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie
za ciężki obowiązek”.
Gimnazjaliści mają zapewnione optymalne warunki rozwoju: wysoką jakość nauczania, wychowania
i opieki. Mogą liczyć na akceptację, szacunek i wsparcie, a także pomoc wychowawców oraz pedagogów.
Do uczniów chcących rozwijać swoje pasje i zainteresowania skierowana jest bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, a wśród nich wymienić należy:
1. Szkolne Koło Sportowe 2. Koło szachowe 3. Koło matematyczno-przyrodnicze 4. Koło informatyczne
5. Zespół dziennikarski 6. Koło humanistyczne 7. Niezależne Koło Teatralne 8. Wolontariat „Klub Czystych
Serc” 9. Eksperymentalne koło fizyczne 10. Dyskusyjny
Klub Filmowy 11. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
z ortografii 12. Koło muzyczne
Zarówno nauczyciele jak i uczniowie wiedzą, że
edukacja jest inwestycją w przyszłość, więc dokładają wszelkich starań, by była ona efektywna. Świadczą o tym osiągnięcia młodzieży. Wyniki egzaminów
gimnazjalnych są często wyższe niż średnia województwa.
Zaangażowanie uczniów w konkursach przedmiotowych i sportowych na różnych etapach przynosi chlubę szkole. Nasi wychowankowie osiągają sukcesy, czego dowodem jest z roku na rok rosnąca liczba nagród.
Gimnazjum posiada znakomitą bazę dydaktyczną:
w salach znajdują się tablice multimedialne, projektory, odtwarzacze DVD, a sala gimnastyczna, niedawno
odnowiona, stwarza możliwość bezpiecznego rozwoju
fizycznego.
W pracowni informatycznej, wyposażonej w 20 nowoczesnych komputerów, uczniowie uczą się obsługi
programów, budują swoje pierwsze strony internetowe,
a także relaksują się.
Ci, którzy kochają poezję czy muzykę, też znajdą
dla siebie zajęcia, biorąc udział w konkursach lub współtworząc Magiczne Wieczory Poezji, czy też prezentując

swe wokalne umiejętności w Konkursie Piosenki Gimnazjalnej.
Gimnazjaliści mający w sobie pokłady empatii,
mają możliwość pracy wolontaryjnej i wyjazdów do zaprzyjaźnionego domu dziecka, by integrować się z podopiecznymi ośrodka.
Nasza szkoła jest placówką bezpieczną, objętą
monitoringiem. Zapewnia uczniom zdrowy i harmonijny rozwój. A czego chcieć więcej?
Aleksandra Korzeniowska

WaMiej
kacje
w Bibliotece
sko – Gminna Biblioteka Publiczna
w Niemodlinie podczas tegorocznych wakacji zorganizowała dla dzieci i młodzieży szereg ciekawych i wesołych spotkań, którym
przyświecało hasło tego lata „Sposób
na wakacyjną nudę”.
Ponieważ biblioteka to zbiory książek i czasopism,
każde spotkanie rozpoczynaliśmy od zaproszenia
do głośnego czytania książki pt.: „Jaśki” Arrou-Vignoda.
W ofercie kulturalnej znalazły się również zajęcia
plastyczno-literackie, zabawy ruchowe, gry indywidualne i zespołowe oraz możliwość bezpłatnego skorzystania z internetu. Organizowane zajęcia integrowały dzieci w bibliotece, umożliwiły im ciekawe spędzenie
wolnego czasu, rozwijały zainteresowania, a także poszerzały ich wiedzę i umiejętności.
Ponadto podczas tegorocznych letnich spotkań
dzieci wykonały bardzo ciekawe i oryginalne prace,
które będzie można obejrzeć na wystawie w MGBP
w Niemodlinie.
Dorota Olszewska

SerUcznio
deczwie
ne oraz
podzię
kowania
nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Niemodlinie składają gorące podziękowania pracownikom Miejsko
– Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemodlinie za owocną pomoc oraz za znakomitą atmosferę wspólnych działań w roku szkolnym 2010/2011.
Dziękujemy za wieczorki baśniowe, zabawy z książką, ciekawe konkursy, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie. Dzięki tym formom pracy nasi uczniowie stają
się mądrzejsi, lepsi, częściej spędzają wolny czas z książką, dając nam tym samym powód do dumy i radości.
Magdalena Gibas

UroDwo
czyjestenauczy
ślubo
wanie
cieli z Gminy Niemodlin
zdało egzamin na stopień nauczyciela mianowanego i, zgodnie z artykułem 15 Karty
Nauczyciela, złożyło ślubowanie.
„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni
rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny,
tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej” – słowa roty zostały wypowiedziane
dnia 17 czerwca 2011 roku przez Panią Joannę Pindel
(nauczycielka Publicznego Gimnazjum w Graczach)
oraz dnia 23 sierpnia 2011 roku przez Pana Marcina
Ralko (nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2
w Niemodlinie).
Nauczyciele zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. Zgodnie z artykułem 15 Karty Nauczyciela, przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciel składa ślubowanie, potwierdzając
je podpisem, według powyższej roty.
Źródło: www.niemodlin.pl
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Dodatek do Pulsu Niemodlina
redagowany przez
Urząd Miejski w Niemodlinie

Informacja
Burmistrz Niemodlina
informuje, że na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie
znajduje się:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej
do zbycia w drodze ograniczonego do właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach przy ul. Sportowej nr: 2-4-6, 8-10, 1214-16 przetargu ustnego, pomieszczenia
kotłowni z urządzeniami położonej w budynku
nr 8-10 przy ul. Sportowej w Niemodlinie wraz
z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącej grunt – działkę 971/8 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie
do użytku właścicieli lokali.
Informacji udziela się w pokoju
nr 35 tut. Urzędu, tel. 774606295 do 7
wew. 209.

Oświadczenie w sprawie kanalizacji
Niemodlina – etap V
Dnia 14 lipca br. Gmina Niemodlin
dokonała zerwania umowy z Wykonawcą zadania Kanalizacja Niemodlina
etap V z firmą Azysa Usługi i Budownictwo Sp. z o. o z siedzibą we Wrocławiu.
W związku z tym przystąpiono do przejęcia placu budowy oraz inwentaryzacji zrealizowanych robót budowlanych, celem przeprowadzenia kolejnego zamówienia publicznego.
Przewiduje się, iż zakończenie robót budowlanych może nastąpić z dniem 31 grudnia br.,
jednakże termin ten zostanie dokładnie określony po przeprowadzeniu inwentaryzacji budowy, na etapie przygotowania nowego zamówienia publicznego.

ZAWIADOMIENIE
Informujemy, że w dniu 5 października 2011r. na terenie Miasta Niemodlina i Sołectw Gminy Niemodlin firma REMONDIS Gliwice Sp. z o. o. dokona nieodpłatnego odbioru
odpadów o dużych gabarytach oraz sprzętu
AGD i RTV, z wyjątkiem opon i ram okiennych
z szybami.
W związku z powyższym Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie prosi Państwa o wystawienie w dniu 4 października 2011r. ww. odpadów w obrębie
ustawionych przy budynkach pojemników
do wywozu nieczystości komunalnych w taki
sposób, aby były one widoczne od strony ulicy.
Adam Piętka
Dyrektor ZGKiM w Niemodlinie

Współpraca miast partnerskich
W dniach 18-20 sierpnia br. delegacja
gminy Niemodlin w składzie: burmistrz
Niemodlina Mirosław Stankiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Niemodlinie Mariusz Nieckarz, skarbnik gminy Niemodlin Alicja Domalewska, radny Rady
Miejskiej w Niemodlinie Grzegorz Zawałka oraz dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie Katarzyna Paszula -Gryf, odwiedziła miasto partnerskie Vechelde.
Podczas pobytu delegacji doszło do rozmowy
burmistrza Niemodlina Mirosława Stankiewicza
z burmistrzem gminy Vechelde Hartmutem Marotzem na temat aktualnej i przyszłościowej współpracy partnerskich gmin. Uzgodniono utrzymanie
wymiany strażaków OSP oraz kontynuację współpracy na płaszczyźnie kulturalnej. Zaplanowano
m.in. udział zespołów muzycznych z Vechelde w obchodzonych w czerwcu Dniach Niemodlina oraz wyjazd zespołu muzycznego z Ośrodka Kultury w Niemodlinie do Vechelde. W ramach współpracy
kulturalnej przewidziano także prezentację prac po-

Sesje Rady Miejskiej w Niemodlinie
w okresie wakacyjnym
W dniach 11 lipca 2011r. oraz 25
sierpnia 2011r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej odbyły się kolejno XII i XIII Sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie, na których podjęto niżej
wymienione uchwały:
XII Sesja RM z dnia 11 lipca 2011r.
1. Uchwała Nr XII/81/11 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 11 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej.
2. Uchwała Nr XII/82/11 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie
zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2011.
3. Uchwała Nr XII/83/11 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie
zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Opolu.
XIII Sesja RM z dnia 25 sierpnia 2011r.
1. uchwała Nr XIII/84/11 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 25 sierpnia 2011r. w spra-

chodzących z IX edycji Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego „Karpik”. W trakcie rozmów pojawiła się również koncepcja nawiązania
współpracy uczniów z Publicznego Gimnazjum
w Graczach i gimnazjum w Vechelde.
W dniach 26-28 sierpnia br. oficjalna delegacja
w składzie: zastępca burmistrza Niemodlina Bartłomiej Kostrzewa, przewodniczący Rady Miejskiej
w Niemodlinie Mariusz Nieckarz, sekretarz gminy
Zdzisława Bartków, radna Rady Miejskiej Monika
Słodkowska oraz prezes Stowarzyszenia Przyjaciół
Ziemi Niemodlińskiej Zbigniew Jagielnicki, wzięła
udział w corocznych obchodach Dni Doliny – miasta partnerskiego na Ukrainie.
Katarzyna Paszula-Gryf

wie zmian budżetu Gminy Niemodlin
na rok 2011.
2. uchwała Nr XIII/85/11 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru
żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Niemodlin.
3. uchwała Nr XIII/86/11 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 25 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Ośrodka
Sportu i Rekreacji oraz nadania mu statutu.
4. uchwała Nr XIII/87/11 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Dziadowa Kłoda.
5. uchwała Nr XIII/88/11 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 25 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwalę w sprawie przystąpienia Gminy
Niemodlin do programu „Odnowa wsi w województwie opolskim”.
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

DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ
Gmina Niemodlin ogłosiła przetarg na dowóz uczniów do szkół wraz z zapewnieniem
opieki w czasie transportu w roku szkolnym 2011/2012. W wyniku przetargu został
wyłoniony Wykonawca - Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Opolu.
Szczegółowa informacja w sprawie dowozu uczniów do szkół oraz rozkładów jazdy autobusów jest
umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Niemodlinie (www.niemodlin.pl) oraz na tablicach
informacyjnych we wszystkich szkołach na terenie Gminy Niemodlin.
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Informacja
Burmistrz Niemodlina
infor muje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się ogłoszenia o:

Wpłacone wadium zostanie:
• zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli
osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
• zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że jeżeli osoba
ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w miejscu i ter minie ustalonym przez Gminę
wpłacone wadium ulega przepadkowi.

IV przetargu ustnym nieograniczonym
I nieograniczonym przetargu ustnym
na sprzedaż lokalu użytkowego (po przedszkolu) o powierzchni 157,32 m2 położonego
w budynku nr 62 przy ul. Nyskiej w Grabinie
wraz z udziałem wynoszącym 50,3% (503/1000)
w nieruchomości wspólnej, którą stanowi: działka nr 346/1 o powierzchni 0,1161 ha oraz części
budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie
do użytku właścicieli lokali.
Nieruchomość ta stanowi własność Gminy
Nie mo dlin. Po sia da księ gę wie czy stą KW nr
OP1O/00100804/2; wolna od obciążeń i zobowiązań.
Lokal użytkowy będący przedmiotem zbycia
znajduje się na 2 i 3 kondygnacji budynku, składa się: z pięciu pomieszczeń, kuchni, korytarza
i łazienki usytuowanych na I piętrze i jednego pomieszczenia położonego na II piętrze (poddaszu) z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą
nr 4 o powierzchni 2,70 m2 oraz garażem o powierzchni 13,20 m2 położonym w budynku gospodarczym. Lokal wyposażony jest w instalację
wodno-kanalizacyjną i elektryczną.
Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal jest budynkiem o dwóch kondygnacjach
naziemnych z poddaszem użytkowym i jest częściowo podpiwniczony.
Nieruchomość położona na obszarze nie posiadającym planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Niemodlin znajduje się na terenie zabudowy
mieszkaniowej.
Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowego lokalu użytkowego odbył się dnia 26 października 2010 roku, drugi przetarg odbył się
dnia 4 marca 2011 roku, trzeci przetarg odbył
się 27 czerwca 2011 roku.
Cena wywoławcza: 80.000,00zł.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 8.000,00 zł. Wadium należy
wpła cać w ter mi nie do 5 wrze śnia 2011 r.
na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień
wpływu wadium na wskazane konto.
Informacje na temat przetargu udzielane są
w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (tel.(77) 4606-295
do 7 wew. 209; pok. nr 35) tut. Urzędu.
Prze targ od bę dzie się w dniu 9 wrze śnia 2011 r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego
w Niemodlinie o godz. 11.20.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę, nie
później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi
ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
położonej w Niemodlinie w rejonie ul. Krótkiej
oznaczonej nr działki 515/1 k. m. 9 o powierzchni 0,1069 ha.
Nieruchomość ta stanowi własność Gminy
Nie mo dlin. Po sia da księ gę wie czy stą KW nr
OP1O/00083488/4 wolna od obciążeń i zobowiązań. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Niemodlina
teren oznaczony jest symbolem 13 MN – tereny
zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem nieuciąż li wych usług za sad ni czo wbu dowa nych
w par terowe kondygnacje budynków mieszkalnych. Działka posiada dostęp do drogi publicznej
utwardzonej. Teren posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej i gazowej w ul. Krótkiej.
Ce na wy wo ławcza nie ru cho mo ści wy no si: 102.000,00 zł (słownie: sto dwa tysiące złotych). Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony
podatek VAT w wysokości 23%.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Wadium należy wpłacać w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie lub na konto bankowe 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.
Informacje na temat przetargu udzielane są
w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodar ki Nieruchomościami (tel. 774606-295
do 7); pokój nr 35 tut. Urzędu. Przetarg odbędzie
się w dniu 9 września 2011r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie o godz. 10.40.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy
sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany
jest zapłacić cenę, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Nabywca
ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które
określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie:
• zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli
osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
• zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że niezawarcie
umowy na bycia prawa wła sno ści w ter mi nie
ustalonym przez Gminę i notariusza powoduje
przepadek wpłaconego wadium.
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I nieograniczonym przetargu ustnym
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 po sia da uzbro je nie w sieć wo do cią gową
i elektryczną. Dostęp do mediów od strony ul.
Opolskiej. Sieć kanalizacyjna w trakcie budowy.
Ce na wy wo ławcza nie ru cho mo ści wy no si: 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 Miejskimw
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 tysięcy 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 przy pad ku firm oso by bio rą ce 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 przy pad ku uzy ska nia ze zwo le nia Mi ni stra
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.)
Prze targ od bę dzie się w dniu 9 wrze śnia 2011r. w sa li nr 62 Urzę du Miej skie go
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 niezawarcie
umowy na bycia prawa wła sno ści w ter mi nie
ustalonym przez Gminę i notariusza powoduje
przepadek wpłaconego wadium.
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Ogłoszenie
Burmistrz Niemodlina działając zgodnie
z art. 37 ust. 1, art. 38 i 39 ustawy 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U.
z 2010r. Nr 102, poz. 651/ oraz z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U.
z 2004r. Nr 207, poz. 2108/ ogłasza
IV przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż lokalu użytkowego (po przedszkolu) o powierzchni 157,32 m2 położonego w budynku nr 62 przy ul. Nyskiej w Grabinie wraz z udziałem
wynoszącym 50,3% (503/1000) w nieruchomości
wspólnej, którą stanowi: działka nr 346/1 o powierzchni 0,1161 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli
lokali.
Nieruchomość ta stanowi własność Gminy Niemodlin. Posiada księgę wieczystą KW nr
OP1O/00100804/2; wolna od obciążeń i zobowiązań. Lokal użytkowy będący przedmiotem zbycia
znajduje się na 2 i 3 kondygnacji budynku, składa się:
z pięciu pomieszczeń, kuchni, korytarza i łazienki
usytuowanych na I piętrze i jednego pomieszczenia
położonego na II piętrze (poddaszu) z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą nr 4 o powierzchni 2,70 m2 oraz garażem o powierzchni 13,20 m2 położonym w budynku gospodarczym.
Lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną.
Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy
lokal jest budynkiem o dwóch kondygnacjach naziemnych z poddaszem użytkowym i jest częściowo
podpiwniczony. Nieruchomość położona na obszarze nie posiadającym planu zagospodarowania prze-

strzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Niemodlin znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowego lokalu użytkowego odbył się dnia 26 października 2010 roku, drugi przetarg odbył się dnia 4
marca 2011roku, trzeci przetarg odbył się 27 czerwca 2011 roku. Cena wywoławcza: 80.000,00zł.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 8.000,00 zł. Wadium należy wpłacać w terminie do 5
września 2011 r. na konto bankowe Urzędu Miejskiego
wNiemodlinie nr87889010790009400920060003.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu
wadium na wskazane konto.
Informacje na temat przetargu udzielane są
w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (tel.(77) 4606-295 do 7
wew. 209; pok. nr 35) tut. Urzędu.
Przetarg odbędzie się w dniu 9 września 2011 r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego
w Niemodlinie o godz. 11.20. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu
i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest
zapłacić cenę, nie później niż do dnia zawarcia
umowy przenoszącej własność nieruchomości.
Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie:
• zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
• zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium
nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu
i terminie ustalonym przez Gminę wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Informacja w sprawie organizacji roku szkolnego 2011/2012
w placówkach oświatowych z terenu Gminy Niemodlin
Ogółem do szkół podstawowych w roku szkolnym 2011/2012
będzie uczęszczało 848 uczniów, w roku szkolnym 2010/2011 było
w szkołach podstawowych 814 uczniów.
Uczniowie klas „0” w szkołach podstawowych
rok szkolny 2010/2011 - 20
rok szkolny 2011/2012 - 25
W roku szkolnym 2011/2012 w klasach pierwszych szkół podstawowych rozpocznie naukę 134 uczniów (w tym 27 dzieci sześcioletnich – 13 dzieci w PSP Nr 1 w Niemodlinie, 6 dzieci w PSP Nr 2
w Niemodlinie, 5 dzieci w PSP w Rogach, 2 dzieci w PSP w Grabinie
i 1 dziecko w PSP w Graczach), zaś w roku szkolnym 2010/2011
opuściło szóste klasy 132 uczniów.
W Publicznym Gimnazjum w Graczach w klasie pierwszej naukę
rozpocznie 42 uczniów.
W roku szkolnym 2010/2011 klasę trzecią opuściło 36 uczniów.
W roku szkolnym 2011/2012 w Zespole Szkół im. B. Chrobrego
w Niemodlinie będzie uczyło się w:
• Publicznym Gimnazjum - 268 uczniów (w tym w I klasach
podjęło naukę 96 uczniów. Liczba absolwentów klas VI ze szkół
podstawowych w Niemodlinie i Grabinie w roku szkolnym
2010/2011 wynosiła 100 uczniów),
• Zasadniczej Szkole Zawodowej - 104 uczniów,
• Liceum Ogólnokształcącym - 103 uczniów.
Ogólna liczba dzieci w przedszkolach i uczniów w szkołach
przedstawia się następująco:

1. Publiczne Przedszkole Nr 1
2. Publiczne Przedszkole Nr 2
3. Publiczne Przedszkole w Graczach
4. Publiczne Przedszkole w Grabinie
OGÓŁEM:
Lp. Placówka
1.

PSP Nr 1

O
21

2.

PSP Nr 2

-

3.

PSP w Graczach

-

4.

PSP w Rogach

5.
6.

24
(w tym 5
uczniów„O”)
PSP w Grabinie
RAZEM
45
PG w Graczach
-

PRZYPOMNIENIE
dla przedsiębiorców prowadzących
sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku uiszczenia trzeciej raty opłaty
za korzystanie w 2011 r. z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych!
Przypomina się, że stosownie do postanowień art. 111 1 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70,
poz. 473 z późn. zm.) przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych są obowiązani do wniesienia do dnia 30 września 2011r.
trzeciej raty opłaty za korzystanie w 2011r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Wpłatę można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie lub na konto Urzędu Miejskiego – Bank Spółdzielczy w Namysłowie o/Niemo dlin 44 88901079 0009 4009 2006 0001
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2011r.
W przypadku niedokonania opłaty w podanym terminie zezwolenie wygaśnie, a z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych można będzie
wystąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o jego wygaśnięciu.
Przypomina się również, że obowiązkiem
przedsiębiorcy prowadzacego sprzedaż napojów alkoholowych jest m.in. w terminach
do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu
dany punkt sprzedaży w napoje alkoholowe odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty.

6-latki 5-latki
16+1
41
(7-latek)
40
31
24+1
25
(7-latek)
5
9
87
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4-latki 3-latki 2,5-latki
35
47
37
13

22
21

-

130
84

7
92

4
94

-

25
379

V
43
18+25
21

VI
43
22+21
31
18+13
25

Klasa
I
II
III
IV
69
64
83
62
23+23+23 21+25+18 27+28+28 22+22+18
23
21
33
23
17+16
23
17
27
35
18+17
12
15
9
11

7
134
42
21+21

8
125
47
25+22

6
158
47
24+23

RAZEM
144

11
142
-

Razem

38
19+19
12

14
128
-

385
152
165

10

93

7
116
-

53
848
136

OGÓŁEM uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – 984
]OGÓŁEM liczba dzieci przedszkolnych i szkolnych wynosi – 1 363
Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz
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Informacja z realizacji projektu
„Aktywne przedszkola w Gminie
Niemodlin – III edycja” w okresie
od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 lipca 2011 r.
Od 1 października 2010r. w niemodlińskich
przedszkolach realizowany jest projekt „Aktywne przedszkola w Gminie Niemodlin – III edycja”, który współfinansowany jest przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
Łączny budżet projektu opiewał na kwotę 351 682,30 zł,
z czego 163 018,30 zł, założono do realizacji w 2010 roku,
a 188 664,00 zł w 2011 roku. Celem tego projektu było upowszechnianie edukacji przedszkolnej dziewczynek i chłopców
w wieku 3 – 6 lat, przełamanie barier społeczno – kulturowych oraz przekonanie rodziców o znaczeniu edukacji przedszkolnej dla dalszego rozwoju dziecka i odpowiedniego przygotowania do edukacji szkolnej.
W projekcie brało udział 362 wychowanków przedszkoli, tj. 167 dziewczynek i 195 chłopców. Wszystkim dzieciom – bez względu na płeć – umożliwiono udział w projekcie. W ramach projektu wsparciem objęto 9 dzieci
niepełnosprawnych, dla których zorganizowano zajęcia
z dogoterapii.
Z ogólnej liczby 362 dzieci objętych wsparciem w ramach projektu – 134 pochodzi z terenów wiejskich.
Szczegółowy rozkład zadań realizowanych w 2011
roku przedstawiał się następująco:

Publiczne Przedszkole
Nr 1 w Niemodlinie
W projekcie uczestniczy 140 dzieci w wieku od 3 – 6 lat.
Dzięki projektowi wzbogacono ofer tę edukacyjną
w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Niemodlinie zgodnie
z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu. Zrealizowano w miesiącach styczeń – czerwiec 2011 roku:
1) 100 godzin gimnastyki korekcyjnej – celem zajęć było kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała – dla
wszystkich dzieci przedszkolnych,
2) 50 godzin zajęć logopedycznych– w zajęciach
udział brało 33 dzieci, które podczas zajęć miały możliwość
doskonalić swoją wymowę, niwelować trudności i rozwijać
swoje narządy artykulacyjne,
3) 100 godzin języka angielskiego – prowadzone we
wszystkich grupach. Dzieci miały możliwość zdobywania
nowych umiejętności i poszerzania dotychczasowych – zajęcia dla wszystkich dzieci przedszkolnych.
W ramach regionalizmu zorganizowano 3 wycieczki
wyjazdowe (2 do Muzeum w Bierkowicach i jedną do Krasiejowa). Podczas wycieczek dzieci uczestniczyły w lekcjach
pokazowych, dzięki którym poznawały tradycje i historię naszego regionu.
W ramach realizacji projektu współfinansowane było
również wynagrodzenie nauczyciela zatrudnionego w dodatkowym oddziale (utworzonym na potrzeby przedszkola
w 2008r. w ramach projektu „Upowszechnianie edukacji
przedszkolnej w Gminie Niemodlin”).

Publiczne Przedszkole
Nr 2 w Niemodlinie
W projekcie uczestniczy 132 dzieci w wieku od 3 – 6 lat.
Wzbogacono ofertę edukacyjną w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Niemodlinie zgodnie z założeniami wniosku
o dofinansowanie projektu. Zrealizowano między innymi następujące zajęcia:
1) 60 godzin rytmiki, w której udział brały wszystkie
dzieci. Zajęcia te miały na celu rozbudzenie emocjonalnego stosunku dziecka do muzyki, rozwijanie inwencji twórczej. Dzieci miały okazję uczestniczyć w zabawach tanecznych, słuchać i tańczyć rytmy tańców tj. country, disco,
latynoamerykańskie oraz ludowe. Dzieci zapoznały się z instrumentami, grały na instrumentach akustycznych.
2) 104 godziny języka angielskiego – oprócz poznawanego słownictwa tematycznego dzieci uczestniczyły również
w lekcjach multimedialnych, w czasie których poznawały

Unia Europejska
Europejski
Fundusz Społeczny

kulturę krajów anglosaskich. Uczyły się i aktywnie uczestniczyły w wykonywaniu piosenek w języku angielskim, które zaprezentowane były podczas przedszkolnego festynu.
Podczas zajęć dzieci korzystały ze specjalnie przygotowanych pod tematykę zajęć pomocy dydaktycznych. Dzieci nabierały umiejętności pracy samodzielnej oraz zespołowej,
którą później umiejętnie wykorzystywały w nauce. Największą zaletą kursu była jego dostępność, ponieważ wzięły w nim udział wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola.
3) 30 godzin zajęć dogoterapeutycznych – prowadzonych przez trenera dla 27 dzieci. W zajęciach wzięły udział
dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Celem zajęć było rozwijanie umiejętności komunikowania się, rozwijanie sfery umysłowej, stymulowanie rozwoju funkcji poznawczych i rozwijanie zachowań społecznych.
W ramach wydłużenia czasu pracy przedszkola w 2
oddziałach nauczyciele zrealizowali 290 godzin zajęć dydaktyczno – opiekuńczych, a nianie oddziałowe 130 godzin.
Wszystkie zajęcia są bardzo atrakcyjne dla dzieci.

Publiczne Przedszkole
w Graczach
W projekcie uczestniczyło 84 dzieci w wieku od 3 – 6 lat.
Wzbogacono ofertę edukacyjną w Publicznym Przedszkolu w Graczach zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu. Zrealizowano w miesiącach styczeń
– czerwiec:
1) 50 godziny rytmiki dla 83 dzieci – celem zajęć rytmicznych było: rozwijanie i pobudzanie umiejętności wokalnych, rytmicznych, tanecznych, słuchu muzycznego. Dzieci biorące udział w zajęciach rozwijały poczucie rytmu,
wrażliwość na zmianę tempa i dynamiki utworu muzycznego, kształciły zwinność i estetykę ruchów, umiejętność rytmicznego poruszania się w kole, gry na instrumentach
perkusyjnych, ćwiczyły reakcje na odgłosy muzyczne. Poznały kroki: poloneza, krakowiaka. Zaznajomiły się z tańcami
krajów unii europejskiej. Działania te przyczyniły się do rozwoju umiejętności, tanecznych, rytmicznych, wokalnych.
1) 40 godzin zajęć logopedycznych – do terapii logopedycznej wytypowano 20 dzieci, odbyły się konsultacje
z każdym nauczycielem w placówce udzielając porad logopedycznych oraz przeprowadzono indywidualne rozmowy
z rodzicami tych dzieci, które wymagają terapii zaburzeń
mowy. Korekta wad wymowy przebiegała systematycznie
wg wyznaczonego harmonogramu spotkań. Dzieci zaopatrzone zostały w zestawy ćwiczeń usprawniających aparat
artykulacyjny oraz materiały do utrwalania prawidłowych
wzorców wymowy.
2) 60 godzin języka angielskiego – celem zajęć było zainteresowanie dzieci językiem angielskim, osłuchanie ze
słownictwem z najbliższego otoczenia, zainteresowanie językiem, rozwój uzdolnień. W czasie zabaw dzieci poznały
znaczny zasób słów.
Od września 2010 roku rozpoczął funkcjonowanie
dodatkowy oddział dla 17 dzieci w PP w Graczach. W ra-

mach wydłużenia czasu pracy przedszkola od stycznia
do czerwca nauczyciele, jak i nianie oddziałowe (pomoce
nauczyciela) zrealizowali po 250 godzin zajęć dydaktyczno
– opiekuńczych (łącznie 500 godzin).
Zrealizowano wycieczkę do Parku Dendrologicznego
w Lipnie dla 70 dzieci w celu poznania flory parku, wzbogacenia doświadczeń dzieci i zainteresowania koniecznością dbania o najbliższe środowisko.

Publiczne Przedszkole
w Grabinie
W projekcie uczestniczyło 27 dzieci w wieku od 3 – 6 lat.
Dzięki projektowi wzbogacono ofer tę edukacyjną
w Publicznym Przedszkolu w Graczach zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu. Zrealizowano
w miesiącach styczeń – czerwiec:
1) 40 godzin rytmiki – Zajęcia te dały okazję do rozwoju zainteresowań muzycznych oraz rozwoju aktywności
twórczej. Nauczyły dzieci czerpania radości z muzyki,
uwrażliwiły na piękno sztuki, jaką jest muzyka.
2) 21 godzin tańca nowoczesnego – zajęcia nauczyły
dzieci współpracy w grupie, rozwinęły poczucie rytmu oraz
sprawność ruchową.
3) 40 godzin zajęć logopedycznych – zadaniem logopedy było dbanie o poprawne wybrzmiewanie poszczególnych głosek, zwracanie uwagi na artykulację, oddech,
głos i zakres słownictwa oraz jego rozumienie, motywację
do mówienia oraz poziom umiejętności opowiadania,
4) 21 godzin języka angielskiego – dzieci w trakcie zajęć poznawały słownictwo z wybranych dziedzin, kraje anglojęzyczne, ich historie, kultury, piosenki.
W ramach wydłużenia czasu pracy przedszkola
od stycznia do czerwca nauczyciele, jak i nianie oddziałowe (pomoce nauczyciela) zrealizowali 205 godzin zajęć dydaktyczno – opiekuńczych.
Realizacja projektu „Aktywne przedszkola w Gminie
Niemodlin – III edycja” stworzyła możliwość zwiększenia
oferty edukacyjnej z zakresu dodatkowych zajęć z języka angielskiego, rytmiki, dogoterapii, tańca oraz zajęć logopedycznych, odciążając tym samym rodziców z dodatkowych
opłat, co spotkało się z dużą aprobatą z ich strony. Wydłużenie czasu pracy przedszkoli umożliwiło rodzicom pracującym godzenie życia zawodowego i prywatnego.
Zajęcia w ramach projektu realizowała lokalna kadra
pedagogiczna za wyjątkiem zajęć z języka angielskiego, które realizowała firma zewnętrzna.
Realizacja projektu była bardzo przydatna i korzystna dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkoli
na terenie Gminy Niemodlin.
W związku z zakończeniem okresu realizacji projektu
Gmina Niemodlin zwróciła niewykorzystane środki finansowe w wysokości 16 276,98 zł na rachunek Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Opolu. Zwracana kwota wynikła z tytułu
tańszych niż planowano zakupów materiałów i pomocy dydaktycznych oraz różnych wysokości składek odprowadzanych do ZUS, a także zatrudnieniem nauczycieli z niższym
stopniem awansu zawodowego.

Opracowanie:

Małgorzata Kochanek
koordynator projektu

Wysokość środków wykorzystanych na realizację projektu
w 2010 i 2011 roku przedstawia się następująco:

Lp.

Placówka

1.
2.
3.
4.
5.

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Niemodlinie
Publiczne Przedszkole Nr 2 w Niemodlinie
Publiczne Przedszkole w Graczach
Publiczne Przedszkole w Grabinie
Zarządzanie i promocja projektu

Ogółem

Wysokość wykorzystanych środków

Razem

2010

2011

41 053,13
23 035,56
45 366,21
18 068,05
23 702,97

33 748,20
32 072,54
58 506,67
17 008,07
42 843,92

74 801,33
55 108,10
103 872,88
35 076,12
66 546,89

151 225,92

184 179,40

335 405,32

Wieści z gminy

Zakończono realizację zadania inwestycyjnego
pod nazwą „Przebudowa ulicy Nowej w Niemodlinie
wraz z odwodnieniem i oświetleniem”. Inwestycja realizowana była w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 zwanego
popularnie „Schetynówkami” i jest kolejnym elementem poprawy stanu infrastruktury drogowej na terenie
gminy Niemodlin. W ramach inwestycji wykonano wymianę nawierzchni istniejącej jezdni asfaltowej, przebudowę drogi gruntowej na jezdnię asfaltową, budowę chodników i wjazdów, odwodnienie drogi oraz
budowę oświetlenia drogowego. Wykonawcą zadania
była firma ADAC-LEWAR s. c. z siedzibą w Przystajni,
która wykonała zamówienie za kwotę 999.670,15 zł,
z tego 499.835,70 zł stanowią środki Budżetu Państwa
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008-2011. Roboty budowlane rozpoczęto
na początku lipca i zakończono w ekspresowym tempie dwa miesiące przed terminem wyznaczonym
w umowie z wykonawcą.

z tym, że cześć ulicy Podwala zostanie wykonana
w roku bieżącym, aby umożliwić swobodny wyjazd
straży pożarnej. W ramach projektu zastosowano
rozwiązania i elementy infrastruktury mające wpływ
na poprawę bezpieczeństwa użytkowników tj. chodniki, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, poprawę zakrętów i wyjazdów pod kątem widoczności,
oddzielenie ruchu kołowego od pieszego oraz wyburzenie budynku produkcyjnego tzw. starej kaflarni,
tworzącej wąskie gardło. Zatwierdzono także organizację ruchu ukierunkowaną na poprawę bezpieczeństwa. Istotnym elementem projektu jest remont
i rozbudowa kanalizacji deszczowej, ponieważ jej
niedrożność i fatalny stan techniczny stanowiły
znaczny problem dla mieszkańców niemodlińskiego
rynku, zwłaszcza w czasie ulewnych deszczy. Przewiduje się, iż inwestycja zostanie zakończona w październiku 2012 roku. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego Województwa Opolskiego,
ze środków Unii Europejskiej i budżetu gminy Niemodlin.

Place zabaw w budowie

Gościejowice podłączone
do kanalizacji
Zakończono realizację zadania inwestycyjnego
„Kanalizacja obszarów wiejskich – etap I – Budowa kanalizacji w Gościejowicach”. Dzięki środkom przyznanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
skanalizowana została pierwsza miejscowość na obszarach wiejskich w gminie Niemodlin. Celem projektu jest poprawa warunków życia i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich gminy Niemodlin
poprzez budowę infrastruktury technicznej służącej
poprawie gospodarki ściekowej, ochronie wód powierzchniowych zlewni Nysy Kłodzkiej oraz Obszaru
Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”.
Realizację projektu rozpoczęto w kwietniu 2010 roku, a realizatorem zadania było konsorcjum firm wyłonione w wyniku postępowania publicznego –PPHU
„GREMBUD” z Opola oraz PIK „ECOKOM” z Luboszyc.

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie zaprasza do GABINETU
FIZJOTERAPII przy ul. Zamkowej 4.
Zabiegi realizowane są na podstawie ważnego
skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
w rodzaju:
• elektrolecznictwo,
• masaż,
• leczenie polem magnetycznym,
• światłolecznictwo i ciepłolecznictwo,
• kinezyterapia, w tym indywidualna praca
z dzieckiem i ćwiczenia specjalne.
Fizjoterapeuta uzgadnia z pacjentem indywidualny harmonogram realizacji cyklu zabiegów, wskazując
dzień i godzinę wykonania zabiegu.
Zainteresowanych pacjentów prosimy o kontakt:
rejestracja codziennie: od poniedziałku do piątku
w godzinach od 08ºº do 14ºº, telefon: 77 4371095.
Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej
w Niemodlinie

Bezpłatne szkolenia
indywidualne i grupowe
W Grodźcu

Trwa realizacja projektu „Budowa placów zabaw w gminie Niemodlin”, realizowanego w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest budowa ogólnodostępnych placów zabaw
w 19 sołectwach gminy Niemodlin. Projekt skierowany jest głównie do dzieci i młodzieży z terenów wiejskich gminy Niemodlin. Dzięki realizacji projektu

Niemodliński Rynek
w przebudowie
W ramach projektu Przebudowa ulic Śródmieścia Niemodlina przebudowana jest północna pierzeja niemodlińskiego rynku tj. ulice: Kilińskiego,
Szewska, Spółdzielcza, Lwicka, Szkolna. Inwestycja
wykonana jest zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w Opolu, który zalecił m.in. odpowiednią kolorystykę kostki brukowej
na jezdni i chodnikach. W roku następnym inwestycja zostanie przeniesiona na południową pierzeję,

Zapraszamy
do naszego gabinetu

W Michałówku

niemal w każdym sołectwie gminy Niemodlin powstaną nowoczesne, bezpieczne i ogólnodostępne
place zabaw. Place zabaw zostaną wybudowane
w miejscowościach: Molestowice, Lipno, Michałówek, Grabin, Grodziec, Jaczowice, Jakubowice, Rzędziwojowice, Rutki, Magnuszowice, Sosnówka, Gościejowice, Radoszowice, Tarnica, Roszkowice,
Krasna Góra, Szydłowiec Śląski, Sarny Wielkie i Tłustoręby. Zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą
wybranym w drodze zamówienia publicznego firmą APIS z Jarosławia inwestycja ma się zakończyć
pod koniec września br. Jednak place zabaw sukcesywnie oddawane są do użytku po to, aby dzieci mogły z nich jak najszybciej korzystać.
Bernadeta Lisson – Pastwa
Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich

„Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka
Pomocy Społecznej w Niemodlinie”.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie
w 2011 r. realizuje projekt systemowy pn. „Wzrost
kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych
klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
– Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, który
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt jest realizowany od 01.04.2011 r.
do 31.10.2011 r.
W ramach projektu podejmowane są działania
zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym (osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności
zawodowej). Jednym z kluczowych celów projektu jest
rozwój aktywnych form integracji społecznej oraz aktywizacja zawodowa beneficjentów Ośrodka Pomocy
Społecznej w Niemodlinie.
Rekrutację osób do projektu przeprowadzono
w oparciu o analizę dokumentów gromadzonych
w OPS i na podstawie rozpoznania problemów klientów Ośrodka przez pracowników socjalnych. W programie bierze udział 20 osób (17 kobiet i 3 mężczyzn)
– w tym 3 osoby niepełnosprawne (1 mężczyzna i 2 kobiety) nie pozostających w zatrudnieniu, w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.
Program projektu oferuje uczestnikom bezpłatne
szkolenia indywidualne i grupowe oraz doradztwo
w tym:
– trening umiejętności psychospołecznych,
– warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
– indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem,
(ciąg dalszy na str.14)
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Przebudowa ulicy Nowej
zakończona
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(dokończenie ze str.13)
– kurs florystyczny połączony z rękodziełem użytkowym – tworzenie ozdób i dekoracji,
– nowoczesny sprzedawca (kurs kasy fiskalnej,
kurs komputerowy, obsługa klienta),
– kurs prawa jazdy kat. B,
– kurs ochroniarza (podstawowy),
– szkoła rodzica.
Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymają
zaświadczenia – certyfikaty o uczestnictwie i odbyciu
odpowiedniego szkolenia.
Ponadto, dzięki uczestnictwu w projekcie, każdy
beneficjent otrzymuje dodatkową opiekę socjalną oraz
zasiłek celowy na okres uczestnictwa w projekcie. Cel
główny projektu zostanie osiągnięty poprzez zwiększenie motywacji do działania, podniesienie poczucia
własnej wartości i zaufania we własne siły, zwiększenie
zdolności komunikacyjnych uczestników projektu oraz
nabycie lub zwiększenie kwalifikacji zawodowych.
Informacje na temat projektu można uzyskać
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śl. 37, tel./fax 774607945,
tel. 774606295 wew. 214, e-mail: ops_niemodlin@pro.onet.pl oraz na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Niemodlinie: www.niemodlin.pl
Koordynator projektu:
Dorota Seredyka -Pałka

Program Odnowy Wsi
w Sadach
Sołectwo Sady podczas zebrania wiejskiego w dniu 22 lipca 2011r. przyjęło
uchwałę o przystąpieniu do Programu Odnowy Wsi Opolskiej.
Utworzono Grupę Odnowy Wsi w składzie: Sylwia
Rusnak, Justyna Koryzma, Iwona Portała, Magdalena
Brykowska, Sabina Brykowska, Anna Hajtałowicz, Piotr
Litwinowicz, Marta Biernadzka i Łukasz Moździerski.
Na Lidera Grupy Odnowy Wsi sołectwo wyznaczyło
Martę Biernadzką.
Pierwsze efekty prac są już widoczne – zapraszamy na stronę internetową wsi Sady http://www.sadyniemodlin.pl/
Źródło: www.niemodlin.pl

Polskie dzieci z Doliny w Polsce
W dniach od 11 do 25 lipca br. na kolonii
letniej w Pokrzywnej przebywały polskie
dzieci z Doliny na Ukrainie.
Organizatorem pobytu było Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dolińskiej w Niemodlinie, które pierwszą kolonię dla dzieci zorganizowało już w 1997 roku. Tegoroczny pobyt był możliwy dzięki dotacji otrzymanej
z Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz funduszom własnym Stowarzyszenia pozyskanym od sponsorów. Stowarzyszenie otrzymało pomoc m.in. od burmistrza
Niemodlina Mirosława Stankiewicza, Przedsiębiorstwa
Surowców Skalnych Bazalt Gracze oraz Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Opolu. Szkoła przekazała dzieciom
przede wszystkim dary rzeczowe (m.in. książki, odzież,
zabawki, artykuły papiernicze) zebrane lub zakupione
ze składek uczniów i rodziców. Kolonie w Pokrzywnej sfinansowało również: Nadleśnictwo Złotów, Huta Katowice, firma Alu-Pro Polska z Opola.
Do Polski przyjechała grupa licząca dwadzieścia
siedmioro dzieci wraz z trzema opiekunkami z Ukrainy.

Wizyta dzieci z Doliny
w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie

Opiekunką z Polski była Barbara Olszewska z Niemodlina, która od lat jako wolontariusz pomaga w organizacji kolonii.
Uczestnikami kolonii były dzieci od 8 do 14 lat,
z polskiej parafii w Dolinie i Bolechowie, z rodzin ubogich, wymagających pomocy. Do Polski mogły przyjechać dzieci, które uczestniczyły w zajęciach, w szkółce
sobotnio-niedzielnej, przy parafii, m.in. w zajęciach języka polskiego. Podczas pobytu w Polsce mieszkały one
w ośrodku wypoczynkowym „Złoty Potok” w Pokrzywnej,
w odnowionych, nowoczesnych domkach, podzielonych na cztery części mieszkalne.
Program pobytu dzieci w Polsce był zapełniony i obfitował w mnóstwo atrakcji. Jedną z nich była wycieczka
doGraczy iNiemodlina, gdzie spotkały się zzastępcą burmistrza Niemodlina Bartłomiejem Kostrzewą oraz sekretarz gminy Niemodlin Zdzisławą Bartków. Oprócz tego,
dzieci przebywały na basenie kąpielowym w Lipnie, zwiedziły Park Jurajski w Krasiejowie, Nysę oraz, dzięki finansowemu wsparciu radnego Rady Miejskiej wNiemodlinie
Krzysztofa Buni, pojechały na Jasną Górę do Częstochowy. Ponadto na miejscu, w Pokrzywnej, codziennie czekało na nich coś ciekawego, co sprawiało, że z pewnością
nie mogły narzekać na nudę. Niemałą atrakcją były zajęcia rekreacyjne, spacery i wyjazdy po okolicy, wycieczka na Biskupią Kopę, czy pobyt na kąpielisku w Pokrzywnej, ze wspaniałą zjeżdżalnią wodną. Dzieci z Doliny
nawiązały w Polsce również wiele znajomości. W ośrodku, w którym przebywały, oprócz nich znajdowały się także dzieci z Mniejszości Niemieckiej, które towarzyszyły im
w codziennych zabawach i wakacyjnych przygodach.
Na zakończenie pobytu koloniści uczestniczyli w pikniku, który zbiegł się w czasie z imprezą zorganizowaną
przez Polskie Składy Budowlane. Dzieci mogły skorzystać
m.in. z dmuchanej zjeżdżalni, pomalować sobie twarze,
spróbować waty cukrowej, popcornu, posłuchać muzyki, potańczyć i pobawić się przy sprzyjającej, pięknej pogodzie i w miłej atmosferze. Nic więc dziwnego, że goście z Ukrainy z żalem opuszczali naszą piękną polską
ziemię, pełni pozytywnych wrażeń, mając nadzieję, że
być może w przyszłości uda im się tutaj wrócić.
Katarzyna Knieja

Książka o Niemodlinie
już w przyszłym roku
Autorką jest dr Janina Domska, historyk, mieszkanka Niemodlina. W swoim dorobku ma już jedną publikację związaną
z dziejami naszego miasta.
„Monografia Niemodlina” zostanie wydana
w sierpniu 2012 r. przez Ośrodek Kultury w Nie-

modlinie, którego złożony WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY do Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 -2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
dla małych projektów, po ocenie przez Radę Decyzyjną Partnerstwa Borów Niemodlińskich, został wybrany do dofinansowania i znalazł się
na liście rankingowej. 28 lipca 2011 roku pracownicy biura Partnerstwa Borów Niemodlińskich
przekazali pełną dokumentację z naborów z czterech działań PROW z roku 2011 do Urzędu Marszałkowskigo, a więc i wniosek Ośrodka Kultury
w Niemodlinie, który zostanie poddany ocenie
przez Samorząd Województwa Opolskiego dla
działań „Małe projekty”.
Publikacja opisze procesy historyczne, jakie
zaistniały na terenie gminy Niemodlin, ukaże wydarzenia, miejsca oraz ludzi związanych z gminą.
Książka zostanie wydana przez profesjonalne wydawnictwo, będzie opatrzona w twardą oprawę.
Publikacja liczyć będzie 224 strony i zostanie opatrzona streszczeniem w języku niemieckim i angielskim.
O książce opowiada
autorka Janina Domska:
Monografia będzie dotyczyła Niemodlina
od początku jego istnienia (od pierwszych informacji, które znajdowały się w dokumentach na jego temat) do zmian administracyjnych, czyli reformy
administracyjnej w 1975 roku. Będzie ona dotyczyła samego miasta i wszystkich wiosek wchodzących w skład gminy Niemodlin.
W odróżnieniu od poprzednio wydanej książki, obecna praca będzie w szerszym stopniu dotyczyła historii miasta i wiosek wchodzących w skład
gminy. Duży nacisk położyłam na pierwsze lata powojenne, na organizację administracji samorządowej, na problem repatriacji, stosunków politycznych. To był trudny okres dla życia miasta i okolic.
Bogate materiały na ten temat znajdują się w aktach zespołów „Komitet Powiatowy PZPR w Niemodlinie”, „Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
w Niemodlinie”, „Starostwa Powiatowego w Nie-
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modlinie”. Wszystkie te zespoły przechowywane
są w Archiwum Państwowym w Opolu i tam też są
udostępniane.
Informacje na temat najstarszego okresu naszych dziejów – XIII, XIV wieku są szczątkowe, można je znaleźć w dokumentach zawierających czasami nazwy miejscowości, imiona książąt, bądź
właścicieli wiosek. Pełnych tekstów dotyczących
tamtych czasów nie ma. Kroniki były pisane później. Również niewiele materiałów zachowało się
w zespole „Akta miasta Niemodlina”, ponieważ archiwum miejskie płonęło kilkakrotnie i zespół ten
jest zachowany w formie szczątkowej.
Korzystałam dużo z innych opracowań m. in.
z Adresbuchów, kalendarzy niemieckich (Heimatkalender), w których znajdowały się sprawozdania rady miejskiej, legendy czy też najstarszy dokument
cechowy cechu rzeźników z 1512 roku.
Dosyć dobrze zachowane jest archiwum hrabiego Praschmy, ostatniego właściciela dóbr niemodlińskich. W czasie wojny hrabia Praschma brał
udział w walkach na froncie wschodnim. W Niemodlinie pozostała jego żona z dziećmi, która była tu
do końca wojny. W 1945 roku musiała uciekać, jak
większość Niemców. Ciekawostką jest, że uciekła
na zwykłej chłopskiej furmance. Po wojnie archiwum hrabiego Praschmy zostało zabezpieczone
w Archiwum Państwowym w Katowicach skąd następnie, po utworzeniu Archiwum Państwowego
w Opolu w 1953 r, zostało przekazane do tegoż Archiwum. Są to naprawdę cenne akta. Pisane,
w większości ręcznie w stylu gotyckim, zawierają
bardzo bogate źródło informacji na temat miasta
i dóbr niemodlińskich. Dotarłam, np. do budżetu
miasta z 1410 roku. Akta te stanowiły podstawę
do moich badań.
Z okresu późniejszego sporo materiałów zachowało się w aktach Rejencji Opolskiej (Riegierung Oppeln).
Jeżeli chodzi o materiały dotyczące wiosek
wchodzących w skład gminy z okresu przedwojennego, to takie nie zachowały się. Zostały zapewne
w większości zniszczone zgodnie z poleceniem starosty Ślasko- Dąbrowskiego o niszczeniu śladów
niemczyzny na tych terenach.
Bardzo pomocne w zbieraniu materiałów
do książki były różne sprawozdania sołtysów miejscowości, niektóre były naprawdę wspaniałym źródłem informacji, np. Kronika Graczy, którą tworzyła pani Zofia Osijewska. Korzystałam z publikacji
profesora Pawła Lelonka, przedwojennych niemieckich akt sądowych, w których zachowały się m.in.
testamenty.
Na tych terenach jest ludność napływowa,
nie mająca swoich korzeni, dlatego wydaje mi
się, że dobrze jest obecnym mieszkańcom przybliżyć historię tych okolic, omówić stare dzieje, ale
też trudne powojenne lata ludności, która tu znalazła swoje miejsce po powojennych przesiedleniach. To wszystko, jak również namowy pani Zofii Osi jewskiej i Da nu ty Uni jewskiej oraz
zainteresowanie burmistrza Niemodlina moją
pracą zdopingowały mnie do tego, aby ta publikacja jednak wyszła.
Niemodlin w okresie przedwojennym był prężnym miastem. Było tu sporo zakładów pracy, kilkanaście restauracji, związki śpiewacze, chóry. Myślę,
że obecnych mieszkańców Niemodlina zainteresuje to wszystko, co działo się przed i po wojnie.
Starsi przypomną sobie jak to było, jak tu byli zasiedlani. Myślę, że i młodsi znajdą w książce coś
dla siebie, są w niej legendy, ciekawostki i informacje typowo historyczne.
Katarzyna Knieja

Trzymamy rękę na pulsie

• 2011.07.01, godz. 19:40, Niemodlin, nieznany
sprawca zatankował do samochodu marki VOLKSVAGEN PASSAT, posiadającego skradzione tablice rejestracyjne, 52 litry oleju napędowego i odjechał nie
uiszczając zapłaty. Straty – 290 zł,
• 2011.07.01-02, Lipno, nieznany sprawca z budowy domu jednorodzinnego skradł siatkę ogrodzeniową
oraz pompę do filtrowania wody. Straty – 1,5 tys. zł,
• 2011.07.02–03, Góra, nieznany sprawca, wyłamując kłódki, włamał się do dwóch pomieszczeń gospodarczych, z których po penetracji nic nie skradł. Straty
– 50 zł,
• 2011.07.05, Rzędziwojowice, nieznany sprawca
z kabiny samochodu marki SCANIA skradł dwa dowody rejestracyjne, paszport, kartę bankomatową i dokumenty przewozowe na szkodę obywatela Łotwy,
• 2011.07.03, Niemodlin, Os. Piastów, nieznany
sprawca, skradł z mieszkania telefon komórkowy marki NOKIA C6. Straty – 600 zł,
• 2011.07.08, Niemodlin, 700 – lecia, nieznany
sprawca odcinając z taśmociągu skradł 500 metrów
przewodu elektrycznego. Postępowanie prowadzi KP
w Niemodlinie. Straty – 14,0 tys. zł,
• 2011.07.13, godz. 09:54, Niemodlin, funkcjonariusze KP w Niemodlinie, zatrzymali i udowodnili 18
– letniemu mężczyźnie (zam. N. powiat Opole), że
w dniu 30.04.2011 r. skradł z napowietrznej linii telefonicznej 198 mb przewodu na szkodę TP,
• 2011.07.16, godz. 17:10, Niemodlin, Sportowa,
policjanci z KP w Niemodlinie zatrzymali nietrzeźwego
(1,20 mg/l) mężczyznę, lat 53, zam. N., powiat Opole,
który kierował rowerem. Postępowanie prowadzi KP
w Niemodlinie,
• 2011.07.23, godz. 16:42, Niemodlin, Reymonta, nieznany sprawca skradł spod lady torebkę z pieniędzmi i dokumentami. Straty – 2,3 tys. zł,
• 2011.07.24, Tłustoręby, nieznany sprawca, ukręcając kłódki, włamał się do dwóch pomieszczeń gospodarczych, z których skradł przedłużacz elektryczny.
Straty – 50 zł,
• 2011.07.25-27, Niemodlin, Os. Piastów, nieznany sprawca, wyłamując stacyjkę, usiłował skraść samochód marki VOLKSWAGEN POLO. Celu nie osiągnął
z uwagi na niepokonanie zabezpieczeń,
• 2011.07.28, godz. 11:48, Jaczowice, policjanci
z KP w Niemodlinie zatrzymali nietrzeźwego (0,41
mg/l) mężczyznę, lat 56, zam. J. powiat Opole, który kierował rowerem po drodze publicznej,
• 2011.07.28, godz. 07:20, Siedemnastolatka
(zam. N. powiat Opole) otwierając drzwi oryginalnym
kluczem, włamała się do mieszkania, z którego skradła
kosmetyki. Straty – 227 zł,
• 2011.07.28 – 29, Niemodlin, Opolska, nieznany sprawca, wybijając okno, włamał się do hali produkcyjnej, z której skradł 145 metrów przewodu, 19 wtyków
prądowych, 3 sztuki gniazd prądowych, uchwyt do żło-
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biarki oraz miedziane zaciski masowe. Straty – 8,0
tys. zł,
• 2011.07.30, godz. 17:00, Krasna Góra, z nieustalonej przyczyny powstał pożar sterty słomy ok. 21
ton. Straty – 3,0 tys. zł,
• 2011.07.29, Rzędziwojowice A4, sprawca poruszający się samochodem MERCEDES, koloru czarnego
na autostradzie A4 w pobliżu stacji paliw Shell Rzędziwojowice zatrzymał samochód marki MAZDA 6, kierowany przez pokrzywdzonego mieszkańca Jędrzejowa,
a następnie, podając się za Turka prowadzącego działalność gospodarczą w Berlinie, poprosił go o pomoc finansową w zatankowaniu paliwa pod zastaw złotego
sygnetu, ponieważ nie ma pieniędzy. Pokrzywdzony
na wymienionej stacji paliw zapłacił 200 zł za zatankowanie samochodu marki MERCEDES i otrzymał w zastaw złoty sygnet. Po sprawdzeniu tego sygnetu u złotnika okazało się, że nie jest ze złota. Od pokrzywdzonego
przyjęto protokół ustnego zawiadomienia o przestępstwie, przesłuchano świadka, zabezpieczono wizytówkę,
sygnet i paragon. Postępowanie prowadzi KMP Opole,
• 2011.08.02, godz. 12:50, Grabin, Krótka, kobieta, lat 53 (zam. O. powiat Opole) kierowała samochodem marki FORD FIESTA w stanie nietrzeźwym (1,19
mg/l),
• 2011.08.10, Radoszowice, nieznany sprawca
wyłamując zamek w drzwiach włamał się do garażu,
z którego skradł przewody elektryczne, pięć rowerów,
dwie kosiarki spalinowe. Straty – 30, 0 tys. zł,
• 2011.08.17, godz. 11:58, policjanci z KP w Niemodlinie zatrzymali i udowodnili, iż dwaj mężczyźni
(lat 28 i 18) w okresie 03.02.-16.08.2011 r. dokonali szeregu kradzieży z włamaniem,
• 2011.08.18, godz. 12:04, funkcjonariusze KP
Niemodlin wraz z f-szami Wydziału d/w z Przestępczością przeciwko Mieniu KMP w Opolu realizując informację własną ustalili i zatrzymali szesnastolatka (zam. D.
powiat Opole), któremu udowodniono, że
w dniu 16.07.2011 r. o godz. 19:10 dokonał podpalenia sterty słomy, w wyniku czego spaleniu uległa znaczna część słomy sprasowanej w prostokątne bale,
• 2011.08.18, godz. 18:33, funkcjonariusze KP
Niemodlin wraz z f-szami Wydziału d/w z Przestępczością przeciwko Mieniu KMP w Opolu ustalili i zatrzymali dziewiętnastolatka (zam. T. powiat Opole), któremu
udowodniono, że w dniach 10-15.08.2011 r. dokonał
szeregu włamań do obiektów handlowych.
W roku 2011 awanse na wyższe stopnie otrzymali:
Na stopień Sierżanta Policji:
– st. post. Łukasz Figurski
– st. post. Adam Jakubowski
– st. post. Justyna Podkalicka
– st. post. Zuzanna Wójcik
– st. post. Marzena Walichiewicz
Na stopień Starszego Sierżanta Policji:
– sierż. Kalina Trond
Na stopień Sierżanta Sztabowego Policji:
– st. sierż. Grzegorz Nawrocki
– st. sierż. Grzegorz Łuczyszyn
Na stopień Młodszego Aspiranta Policji:
– sierż. sztab. Aneta Gutka
– sierż. sztab. Andrzej Jankowski
– st. sierż. Tomasz Biela
– st. sierż. Adam Głuszek
Na stopień Aspiranta Policji:
– mł. asp. Marek Kałwa
– mł. asp. Marek Jankiewicz
Na stopień Starszego Aspiranta Policji:
– asp. Grzegorz Majewski
Zebrała:
Katarzyna Knieja
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Szanowni Państwo
Ośrodek Spor tu i Rekreacji w Niemodlinie, mając na uwadze zbliżające
się wielkimi krokami jesienno – zimowe wieczory, zaprasza do swoich obiektów
sportowych: Boisko Orlik 2012, Hala widowiskowo – sportowa, z siłownią i salą fitness. Oprócz
możliwości wynajęcia naszych obiektów proponujemy Państwu spor towy i aktywny czas wypoczynku poprzez udział w amatorskich rozgrywkach ligowych w następujących dyscyplinach:
1) Piłka nożna – II edycja Niemodlińskiej
Halowej Ligi Piłkarskiej (NHLP).
Rozgrywki NHLP zaplanowano w okresie od listopada br. do marca 2012 roku. Liga jest kontynuacją poprzednich rozgrywek, które zakończyliśmy
w marcu 2011 roku, a więc zgodnie z ustaleniami
i rozstrzygnięciami sportowymi, jakie zapadły, tegoroczne rozgrywki toczyć się będą na dwóch poziomach: 1 Liga NHLP i 2 Liga NHLP. W 1 lidze prawo startu mają zespoły, które w poszczególnych
grupach (A i B) poprzedniego sezonu uplasowały
się na miejscach od 1 do 5. Mecze 1 Ligi NHLP rozgrywane będą w czwartki, od godziny 18.00. W 2
Lidze będą grały ekipy, które zajęły miejsca od 6
do 9 i pozostałe zgłoszone zespoły. Mecze 2 Ligi rozgrywane będą we wtorki, od godziny 19. Zapisy
przyjmujemy do 21 października br. zgodnie z regulaminem NHLP. Wpisowe do pierwszej i drugiej ligi wynosi 150 złotych od drużyny. Wpłaty należy
dokonać na konto Ośrodka Spor tu i Rekreacji
w Niemodlinie BS Namysłów o/ Niemodlin
nr 71 8890 0001 0008 7258 2000 0002, z dopiskiem „Wpisowe NHLP”. Zgłoszenia składać można osobiście w siedzibie OSiR w Niemodlinie,
przy ul. Reymonta 11, lub drogą elektroniczną
na adres osirniemodlin@wp.pl.

Wakacje na sportowo
Obóz sportowy w Nysie trwał od 20 do 31 lipca 2011r. W obozie uczestniczyło 17 dzieci z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokolik” przy Publicznej
Szkole Podstawowej nr 2 w Niemodlinie. Głównym organizatorem obozu był Terenowy Klub Sportowy „Granit” ze Strzelina. W obozie uczestniczyły również dzieci i młodzież z Brzegu, Nysy i ze Strzelina.

Wyniki Niemodlińskiej Ligi Piłkarskiej
Inaugurację sezonu zapoczątkowały ekipy Oldbojów i Berliner Luft. W pierwszym meczu Oldboje
nie dali szans swym młodszym kolegom wygrywając w stosunku 13: 3. W kolejnym meczu kolejki
spotkały się zespoły JRG Niemodlin (Straż Pożarna)
i UEG Grodków. Wynik 3: 10 – tutaj również ekipa
UEG nie dała większych szans dzielnym strażakom.
Mecz nr 3 Euro Tam – Jakubowice – wynik 17: 1 mówi sam za siebie – pewne wysokie zwycięstwo młodzieży z Tułowic, ale absolutny nowicjusz z Jakubowic nie powinien się załamywać, bo Euro Tam to
zwycięzca pierwszej edycji NLP.
Ostatni mecz kolejki pomiędzy Covebo – Metalowiec 4: 2, to najbardziej zacięte widowisko inauguracyjnej kolejki NLP. Covebo to mistrz drugiej
edycji NLP, natomiast Metalowiec to stała sympatyczna ekipa z Łambinowic, która dzielnie dotrzy-

2) Koszykówka – Niemodliński Basket
Amatorów (NBA).
Początek rozgrywek w miesiącu listopadzie, zakończenie uzależnione jest od liczby
zgłoszonych zespołów. Mecze NBA rozgrywane będą w niedziele, od godziny 16.00. Zapisy
przyjmujemy do 21 października br. Wpisowe
do NBA wynosi 100 zł od zespołu. Wpłaty należy dokonać na konto Ośrodka Spor tu i Rekreacji w Niemodlinie BS Namysłów o/ Niemodlin
nr 71 8890 0001 0008 7258 2000 0002, z dopiskiem „Wpisowe NBA”. Zgłoszenia składać
można osobiście w siedzibie OSiR w Niemodlinie, przy ul. Reymonta 11, lub drogą elektroniczną na adres osirniemodlin@wp.pl.
3) Piłka siatkowa – Niemodlińska Liga
Siatkówki (NLS).
Rozpoczęcie rozgrywek zaplanowano w miesiącu listopadzie, zakończenie uzależnione jest
również od liczby zgłoszonych ekip. Mecze NLS
rozgrywane będą w soboty, od godziny 10.00. Zapisy przyjmujemy do 21 października br. Wpisowe do NLS wynosi 100 zł od zespołu, wpłaty należy dokonać na konto Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Niemodlinie BS Namysłów o/ Niemodlin
nr 71 8890 0001 0008 7258 2000 0002, z dopiskiem „Wpisowe NLS”. 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 stronach internetowych www.osir-niemodlin.pl,
www.niemodlin.pl lub www.nhlp.futbolowo.pl,
a w przypadku pytań proszę dzwonić pod numer
telefonu 774600-124 lub pisać na adres osirniemodlin@wp.pl.
Dyrektor OSiR
Krzysztof Kubiak
Treningi poszerzające umiejętności gry w tenisa stołowego prowadził, posiadający kwalifikacje
trenerskie, Pan Zdzisław Grobelski przy współpracy
Pani Barbary Olszewskiej – nauczycielki wychowania fizycznego ze SP nr 2 w Niemodlinie. Treningi
odbywały się trzy razy dziennie na obiektach sportowych Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Baza
noclegowa znajdowała się w akademiku tejże szkoły. Środki finansowe na organizację wypoczynku
dla dzieci klub pozyskał z budżetu gminy Niemomywała kroku przeciwnikowi, lecz znowu musiała
uznać wyższość Covebowców.
W czwartek, 4 sierpnia, rozegrano drugą
kolejkę NLP, oto wyniki:
JRG NIEMODLIN – METALOWIEC ŁAMBINOWICE (mecz nie odbył się)
BERLINER LUFT – Euro Tam 2-10
JAKUBOWICE – COVEBO NIEMODLIN 0-17
UEG GRODKÓW – OLDBOJE 5: 9
Mecz
pomiędzy
JRG
Niemodlin- Metalowiec Łambinowice, nie odbył się z powodu wyjazdu naszych strażaków na akcję. Więcej informacji,
tabela i inne statystyki na www.nhlp.futbolowo.pl.
Wyniki trzeciej kolejki:
COVEBO *v* BERLINER LUFT 16: 2
METALOWIEC ŁAMBINOWICE *v* UEG
GRODKÓW 4: 9
OLDBOJE *v* EURO TAM 7: 5
Marcin Janik

Nauka chodzenia
Miłośnicy zdobywającego coraz większą popularność w Polsce nordic walking,
czyli chodzenia z „kijkami”, mieli niebywałą okazję wziąć udział w nauce prawidłowego chodzenia tą metodą, która odbywała się na Basenie Kąpielowym w Lipnie.
W lipcu wszyscy chętni z Niemodlina i okolic
pod okiem międzynarodowego instruktora, właściciela Szkółki Nordic Walking w Opolu, Macieja Gerlika,
ćwiczyli odpowiednią postawę i sposób chodzenia
za pomocą kijów. Wbrew pozorom nie jest to takie
proste. Uprawiając ten sport można wzmocnić siłę
mięśni, spalić zbędne kilogramy, poprawić kondycję
fizyczną, zachować młodość i dobre samopoczucie.
Jednak, by tak się stało, należy pamiętać m.in. o właściwym odbiciu się przy pomocy kijów, skoordynowaniu ruchów rąk i nóg (chodzeniu naprzemiennym),
a także nadaniu rotacji ciału tak, by uruchomić
wszystkie mięśnie. Jak przekonywał trener, nie mniej
ważny jest uśmiech i czerpanie przyjemności z chodzenia. Nie można zapominać także o częstym uzupełnianiu płynów, by organizm się nie odwodnił.
Lekcje chodzenia w Niemodlinie cieszyły się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza pań, ale nie tylko.
W pierwszych dwóch spotkaniach, które dzięki współpracy Szkółki Nordic Walking w Opolu z Ośrodkiem
Spor tu i Rekreacji w Niemodlinie były darmowe,
uczestniczyło około dwudziestu osób, głównie z Niemodlina i Lipna, ale nie zabrakło także chętnych, którzy przyjechali z Opola oraz aż z Olesna. Nauka była kontynuowana przez cały lipiec.
Z pewnością sposób prowadzenia zajęć, z energią, zapałem i, co ważne, dużym profesjonalizmem,
zachęcił niejednego ich uczestnika do bardziej świadomego i skuteczniejszego uprawiania tej formy rekreacji, która przynosi wymierne efekty, zarówno
dla ciała, jak i ducha.
kk
dlin, z wpłat uczestników obozu, a także ze środków
własnych.
Środki finansowe z budżetu gminy były przeznaczone na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
połączonego z programem profilaktyki uzależnień”.
Szkolenie w zakresie profilaktyki zagrożeniami wynikającymi z uzależnień prowadził Pan Franciszek Woźny.
W trakcie obozu nasze dzieci miały okazję być
świadkami wspaniałej imprezy w mieście – uczestniczyły w obchodach Dni Twierdzy Nysa.
Klub „Sokolik” może się pochwalić, w swojej niespełna dwuletniej działalności, wieloma sukcesami sportowymi zawodniczek i zawodników, jak również sprawną
organizacją już drugiego wyjazdowego obozu sportowego dla swoich zawodników podczas wakacji.
Intensywny wysiłek dzieci włożony w treningi zaowocuje z pewnością wyższymi wynikami w zawodach
sportowych w nadchodzącym sezonie.
Wraz ze zbliżającym się rokiem szkolnym władze
Klubu „Sokolik” zapraszają zainteresowane grą w tenisa stołowego dzieci w wieku szkolnym do podjęcia treningu w naszym klubie.
Zarząd UKS Sokolik Niemodlin
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Producenci Kruszyw zagrali w Graczach
W dniu 9 lipca 2011 roku już po raz jedenasty na stadionie
w Graczach odbył się Turniej Piłkarski Producentów Kruszyw,
którego gospodarzem była Spółka „Bazalt Gracze”.

Nagrodzeni

VIII Wyścig Dwójek Kolarskich
W niedzielne popołudnie 28 sierpnia 2011 r. odbył się w
Graczach VIII Wyścig Dwójek Kolarskich.
W szranki stanęło 29 dwuosobowych drużyn, które startowały w siedmiu
kategoriach wiekowych, na blisko trzydziestokilometrowej trasie. Kategorie
wiekowe obliczano na podstawie sumy wieku zawodników w drużynie.
Zawodnicy do przejechania mieli trzy pętle, każda o długości 9,6 km, na trasie
Gracze – Szydłowiec Śląski.
- Ostatnie dni spędziłem trenując jazdę po okolicznych miejscowościach.
Jestem przygotowany, ale niczego nie chcę obiecywać. Stawka jest wysoka i
będę zadowolony z każdego wyniku – powiedział Bogdan Krępa, który już nie
po raz pierwszy startuje w tej imprezie, w klubowych barwach GTC Skalnik
Gracze. Cykliści nie spoczywają na laurach i z roku na rok inwestują w sprzęt,
by zyskać lepsze rezultaty. - Ten rower mi odpowiada. Wydaje się idealny na
trasę w Graczach, na której jest dobra nawierzchnia, dodatkowo
wprowadziłem w tym roku drobne modyfikacje. Będą lżejsze koła i zmieniona
kierownica – mówi jeden z uczestników.
Zwycięzcy otrzymali puchary, które wręczali: Zofia Zużałek - żona
znakomitego cyklisty Mariana Zużałka, Andrzej Miśta - prezes LKS „Skalnik
Gracze” oraz Robert Dressler – prezes Koła Górniczego Towarzystwa
Cyklistów przy LKS "Skalnik Gracze". Dodatkowe statuetki ufundowane przez
panią Zofię Zużałek otrzymali najstarsi uczestnicy: Jan Arendarczyk (GTC
Gracze) i Danuta Olenkiewicz (GTC Gracze) oraz najmłodsi: Łukasz Budyk
(Kutkol Głuchołazy) i Iga Birecka (CoraTec). Ponadto każdemu uczestnikowi
wręczono pamiątkowe souveniry, a przy wspólnym posiłku do wieczora
dzielono się wyścigowymi emocjami. Patronat Honorowy nad imprezą objął
Burmistrz Niemodlina.
Karol Biskup

Wyniki:
I kategoria: mężczyźni do lat 40 (wiek sumowany)
1 miejsce – Krystian Pohl i Kamil Małachowski z Głuchołaz
2 miejsce – Dawid Gurbierz i Jakub Gurbierz z Opola
3 miejsce – Maciej Matelski i Łukasz Budyk z Głuchołaz
II kategoria: mężczyźni od 41 do 80 lat (wiek sumowany)
1 miejsce – Remigiusz Rolski i Paweł Kimbort ze Szklarskiej Poręby
2 miejsce – Grzegorz Zachwatowicz i Wiktor Dańków z Graczy
3 miejsce – Jacek Michura i Robert Jamróz z klubu „Świat Roweru”
III kategoria: mężczyźni od 80 do 120 lat (wiek sumowany)
1 miejsce – Sebastian Cebula i Antoni Piertukaniec z Opola
2 miejsce – Zdzisław Kociubiński i Adam Kopacki z Graczy
3 miejsce – Zdzisław Krawiec i Robert Kowalski
IV kategoria: mężczyźni powyżej 120 lat (wiek sumowany)
1 miejsce – Henryk Bryś i Edward Lascioli z Graczy
2 miejsce – Jan Zięciak i Zenon Mosiejowski z Graczy
3 miejsce – Czesław Jakubowski i Edward Garbas z Kędzierzyna-Koźla
V kategoria: rowery górskie i mieszane
1 miejsce – Janusz Bitowt i Mirosław Podsiadło z Nysy
2 miejsce – Katarzyna Kościów i Dariusz Ledwig z Opola
3 miejsce – Patrycja Mosakowska i Tadeusz Denes z Brzegu
VI kategoria: kobiety do 80 lat (wiek sumowany)
1 miejsce – Katarzyna Orłowska i Iga Birecka z klubów „Świat Roweru” i „Cora Tec”
2 miejsce – Patryk Bucyk i Adrian Baron z Graczy i z Gluchołaz
V kategoria: kobiety powyżej 80 lat (wiek sumowany)
1 miejsce – Danuta Olenkiewicz i Kazimiera Zawadzka z Graczy

Przy pięknej pogodzie i, głośno skandujących z trybun kibicach, rozegrano dziesięć spotkań. Warto podkreślić, że do Graczy przyjechały drużyny z tak
odległych miejscowości Dolnego Śląska i Małopolski jak Wilków czy Krzeszowice. Z pewnością mocnym akcentem był mecz inaugurujący turniej, w którym
rozegrano derby gminy Niemodlin pomiędzy drużyną Kopalni Odkrywkowych
Surowców Drogowych w Niemodlinie, a „Bazaltem Gracze”. Mecz zakończył
się remisem 1: 1.
Po zaciętych, stojących na wysokim poziomie spotkaniach, wyłoniono
zwycięzców. Okazały puchar przechodni, tym razem trafił do zawodników grających w drużynie Kopalni Profiru i Diabazu Krzeszowice, którzy zdobyli 12
punktów, zajmując pierwsze miejsce. Nagrody zostały ufundowane przez
Spółkę „Bazalt Gracze”. Mecze sędziowali: Marcin Janik, Marcin Bazan
i Krzysztof Białowąs.
Po zakończonym turnieju mieszkańcy Graczy i wszyscy przybyli goście
mogli do północy bawić się na festynie przy dźwiękach skocznej muzyki, którą
zapewnił zespół Supernova Band.
Katarzyna Knieja

Wyniki Turnieju:
I miejsce – KPiD Krzeszowice (12 pkt., bramki: 9: 1)
II miejsce – Bazalt Gracze (5 pkt., bramki: 3: 3)
III miejsce – KOSD Niemodlin (4 pkt., bramki: 2: 5)
IV miejsce – Łużycka Kopalnia Bazaltu „Księginki” (3 pkt., bramki: 3: 6)
V miejsce – Przedsiębiorstwo Górniczo-Produkcyjne „Bazalt” Wilków
(2 pkt., bramki: 1: 2).
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Książka prof. Damiana Tomczyka
w sprzedaży
W maju br. Ośrodek Kultury w Niemodlinie wydał książkę prof. Damiana Jerzego
Tomczyka „Niegdyś młodzież dzisiaj chluba.
Losy absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Niemodlinie w latach 1949-2009”. Informujemy, że publikację w cenie 55 zł można nabyć w sekretariacie Ośrodka Kultury
w Niemodlinie. Istnieje również możliwość
zakupu książki drogą pocztową.

Wakacje z Ośrodkiem Kultury
w Niemodlinie
W pierwszej połowie lipca Ośrodek Kultury w Niemodlinie zapewnił dzieciom z gminy Niemodlin i ich gościom bogatą ofertę
zajęć plastycznych, muzycznych i zabaw z językiem polskim. Natomiast przez dwa ostatnie tygodnie lipca w niemodlińskiej placówce odbywały się warsztaty plastyczne.
Instruktorzy Ośrodka Kultury w Niemodlinie w ramach zajęć przygotowali m.in. zabawy z językiem polskim, zajęcia i konkursy plastyczne oraz zajęcia i konkursy muzyczne. W luźnej atmosferze powstawały
zabawne wierszyki, bajki, opowiadania, które z pomocą dorosłych układały dzieci. Tematem były oczywiście
wakacje. Uczestnicy zajęć dzielili się swoimi wrażeniami z pierwszych wakacyjnych dni, brali udział w konkursach ortograficznych i zabawach językowych, a także
rozwiązywali wszelkie zawiłości słowne, które kryje nasza polska mowa. Była to z pewnością wspaniała forma nauki i przyswajania wiedzy poprzez zabawę.
Niezmiennie wielkim powodzeniem wśród dzieci
cieszyły się zajęcia plastyczne. Tematem były wakacje,
słońce, kwiaty i wszystko, co kojarzy się z latem. Dzieciaki wykazywały się wielką pomysłowością tworząc
rysunki, wydzieranki, kolorowanki.
Natomiast dla wszystkich, którzy kochają śpiewać,
tańczyć, rywalizować i dobrze się bawić dużą atrakcją
okazały się zajęcia i konkursy muzyczne, przede wszystkim karaoke, a także zabawa z piosenką i dyskoteka.
Po raz kolejny przekonaliśmy się, że możliwości wokalne dzieci korzystających z tego typu oferty, przygotowa-

nej przez Ośrodek Kultury w Niemodlinie, są
nieograniczone. Podczas dyskoteki i konkursów karaoke
dzieci niemal wyrywały sobie mikrofon z rąk, by spróbować swoich sił jako wokaliści, wykonując nie tylko najnowsze przeboje z repertuaru Dody, czy Feel, ale także starsze piosenki Czerwonych Gitar i Dwa Plus Jeden.
Dzieci biorące udział w konkursach otrzymały atrakcyjne nagrody. Dla uczestników dyskoteki przygotowano
także słodki poczęstunek i napoje.
Od 18 do 29 lipca br. w ramach warsztatów plastycznych, które odbywały się w Ośrodku Kultury w Niemodlinie, dzieci pod okiem instruktora, znanego rysownika, Michała Graczyka miały okazję stworzyć coś
pożytecznego z rzeczy wydawałoby się już całkowicie
nieużytecznych. Uczestnicy zajęć korzystali bowiem
przede wszystkim z makulatury, która posłużyła im
do zabawy w „papier mache”. Jest to technika plastyczna polegająca na tworzeniu przedmiotów z nakładanych na siebie warstw papieru. W czasie warsztatów

nie zabrakło także tradycyjnych form rysowania i malowania na dużych formatach. Można było również uzyskać ciekawe efekty wykorzystując technikę kolażu.
Zajęcia cieszyły się dużym powodzeniem, towarzyszył im zapał i wielkie zaangażowanie dzieci, o czym
świadczy wystawa na zakończenie warsztatów. Powstałe piękne, kolorowe prace, będące dowodem bogatej wyobraźni i pomysłowości ich twórców, można podziwiać w holu Ośrodka Kultury w Niemodlinie.
Katarzyna Knieja

Zajęcia kulturalne – propozycja
Ośrodka Kultury w Niemodlinie
Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież
do skorzystania z oferty zajęć artystycznych
proponowanych w nowym roku szkolnym
przez Ośrodek Kultury w Niemodlinie. W naszej ofercie znajdują się zajęcia plastyczne, literacko-dziennikarskie, teatralne, taneczne
i muzyczne (wokalne, nauka gry na instrumentach, próby zespołów muzycznych, akompaniament) – wszystkie prowadzone w różnych grupach wiekowych i indywidualnie.
Proponujemy szeroką edukację muzyczną, w ramach której będą odbywały się zajęcia wokalne, czyli
praca nad piosenką, emisja głosu, interpretacja, ruch
sceniczny. Zajęcia funkcjonującego od kilku lat Studia
Piosenki prowadzone są indywidualnie. W ubiegłym roku podjęliśmy próbę stworzenia zajęć dla młodzieży,
mającej bardziej ukształtowany warsztat wokalny, które nazwaliśmy Sceną Młodzieżową. Tym samym rozpoczęliśmy pracę nad projektami muzycznymi z akompaniatorem. Pierwszy taki projekt obejmujący koncert
pieśni patriotycznych udało się nam zrealizować w listopadzie ubiegłego roku, kolejny, zatytułowany „Stop-klatka” – piosenki Jonasza Kofty – w kwietniu br. Planujemy kontynuację tych zajęć, a już w październiku
rozpoczniemy pracę nad piosenkami Marka Grechuty.
W tym roku szkolnym będzie się odbywała również,
wzorem dwóch lat ubiegłych, nauka gry na instrumen-

tach (fortepian, gitara, organy elektroniczne, saksofon), prowadzona przez profesjonalnych muzyków.
W zeszłym roku na potrzeby tych zajęć został zakupiony instrument – cyfrowy fortepian, dzięki któremu zaistniała możliwość organizacji występów uczniów dla
rodziców w sali kameralnej. Takie koncerty podsumowujące pracę nauki gry na instrumentach odbywają się
dwa razy w roku – na zakończenie pierwszego i drugiego semestru.
Od marca zeszłego roku w Ośrodku Kultury prowadzone są próby zespołów instrumentalnych. Podczas tegorocznych Dni Niemodlina mogliśmy usłyszeć występ zespołu Two Face z Ośrodka Kultury,
który pod kierunkiem instruktora przygotował swój
pierwszy koncert. Zachęcamy zatem młodzież i dorosłych, którzy dysponują czasem i posiadają umiejętności gry na instrumentach, do współpracy. Od września
br. będzie prowadzony, również przez instruktora
Ośrodka Kultury, istniejący od kilku lat, zespół ludowy
Graczanki.
Każdego roku bardzo dużym zainteresowaniem
cieszą się zajęcia taneczne. I w tym roku proponujemy
zajęcia tańca nowoczesnego w grupach wiekowych
– przedszkole, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne. W tym roku szkolnym zajęcia zespołów tanecznych RYTMIX poprowadzi nowo zatrudniona instruktor tańca.
Chętnie uczęszczanymi zajęciami, prowadzonymi
przez znanego rysownika Michała Graczyka, są zajęcia plastyczne. Odbywają się one od poniedziałku
do piątku.
Młodzież zachęcamy do udziału w zajęciach literacko-dziennikarskich. Proponujemy luźne zabawy słowem, poznanie różnych typów wiersza, interpretację
utworów znanych i mniej znanych poetów, rozmowy o literaturze, spontaniczne tworzenie wierszy, artykułów,
tekstów, felietonów, opowiadań oraz zwyczajnie miłe
spędzenie czasu i relaks po lekcjach, w kameralnym gronie, w nastroju unoszącej się wokół poezji, prozy i fotografii. Natomiast dla dzieci ze starszych klas szkoły
podstawowej, gimnazjalistów i licealistów proponujemy
zajęcia teatralne, których podsumowaniem są przedstawienia wystawiane na deskach sali widowiskowej
Ośrodka Kultury.
Warto zaznaczyć, że wszystkie zajęcia prowadzone przez naszych instruktorów podsumowujemy wystawami prac plastycznych, koncertami, spektaklami teatralnymi, pokazami tańca, czyli występami dla
szerokiej publiczności.
Szczegóły dotyczące działalności Ośrodka Kultury
w Niemodlinie można znaleźć na stronie internetowej
www.okniemodlin.org. Zapraszamy do skorzystania
z naszej oferty i do zobaczenia na zajęciach!
Katarzyna Paszula-Gryf
Dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie

Harmonogram zapisów
na zajęcia kulturalne:
2 września (piątek) – nauka gry na instrumentach: fortepian, gitara, organy elektryczne, saksofon.
12 września (poniedziałek), godz. 16.00 – zajęcia plastyczne.
12 września (poniedziałek), godz. 16.00 – zajęcia literacko-dziennikarskie.
13 września (wtorek), godz. 16.00 – zajęcia wokalne.
14 września (środa), godz. 16.00 – zajęcia taneczne (taniec nowoczesny).
15 września (czwartek), godz. 16.00 – zajęcia teatralne.
Próby zespołów instrumentalnych, wokalnych i Sceny
Młodzieżowej będą odbywały się w każdą środę, w godzinach:
10.30 – 11.30 – Graczanki
17.00 – 20.00 – Two Face
15.00 – 20.00 – Scena Młodzieżowa
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Smak i zapach tradycji
- środki ochrony roślin
- nawozy
- nasiona rolnicze
- produkty paszowe
- paliwa
- maszyny rolnicze
- skup płodów rolnych
„Społem” PSS Niemodlin
prowadzi
• produkcję chleba i pieczywa drobnego,
• sprzedaż detaliczną w sklepach
- Pawilon, ul. Opolska 4
- Delikatesy, ul. Rynek 42
- Dom Chleba, ul. Rynek 10
- Mięsny, ul. Rynek 16

Punkt Sprzedaży w Graczach
ul. Niemodlińska 39A, tel. 77 460 89 38,
kom. 602 598 770
niemodlin@chempest.pl

Zapraszamy
Tel. 77 460 62 64

Zapraszamy do naszych sklepów
Niemodlin, Rynek k. Totolotka,tel./fax 774606934
Tułowice, k. Szkoły Podstawowej, tel./fax 774600963
Niemodlin, w POLOMARKET

Zapewniamy największy wybór, najlepszą jakość, przystępne ceny

www.kwiaciarnia-sonia.pl

WE WRZEŚNIU POLECAMY!
• SŁOIKI • WIECZKA • CEBULKI KWIATOWE
• ŚRODKI PRZECIW KOMAROM

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

