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Od redakcji

Drodzy
Czytelnicy!
Już tradycyjnie, w pierwszych dniach września oddajemy
w Wasze ręce „Puls Niemodlina”.
Okładkę lipcowo-sierpniowej emisji gazety zdobi zdjęcie z tegorocznych dożynek gminnych,
o których szerzej piszemy
na pierwszych stronach. W najnowszym numerze przeczytacie
Państwo przede wszystkim o tym,
co wydarzyło się w naszej gminie
w okresie letniego wypoczynku.
Ciepła pora służyła wielu inwestycjom. O nich wszystkich
można przeczytać w Wieściach
z gminy. W letnim czasie nie brakowało również wydarzeń sportowych. Nasz Stunter13 – Rafał Pasierbek znowu został mistrzem
świata. Tym razem niemodlinianin
zdobył Grand Prix w Bydgoszczy,
pokonując ponad 70 rywali z 23
krajów. Wrażeniami z imprezy
Rafał podzielił się z czytelnikami
„Pulsu”. Ze sportowych wydarzeń warto jeszcze wspomnieć
o X Wyścigu Dwójek Kolarskich
w Graczach, zawodach wędkarskich i propozycji gry w I Lidze Futsalu UKS-u OSiR Jedynki.
We wrześniu uczniowie wracają do szkół, a niemodliński Ośrodek Kultury zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do skorzystania
z bogatej oferty zajęć. O wszystkich propozycjach można przeczytać na łamach naszego czasopisma. Życzymy miłej lektury.
Redakcja

WE WRZEŚNIU
ZA GROSZE

Studio nagrań
w Ośrodku Kultury w Niemodlinie
Wszystkie przewody i mikrofony podłączone. Profesjonalny sprzęt gotowy, aby nagrywać wokalistów, zespoły muzyczne, a nawet rejestrować imprezy odbywające się w niemodlińskim Ośrodku Kultury.
– Phil Collins zapewne nie nagra płyty w naszym studio, ale jesteśmy gotowi zrealizować wiele innych projektów muzycznych. Sprzęt umożliwia stworzenie nagrań
o bardzo wysokiej jakości dźwięku. Mało tego, pomieszczenia studio, sali widowiskowej i sali konferencyjnej są ze sobą połączone i można nagrywać z nich równocześnie. Daje to ciekawe możliwości, a dla zespołów, które chciałyby

• słoiki i zakrętki
• cebulki kwiatowe
• kwiaty sztuczne

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

nagrać coś szybko, na tzw. setkę, wręcz idealne – mówi
Piotr Sopel, akustyk i opiekun studia nagrań.
Projekt „Wyposażenie studia nagrań w Ośrodku Kultury w Niemodlinie” został zrealizowany w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania
to 25 000 zł.
mk
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Święto plonów 2013
W pierwszym dniu września odbyły się gminno-parafialne uroczystości dożynkowe zorganizowane
w tym roku w Szydłowcu Śląskim. Były one przede wszystkim okazją do podziękowania rolnikom
za ich ciężką pracę i zebrane plony, ale również sposobnością do wspólnej zabawy.
Tegoroczne święto plonów rozpoczęło się korowodem. Przed odnowioną
na zewnątrz świątynią witał przybyłe delegacje sołectw ks. Jerzy Chyłek, przyjmując i całując chleb przyniesiony przez gospodarza dożynek – burmistrza Niemodlina Mirosława Stankiewicza. – Zdajemy sobie sprawę, jak ciężka jest wasza praca, z której my chętnie korzystamy każdego dnia. Chcemy Bogu – Gospodarzowi
całej ziemi – podziękować tą mszą świętą – witał rolników i gości ks. proboszcz
i zapraszał na dziękczynną mszę za zebrane plony i w intencji rolników. W udekorowanym dożynkowo kościele złożono na ołtarzu przyniesione chleby, a proboszcz Grabina Tomasz Malicki homilię poświecił wdzięczności. Po mszy, przed kościołem, na wychodzących czekały słodkie wypieki, którymi częstowały dzieci
i młodzież z Szydłowca.
Dalsza część dożynkowych uroczystości miała miejsce na przygotowanym
naprzeciw kościoła polu, na którym witano kolejno wchodzące reprezentacje sołectw oraz ustawiono korony żniwne. Ceremoniał dożynkowy rozpoczął się przekazaniem chleba gospodarzowi dożynek, burmistrzowi Niemodlina – Mamy zaszczyt przekazać panu, szanowny gospodarzu, bochen chleba upieczony
z tegorocznej mąki, który jest dowodem ciężkiej pracy i wysiłku społeczności rolniczej, a także symbolem przywiązania do narodowej tradycji. Jest on także nadzieją na solidarność wszystkich mieszkańców naszej gminy. Jesteśmy przekona-

ni, że będzie dzielony sprawiedliwie i wystarczy go dla wszystkich – powiedzieli
starostowie dożynek Małgorzata Butrym i Bogdan Judasz z Szydłowca, reprezentujący rolniczą społeczność niemodlińskiej gminy.
– Cieszę się ogromnie, że piękny dożynkowy zwyczaj jest pielęgnowany
w naszej gminie. Drodzy rolnicy! Dziękuję za wasz trud, za ciężką pracę wykonywaną bez względu na porę dnia i nocy. Dziękuję za chleb, za umiłowanie ziemi,
za szacunek dla tradycji, polską gościnność i kulturę – powiedział Mirosław Stankiewicz. Następnie, wraz ze starostami, częstował dożynkowym chlebem.
Tradycyjnie odbyły się konkursy dożynkowe: konkurs koron żniwnych, „żywych
obrazów” oraz konkurs na najładniej udekorowane gospodarstwa. Pierwsze
miejsce w konkursie koron żniwnych przypadło wsi Magnuszowice. Drugie miejsce zajęła korona z Grabina, natomiast trzecią lokatę wywalczyła Krasna Góra.
W konkurencji „żywe obrazy” zwycięstwo przypadło Molestowicom za ciekawy
pomysł przebrania się w staropolskie stroje i nawiązania do Rejowskich postaci
pana, wójta i plebana. – Mikołaj Rej nie może się nadziwić w niebie, że pan, wójt
i pleban stoją obok siebie. Że zaniechali ponad pięćsetletniej kłótni, a nawet prawią sobie miłe słówka. A pomogła im w tym molestowicka gruszkówka! – recytowała „szlachcianka” Jadwiga Kutyła.
(ciąg dalszy na s. 4)

Gościejowice

Grabin

Grodziec

Jakubowice
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Krasna Góra

Lipno

Magnuszowice

Szydłowiec Śląski

Wydrowice

(dokończenie ze s. 4)
Drugie miejsce w kategorii „żywych obrazów” zajęły Rzędziwojowice, a trzecie Lipno. Najładniej udekorowanymi gospodarstwami zostały posesje: Państwa Kuba, Państwa Chmiestów oraz Państwa Jagiełło.
Organizatorami święta plonów byli: burmistrz Niemodlina, sołtys i rada sołecka Szydłowca Śląskiego oraz Ośrodek Kultury w Niemodlinie. – Przygotowania do dożynek trwały od dwóch miesięcy, ale pełną parą od czwartku. Na początku było trochę trudno, ale jak ludzie zobaczyli, że coś się dzieje, to chętnie
włączyli się do pracy: sprzątali wieś i posesje, niektórzy malowali domy, wymieniali płoty, pomagali przy koronie. Jestem dumna z mieszkańców Szydłowca – powiedziała sołtyska Bernarda Jagiełło.
Okazją do wspólnej zabawy był przygotowany przez Ośrodek Kultury w Niemodlinie program artystyczny. Na plenerowej scenie wystąpiły Graczanki, Janusz
Tekiela, a także zespół Piąty bieg. Do wesołej biesiady, tańca i śpiewów zapraszała Kabaretowa Grupa Biesiadna, a do późnej nocy bawił duet Miraż. W czasie występów zlicytowano dwa zdjęcia na płótnie, tym samym zasilając konto remontu wnętrza kościoła w Szydłowcu Śląskim.
mk

Tegoroczne dożynki odbyły się dzięki
przyjaznym partnerom, którym organizatorzy
składają serdeczne podziękowania.
Byli nimi:
• Rajmund Wocka i Fermy Drobiu
• Bronisław Haładus, Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Handlowe
Rapex Grabin
• Zbigniew Kosterkiewicz i RSP Wydrowice
• Marek Adamus i Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe – Gospodarstwo Rybackie Niemodlin
• Jan Oleksa i PSS Społem Niemodlin

Wydarzenia
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70. rocznica ludobójstwa na Wołyniu

W lecie 1943 roku na Wołyniu i Kresach
Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej miała miejsce kulminacja masowych
mordów ludności polskiej. 11 lipca 2013 roku w Niemodlinie odbyły się obchody upamiętniające 70. rocznicę ofiar ludobójstwa.
Uroczystości rozpoczęła msza św. w niemodlińskim kościele, gdzie modlono się w intencji ofiar.
Ksiądz proboszcz Jerzy Chyłek w wygłoszonej homilii
zwracał uwagę, że potrzebna jest nam przede wszystkim postawa przebaczenia doznanych krzywd – nie
zapominania o nich, ale przebaczenia ludziom, którzy
je wyrządzili. Podkreślił również, jak potrzebna jest
prawda w mówieniu o tamtych wydarzeniach.
Dalsza część obchodów 70. rocznicy ludobójstwa miała miejsce na Placu Obrońców Przebraża,
w których wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatu i gminy, przedstawiciele stowarzyszeń i związków kombatanckich, poczty sztandarowe szkół i harcerzy oraz mieszkańcy. Podniosłego
charakteru spotkania nadawała obecność kompanii
honorowej 10 Brygady Logistycznej w Opolu.
Po wysłuchaniu hymnu państwowego, głos zabrał
burmistrz Mirosław Stankiewicz: – Tragedia wołyńska
jest wciąż żywa szczególnie w pokoleniu, które przeszło gehennę tamtych dni. Dzisiaj, 70 lat po tamtych
wydarzeniach, powinniśmy zachować pamięć o tych
wszystkich, którzy zginęli tylko dlatego, że byli Polakami. Oddajmy w tym dniu cześć naszym bohaterom, takim jak cywilny komendant obrony Przebraża Ludwik
Malinowski oraz komendant wojskowy Henryk Cybulski. Oddajmy cześć innym, cichym bohaterom
tamtych dni, często bezimiennym. To dzięki nim udało się uratować od śmierci setki Polaków, którzy w dużej części osiedlili się po wojnie na Ziemi Niemodlińskiej. Z dramatu tamtych dni należy wyciągać wnioski.
Spoglądając w przyszłość, budując Zjednoczoną Eu-

ropę, uczestnicząc z Ukrainą we wspólnych przedsięwzięciach, nie możemy nie pamiętać o naszych pomordowanych. Chcemy, aby ta trudna z punktu widzenia polsko-ukraińskich relacji historia uczyła nas
wszystkich, że nie ma przyzwolenia na gloryfikację
morderców i budowanie nowej państwowości na fundamencie kłamstwa. Tylko poprzez poszanowanie
godności ofiar możliwe jest prawdziwe pojednanie
i zgodna współpraca obecnych i przyszłych pokoleń.
Również rolę pamięci w kształtowaniu przyszłości
podkreślał dyrektor biura wojewody opolskiego Szymon Ogłaza: – Prawda i pamięć skutecznie chronią
przed złem. Po to tworzymy znaki pamięci, tablice i wydarzenia. Spotykamy się, by oddać hołd ofiarom
i uzmysłowić sobie ogrom tragedii. Zachowując pamięć, oferujemy pojednanie, którego owocem stanie
się przyjaźń.
– Sejmik województwa opolskiego, pamiętając
o tragicznych losach mieszkańców Opolszczyzny o rodowodzie kresowym, ustanowił dzień 11 lipca Dniem

strasznej zbrodni, a dalsze życie było niejednokrotnie
bardzo trudne – podkreślił w swoim wystąpieniu Jan
Wajman ze Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dolińskiej.
Kombatanci otrzymali z rąk burmistrza Mirosława Stankiewicza dyplomy przyznane przez Światowy
Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wołyński za to,
że z „narażeniem własnego życia podjęli walkę w obronie ludności cywilnej Przebraża i okolic”. Wyróżnieni zostali: Mirosław Łoziński, Kazimierz Micun, Eugeniusz
Brykowski, Stefan Janczak i Stanisław Gala. Płk. Stefan
Szelka – prezes Okręgu Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Opolu, wręczył dyplomy Annie Jędrzejewskiej i Janowi Wajmanowi. Pozostali wyróżnieni to: Maria Szmidt i Wojciech Paszkowski.
Kolejnymi punktami obchodów 70. rocznicy ludobójstwa na Wołyniu i Kresach Wschodnich był apel
poległych, salwa honorowa i złożenie wieńców.
W drugiej części uroczystości, w niemodlińskiej bibliotece odbyło się spotkanie z Janem Wajmanem, autorem książki „Niewdzięczne losy Doliniaków”.
mk
J. Wajman, Kiedyś zabraknie nas
Może za lat trzydzieści już nie będzie nas,
Zabraknie kresowiaków, co żyli tu wśród nas.
Zabraknie kresowiaków, którzy na Śląsk przybyli,
Bo swe rodzinne strony na zawsze utracili.
My starzy kresowianie, cośmy na Kresach żyli,
O Polskę niepodległą z zaborcą my walczyli.
Walczyli jak mogli i ile tylko mieli sił,
Lecz Kresy nam zabrano, bo ktoś silniejszy był.

pamięci ofiar ludobójstwa na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. Pamięć historyczna jest niezwykle ważna i jednym z naszych obowiązków jest jej
pielęgnowanie, zwłaszcza wśród najmłodszego pokolenia – powiedział wicemarszałek województwa opolskiego Tomasz Kostuś.
– Pamięć o Kresach pielęgnowana w Niemodlinie
i na terenie województwa opolskiego jest wielkim
wkładem w kulturę i życie Polski. Dziękuję panu burmistrzowi za to, że macie pomnik Ludwika Malinowskiego, pozytywnego bohatera tego bardzo trudnego
i tragicznego czasu. Myślę, że jest to doskonała postać, która może być wzorem dla dzisiejszej młodzieży – powiedział Krzysztof Wysdak, członek zarządu powiatu opolskiego.
– Tym wszystkim, którzy zostali sierotami lub półsierotami, przez całe życie tkwił w pamięci obraz tej

Już jest nas coraz mniej, bo na wieczną war tę odchodzimy,
A po nas pozostają tylko krzyże, cmentarze i mogiły.
Tylko kwiaty na grobach coraz więcej cmentarzy ozdabiają,
A nasze dzieci i wnuki zwiędłe kwiaty z flakonów wyrzucają.

Wiosenna obniżka cen • Promocja na wiosnę
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Wakacje w bibliotece
W bibliotece książka zajmuje bardzo ważne miejsce, dlatego
tegoroczne wakacyjne zajęcia w oddziale dla dzieci rozpoczynały się od spotkań z literaturą. Podczas nich najmłodsi brali udział
w głośnym czytaniu książeczek „Dom dla Urwisa” i „Nowe psoty
Urwisa” z serii „Mój niesforny szczeniak” Holly Webb.

Wesołe wakacje z Ośrodkiem Kultury

Dzieci uczestniczyły także w wykonywaniu prac ręcznych, posługując się różnymi technikami plastycznymi: wakacyjne słońce, praca detektywa, trzepoczący
duszek, figurki z masy solnej, a także w zabawach, grach indywidualnych i zespołowych, rozwijając sprawność ruchową: zabawa z balonikami, fasolowy zbieracz,
gorące krzesła. Ponadto układały puzzle, rozwiązywały krzyżówki oraz rebusy.
Dużym zainteresowaniem podczas wakacji cieszyły się: kalambury, gry planszowe i edukacyjne – Roszpunka, Piotruś Pan; oraz zabawy: szczęście w pudełkach, kostkowa loteria, słodki wąż. Dzieci uczestniczące w spotkaniach korzystały także z bezpłatnego dostępu do Internetu.
Zorganizowane przez bibliotekę wakacyjne zajęcia pozwoliły najmłodszym,
spędzającym letni okres w domu, na przeżycie przygody i ciekawe spędzenie czasu wolnego.
Dorota Olszewska

Podczas wakacji dzieci z naszej gminy korzystały z oferty zajęć kulturalnych przygotowanych przez Ośrodek Kultury w Niemodlinie. Sporym zainteresowaniem cieszyły się dyskoteki z udziałem
postaci bajkowych, takich jak Tygrysek, Chester czy Myszka Miki.
Ciekawe, barwne animacje przyciągały do zabawy nie tylko dzieci, ale również rodziców. Dodatkowych wrażeń dostarczały dzieciom mydlane bańki oraz
sztuczny dym. Dwa razy w tygodniu odbywały się spektakle teatralne – adaptacje znanych i lubianych bajek: Wilk i zając, Pinokio, Kot w butach, Śpiąca Królewna, Czerwony Kapturek, Stoliczku nakryj się czy Doktor Dolittle i przyjaciele. Podczas występów aktorzy zachęcali dzieci do wspólnej zabawy. Wszystkie spektakle
cieszyły się sporym zainteresowaniem.
Podczas lipcowych spotkań zorganizowano również stałe formy zajęć: warsztaty taneczne, wokalne i plastyczne, podczas których dzieci rysowały pejzaże, portrety, abstrakcje oraz tworzyły płaskorzeźby z masy solnej. Wszystkie zajęcia cieszyły się zainteresowaniem dzieci i były dla nich dużym urozmaiceniem
wakacyjnych dni.
MG

www.zakladlewicki.pl
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Wakacje z tenisem
Świnoujście 2013
W dniach od 4 sierpnia do 15 sierpnia 2013 roku Zarząd UKS SOKOLIK Niemodlin zorganizował dla swoich członków obóz sportowy
z profilaktyką uzależnień w Świnoujściu Przytorze na wyspie Wolin.

Sportowe wakacje
Zakończył się wakacyjny program Sportowe wakacje 2013.
W inicjatywie zorganizowanej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji
zaplanowano turnieje sportowe w pięciu dyscyplinach sportowych tj. w piłce nożnej, koszykówce, siatkówce, unihokeju i tenisie stołowym. Dla chętnych na basenie w Lipnie odbywały się lekcje nauki pływania.
Największym zainteresowaniem cieszyły się turnieje piłkarskie, a najwyższa frekwencja odnotowywana była w pierwszym dniu tygodnia. W poniedziałkowych turniejach, oprócz młodzieży z Niemodlina, udział brały dzieci z sołectw naszej gminy,
które specjalnie podstawionym autokarem dowożono na zajęcia, a po zakończeniu
odwożono do domów. Niezawodna grupa uczestników zawodów to piłkarze z Krasnej Góry, którzy w komplecie stawiali się na poniedziałkowe zawody.
Sporym zainteresowaniem cieszyły się również poniedziałkowe turnieje siatkarskie. Tu prym wiedli siatkarze i siatkarki z Graczy. W pozostałe dni, od wtorku do piątku, miały miejsce turnieje koszykówki, które odbywały się na Orliku, siatkówki plażowej (basen w Lipnie), tenisa stołowego (hala OSiR), turnieje piłkarskie
i siatkarskie. Każdego dnia na zwycięzców poszczególnych zawodów czekała pamiątkowa statuetka oraz bilety wstępu na basen w Lipnie.
Miesięczna zabawa dobiegła końca. Spora frekwencja na turniejach i zawsze
uśmiechnięte dzieciaki świadczą o tym, że wszyscy dobrze się bawili i będą miło wspominać wspólnie spędzony czas.
OSiR Niemodlin

Obóz odbywał się na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II, która była doskonale przygotowana do przyjęcia uczestników. Od strony technicznej dzieci mogły korzystać z hali sportowej, placu zabaw i boiska sportowego,
a od gastronomicznej obozowiczów rozpieszczano domowym jedzeniem, przygotowanym przez kucharki ze szkolnej stołówki.
Zgodnie z ideą przedsięwzięcia, dzieci codziennie uczestniczyły w treningach
tenisa stołowego, zajęciach sportowych i profilaktycznych. Dodatkowo, ze względu na piękną pogodę, każdego dnia zażywały kąpieli słonecznych i morskich
na plaży w Świnoujściu – Warszów. W trakcie obozu zorganizowano również dwie
wycieczki: do Świnoujścia i Międzyzdrojów. Opiekunami młodych tenisistów byli:
Zdzisław Grobelski i Barbara Olszewska, a kierownikiem obozu Bartłomiej Walków.
Dofinansowanie do kosztów wypoczynku dzieci UKS SOKOLIK Niemodlin
otrzymał z Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013. Ponadto w realizacji obozu pomógł Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie oraz sklep Black Red White w Niemodlinie. Za zgodą kierownictwa tych instytucji, nieodpłatnie wypożyczono stoły tenisowe oraz użyczono transportu do ich przewozu. Za wymienione
powyżej formy pomocy Zarząd UKS SOKOLIK składa serdeczne podziękowania.
Bartłomiej Walków

GABINET STOMATOLOGICZNY
Niemodlin, ul. Wojska Polskiego 5
(budynek miejskiej przychodni)• I piętro, pok. 20

lek. dent. Monika Kozieł
Usługi w zakresie:
• profilaktyka stomatologiczna • stomatologia zachowawcza
• choroby błon śluzowych • chirurgia stomatologiczna
• protetyka (pełny zakres)
Godziny przyjęć: pon., wt., czw.: 14:00-18:00; śr., pt.: 10:00-14:00
Rejestracja pod nr tel. 692-712-944
Kontrakt z NFZ dla dorosłych, dzieci i młodzieży do lat 18
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Teatr Lalki i Aktora z Opola
wystąpi w Niemodlinie
Teatr Lalki i Aktora w Opolu i Ośrodek Kultury w Niemodlinie zapraszają na przedstawienie teatralne „Światełko”, które odbędzie się 20 października 2013 r. (niedziela) o godz. 18.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w ramach projektu TEATR POLSKA. Bilety w cenie 7 zł można nabyć w sekretariacie Ośrodka Kultury w Niemodlinie.
TEATR POLSKA jest ogólnopolskim programem promocji teatru wśród mieszkańców miejscowości, mających
utrudniony dostęp do oferty teatralnej.
Celem programu jest promocja ciekawego repertuaru w ośrodkach mających utrudniony dostęp do oferty
teatralnej oraz zaktywizowanie teatrów do działalności wykraczającej poza własne miasto i konkretny budynek
teatralny. Program ma także otworzyć możliwości współpracy między teatrami a ośrodkami kultury, a także ułatwić poznanie nowych miejsc i przestrzeni, w których można wystawić spektakle.
Inspiracją dla powstania programu były objazdy teatralne organizowane w okresie międzywojennym przez
„Redutę” Juliusza Osterwy i Mieczysława Limanowskiego, które przybliżały mieszkańcom małych miasteczek najważniejsze osiągnięcia kultury polskiej tamtego okresu.
Pokazy spektakli realizowane w ramach programu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego TEATR
POLSKA ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Więcej informacji na stronie: www.polska.e-teatr.pl

Światełko Pewnego dnia z dziecięcego pokoju znika Dziewczynka. Co dzieje się z jej rzeczami i zabawkami, które zostają same? Z pewnością trochę rozrabiają, kłócą się, ale bardzo szybko zaczynają też tęsknić za osóbką, wokół której kręciło się całe ich życie.
Przedstawienie jest opowieścią o przygodach i emocjach przedmiotów, które muszą zmierzyć się z brakiem najbliższej im osoby. Współdziałanie i zapomnienie o dawnych waśniach pozwala im poradzić sobie z tą nową sytuacją. Postanawiają wyruszyć na poszukiwanie Dziewczynki i choć miejsce, w którym ją znajdują wcale nie jest wesołe, to ich wytrwałość i miłość do dziecka okazuje się bezcenna. To historia o przywiązaniu, przyjaźni i chęci dzielenia się szczęściem.
Obsada:
Kapciowa – Dorota Nowak
Poduszka – Agnieszka Zyskowska-Biskup
Smutne Łóżko – Elżbieta Żłobicka
Budzik – Jan Chraboł
Kapeć – Tomasz Szczygielski
Łysy Joe – Andrzej Szymański

Weź udział w konkursie!

Spektakl dla widzów powyżej 6 lat.

Ośrodek Kultury w Niemodlinie zaprasza do udziału w konkursach: plastycznym „Mały Karpik” i „Polsko-Czeskim konkursie kulinarnym na potrawę
z ryb”, organizowanych w ramach projektu Święto Karpia 2013.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie „Mały Karpik” jest przesłanie lub dostarczenie pracy
plastycznej (temat przewodni: ryba związana historycznie z Niemodlinem i okolicami oraz wędkarze i połowy ryb) wraz z kar tą zgłoszenia
uczestnika do dnia 30 września na adres: Ośro-

Ośrodek Kultury
w Niemodlinie
zaprasza na zajęcia
Ośrodek Kultury w Niemodlinie serdecznie
zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na zajęcia
kulturalne w roku szkolnym 2013/2014. Zapisy na
zajęcia odbędą się w dniu 12 września 2013 r.
• Zajęcia plastyczne, godz. 15.00
• Zajęcia taneczne RYTMIX, godz. 15.00
• Zajęcia filmowe, godz. 15.00
• Zajęcia teatralne, godz. 15.30
• Studio Piosenki, godz. 16.00
• Zespoły wokalne dorosłych, godz. 17.00
• Zajęcia instrumentalne: pianino, keyboard,
saksofon, gitara, godz. 17.00
• Scena Młodzieżowa, godz. 18.00
• Zespoły młodzieżowe, godz. 18.00
Więcej informacji na temat
prowadzonych przez nas zajęć
można uzyskać osobiście w Ośrodku
Kultury, na naszej stronie
internetowej www.okniemodlin.org
lub pod nr. tel. 774606096.

dek Kultury w Niemodlinie, ul. Reja 1, 49-100 Niemodlin, tel./fax: 77 4606 096.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie kulinarnym jest telefoniczne zgłoszenie udziału
(podanie imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu i numeru telefonu) do dn. 4 listopada
(tel. 77 4606 096) oraz dostarczenie jednej potrawy z ryb (z podaniem nazwy potrawy)
w dniu 16 listopada 2013 roku do godz. 16.00
do Ośrodka Kultury w Niemodlinie, ul. Reja 1, 49-100 Niemodlin.
Regulaminy konkursów znajdują się na stronie internetowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie: www.okniemodlin.org
Zapraszamy do udziału!

Dokumentalna Odsłona Kina w Niemodlinie

Marcin Daniec wystąpi w Niemodlinie
Marcin Daniec, jeden z najpopularniejszych polskich artystów kabaretowych, wystąpi w Ośrodku Kultury w Niemodlinie 13 października (niedziela)
o godz. 16.00. Bilety w cenie 40 zł do nabycia w sekretariacie Ośrodka Kultury
w Niemodlinie.

Ośrodek Kultury w Niemodlinie zaprasza na ponad dwugodzinne spotkanie z nowymi i ciekawymi polskimi filmami
dokumentalnymi w ramach projektu Dokumentalna Odsłona Kina (DOK).
Jest to projekt, który w sposób bezpośredni pragnie zapoznać, zainteresować i zachwycić widza tą
odsłoną kina, którą wyznacza film dokumentalny. Odsłania kino dokumentalne w 5 miastach Polski (Opole, Warszawa, Łódź, Katowice, Białystok) oraz 6 miastach powiatowych województwa opolskiego (Brzeg,
Olesno, Niemodlin, Krapkowice, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork), promując i zapowiadając jednocześnie 11.
edycję Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy (03 – 12.10.2013). W programie zaprezentowane zostaną
filmy młodych twórców, jak i tych bardziej doświadczonych.
Projekcja filmów w Ośrodku Kultury w Niemodlinie
27 września, godz. 19.00 – sala widowiskowa:
1. Księżniczka i mur, reż. Małgorzata Kozera, Polska 2012, 14 min
2. Dzisiaj w Warszawie, jutro gdzieś w świecie, reż. Grzegorz Brzozowski, Polska 2012, 20 min
3. Matka, reż. Jakub Piątek, Polska 2009, 11 min
4. Krajobraz nizinny z kołyską, reż. Michał Brożonowicz, Polska 2009, 18 min
5. Czarna córka, reż. Anna Skorupa, Polska 2011, 24 min
6. Viva Maria, reż. Agnieszka Smoczyśńska, Polska 2010, 17 min
7. Getto Gospel, reż. Jakub Radej, Polska 2011, 27 min
Łączny czas projekcji: 131 minut
ZAPRASZAMY – wstęp wolny!

BIULETYN
GMINY NIEMODLIN

Dodatek do „Pulsu Niemodlina”
redagowany przez
Urząd Miejski w Niemodlinie

przez kilku nieodpowiedzialnych mieszkańców,
którzy w mediach oświadczają na przykład, że
władze samorządowe Niemodlina, w szczególności radni Rady Miejskiej, nie są zainteresowane budową naszej obwodnicy. Być może osoby
te uważają, że ich prywatne interesy będą zagrożone w przypadku wybudowania obwodnicy, ale działając w ten sposób, działają przeciwko zdecydowanej większości mieszkańców
oczekujących na tę inwestycję.
PN: W trakcie wakacji rozpoczęliśmy wdrażanie nowej ustawy dotyczącej gospodarki odpadami. Jak Niemodlin wygląda na tle innych gmin?

Rozmowa „Pulsu Niemodlina”
z burmistrzem Niemodlina
Mirosławem Stankiewiczem
„Puls Niemodlina”: Panie bur mistrzu, minęły wakacje. Jak udał się
urlop? Odpoczął pan?
Mirosław Stankiewicz: Tak. Odpoczywałem w domu. Miałem intensywny urlop. Zaległe prace domowe. Porządkowanie ogrodu. Odwiedziny cór ki wraz z wnuczką. Przez dwa
tygodnie dom pełen gości. Takiego urlopu już
dawno nie miałem.
PN: W trakcie pań skie go urlo pu
zapadła decyzja o rozpoczęciu budowy obwodnicy Nysy. A co z naszą obwodnicą?
MS: O ile wiem, to kolejny minister rozpoczyna budowę obwodnicy w Nysie. Jeżeli tak
będzie, to należy pogratulować mieszkańcom
Nysy tak potrzebnej inwestycji. Nam pozostaje w dalszym ciągu zabiegać różnymi metodami o rozpoczęcie budowy naszej obwodnicy.
Wystąpiłem po raz kolejny do premiera RP
z apelem o ujęcie budowy obwodnicy Niemodlina w dokumentach rządowych na lata 201420, a więc zabezpieczenie środków w budżecie
państwa na rozpoczęcie budowy. Rozmawiam
z wojewodą i marszałkiem o podjęciu kolejnych rozmów w Warszawie za szczególnym
wskazaniem, że Niemodlin jest ostatnią miejscowością nie posiadającą obwodnicy w ciągu
drogi krajowej 46. Przypominam posłom
o wcześniejszych zobowiązaniach. Robię to, co
w tej sytuacji można zrobić. Z przykrością jednak stwierdzam, że te działania są osłabiane

MS: Nie jest źle. Systematycznie pojawiają się pojemniki do segregacji odpadów. Praktycznie ten proces jest na ukończeniu. Znikają
tak zwane gniazda. Spółdzielnia mieszkaniowa, a tym samym spółdzielcy, będzie składała
jedną, a nie wiele deklaracji śmieciowych, co
znacznie uprości pracę w urzędzie. Firma Remondis coraz lepiej zna mapę naszej gminy
i po pierwszych tygodniach nieporozumień
wszyscy mieszkańcy mają odbierane odpady
zgodnie z ustalonym harmonogramem. Uzgodniliśmy z Bankiem Spółdzielczym, że od opłat
za odpady nie będą pobierane prowizje, co
znacząco zmniejszy obciążenia mieszkańców
dokonujących opłat poprzez bank. Wprowadzamy system indywidualnych kont dla każdego gospodarstwa domowego. Praktycznie system już funkcjonuje. Dostarczamy te raz
wszystkim, którzy złożyli poprawne deklaracje
na odbiór odpadów, informację o indywidualnym numerze konta, na które należy dokonywać wpłat przelewem przez Internet, w banku
lub na poczcie. Pełne uruchomienie systemu infor matycznego nastąpi już w paździer niku.
Wszystkie te czynności wymagały bardzo dużego zaangażowania pracowników urzędu. Szczerze mówiąc, myślałem, że będzie to trwało
znacznie dłużej i będzie wyglądało gorzej. Dziękuję jednocześnie mieszkańcom za wyrozumiałość i coraz większą świadomość, że wprowadzane zmiany systemowe nie są takie proste.
Oczywiście brakuje jeszcze kilku elementów nowego systemu. Na przykład nie uruchomiliśmy
do tej pory punktu selektywnej zbiórki odpadów. Do pierwszego przetargu na prowadzenie
tego punktu nie przystąpiła żadna firma. Ogłosiliśmy drugi przetarg, który powinien być rozstrzygnięty w połowie września. Jeżeli sytuacja
się powtórzy, to zmuszeni będziemy zorganizować ten punkt sami. Przy wysokości opłat ustalonych przez Radę Miejską nie jesteśmy obecnie w stanie zgromadzić odpowiedniej ilości
środków na powstanie i prowadzenie te go
punktu. Przewiduję, że wdrożenie nowych zasad gospodarki odpadami będzie ciągłym procesem wymagającym od nas wszystkich systematycznego doskonalenia się. Do ideału jest
nam ciągle jeszcze daleko. Patrząc jednak
na per turbacje, jakie przeżywają mieszkańcy
innych gmin, to podtrzymuję swoje zdanie: nie
jest u nas źle.

PN: Czasopismo „Wspólnota” zajmujące się problemami samorządów
w całej Polsce opublikowało dane o wydatkach na administrację w poszczególnych gminach. Jak na tle innych gmin,
kształtują się koszty utrzymania administracji samorządowej w Niemodlinie?
MS. W rankingu „Wspólnoty” zostały opublikowane wydatki poszczególnych gmin na administrację w 2012 roku. Z badań wynika, że
każdego mieszkańca naszej gminy utrzymanie
urzędu kosztowało 276,16 złotego rocznie. Dla
porównania w innych gminach naszego województwa koszty kształtowały się odpowiednio:
Grodków – 247,23, Lewin Brzeski – 284,58,
Paczków – 281,83, Dąbrowa – 289,22, Głogówek – 300,86, Łambinowice – 311,51 oraz Tułowice – 523,38. Jak widać z tego zestawienia,
niemodliński urząd nie kosztuje mieszkańców
zbyt wiele. Oczywiście, dane te nie odzwierciedlają specyficznych sytuacji organizacyjnych
poszczególnych gmin, tym niemniej dają dość
zobiektyzowany ogląd kosztów administracji.
Staram się wydatkować środki publiczne gospodarnie, a więc oszczędnie i racjonalnie. I to
jest moja odpowiedź na wypowiedzi pojawiające się w różnych środowiskach o „drogim samorządzie niemodlińskim”. Takie są fakty. A z faktami trudno jest dyskutować. War to byłoby, aby
osoby formujące osądy generalne na temat
„drogiej administracji państwowej i samorządowej” zechciały pogłębić swoją wiedzę chociażby o dane prezentowane przez „Wspólnotę”.
PN: Wrzesień to również koniec wakacji dla uczniów i początek nowego
roku szkolnego. Jakie są istotne zmiany w funkcjonowaniu niemodlińskiej
oświaty?
MS: Nowy rok szkolny to kolejne wyzwania
dla uczniów, nauczycieli, rodziców, ale także dla
samorządu. Kończymy największą inwestycję
w tym roku – pełną termomodernizację szkoły
w Graczach za kwotę sięgającą prawie dwóch milionów złotych. Rok szkolny rozpoczęła szkoła podstawowa w Grabinie, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Szkół Katolickich
w Częstochowie. Został zamknięty oddział zamiejscowy przedszkola nr 1 w Grodźcu ze względu
na bardzo małą liczbę dzieci. Zorganizowaliśmy
dodatkowy kurs dla uczniów szkoły podstawowej
z Grodźca, Michałówka i Sosnówki, tak aby maksymalnie skrócić czas dojazdu tych dzieci do szkoły. Dopasowaliśmy rozkład jazdy autobusów dla
uczniów Zespołu Szkół w Niemodlinie, a także
rozpoczęliśmy program dożywiania uczniów tej
szkoły. Jak widać, nowy rok szkolny przyniósł wiele zmian. Robimy bardzo dużo w aktualnych warunkach ekonomicznych, aby dzieci były nauczane w dobrych szkołach. To powinno procentować
w przyszłości. Wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz pracownikom obsługi życzę samych sukcesów w nowym roku szkolnym.
PN: Dziękuję za rozmowę.
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Sprawozdanie burmistrza
Niemodlina z działalności
międzysesyjnej
za okres od 28 maja 2013 r.
do 27 czerwca 2013 r.
• W dniu 29 maja burmistrz spotkał się z Radą Pedagogiczną PSP 2 w Niemodlinie w celu omówienia organizacji nowego roku szkolnego oraz aktualnych problemów funkcjonowania tej placówki.
• W dniu 31 maja burmistrz przeprowadził wizję lokalną w Magnuszowicach w celu ustalenia
ostatecznej decyzji wszczęcia postępowania administracyjnego przymuszającego właściciela nieruchomości do usunięcia odpadów.
• W dniu 2 czerwca odbyło się nieudane referendum mające na celu odwołanie burmistrza i rady miejskiej. Wszystkim pracownikom oraz członkom komisji do spraw referendum należą się słowa
uznania za pracę związaną z przeprowadzeniem
tego procesu. Łączne koszty referendum wyniosły 21 600 złotych.
• W dniu 4 czerwca burmistrz wziął udział
w corocznym zebraniu członków Banku Spółdzielczego w Namysłowie.
• W dniu 6 czerwca burmistrz spotkał się
z dyrektorami szkół i przedszkoli w sprawie bieżącego funkcjonowania placówek oraz zakończenia
roku szkolnego.
Tego samego dnia odbyło się posiedzenie
Aglomeracji Opolskiej.
Również w tym samym dniu odbyło się kolejne
spotkanie zespołu do spraw oświaty, na którym
omówiono najistotniejsze problemy związane z powstaniem szkoły w Grabinie oraz funkcjonowania
Zespołu Szkół w Niemodlinie.
• W dniu 9 czerwca burmistrz otworzył wystawę poświęconą historii Niemodlina oraz Skarbu
Niemodlińskiego w ramach obchodów 730. rocz-

XLIV Sesja Rady Miejskiej
w Niemodlinie
W dniu 27 czerwca 2013 r. odbyła się XLIV Sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie w kadencji 20102014, podczas której, po rozpatrzeniu projektów
uchwał, podjęto uchwały:
• uchwała Nr XLIV/265/13 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie za 2012 rok.
• uchwała Nr XLIV/266/13 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego gminy Niemodlin
za 2012 rok.
• uchwała Nr XLIV/267/13 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej.

nicy lokacji miasta. Słowa uznania za przygotowanie tej wspaniałej wystawy należą się Panu Pawłowi Kozerskiemu Dyrektorowi Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu oraz Pani Jadwidze Kutyle Dyrektor
Miejsko-Gminnej Biblioteki w Niemodlinie, a także
pracownikom tej placówki.
• W dniu 11 czerwca gościem burmistrza był
Komendant Miejski PSP w Opolu Paweł Kielar. Podczas spotkania omówiono przekazanie wozu bojowego dla jednej z jednostek OSP w gminie Niemodlin.
• W dniu 12 czerwca burmistrz wraz z radnymi rady miejskiej spotkali się z Panem Andrzejem
Głąbem w celu omówienia możliwości partnerstwa publiczno-prywatnego, którego celem będzie
powstanie żłobka w Niemodlinie.
• W dniu 14 czerwca burmistrz spotkał się
z Radą Senioralną Niemodlina w celu omówienia
założeń tworzonego programu polityki senioralnej w gminie.
• W dniu 18 czerwca odbyło się kolejne spotkanie Aglomeracji Opolskiej, poświęcone Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym, jakie zamierzają realizować członkowie Aglomeracji.
• W dniu 20 czerwca w Opolu miała miejsce
konferencja z okazji 20-lecia działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
• W dniu 21 czerwca burmistrz spotkał się
z właścicielką działki w Magnuszowicach, na której
są składowane odpady, w celu wysłuchania strony
w toczącym się postępowaniu administracyjnym.
W tym samym dniu uroczystą Sesją Rady Miejskiej zainaugurowane zostały Dni Niemodlina.
Wszystkim radnym oraz zaproszonym gościom,
którzy zaszczycili swoją obecnością oraz pamięcią
tę rocznicę należy wyrazić słowa uznania. Minione
już – niestety – uroczystości przebiegły we wspaniałej atmosferze. Miały bardzo dobrą oprawę oraz
zostały zorganizowane na bardzo wysokim poziomie. Szczególne słowa uznania należy skierować
do pracowników Ośrodka Kultury i Pani Dyrektor
Katarzyny Paszuli-Gryf, pracowników Ośrodka
Sportu i Rekreacji oraz Dyrektora Krzysztofa Kubiaka, Komendanta Straży Miejskiej Wiesława Kozika

oraz strażników SM, Komendanta Komisariatu Policji w Niemodlinie Sebastiana Górskiego wraz
z funkcjonariuszami, pracowników oraz Dyrektora
ZGKiM w Niemodlinie Pana Adama Piętki, pracowników, nauczycieli oraz Dyrektor PSP Nr 1
w Niemodlinie Pani Krystyny Dżaluk, działaczy klubów i związków: UKS Sokolik, Sokół Niemodlin
i PZW, dyrektorów, nauczycieli oraz uczniów i ich rodziców, jednostek oświatowych z Panią Dyrektor
ZEF Małgorzatą Kochanek. Szczególne słowa podziękowań należą się również pracownikom Urzędu Miejskiego z Panią Sekretarz Zdzisławą Bartków
na czele.
• W dniu 25 czerwca odbyło się spotkanie burmistrza oraz Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Czesława Paszkowskiego i Andrzeja Głąba
w sprawie warunków powstania żłobka w Niemodlinie, na którym zaprezentowane zostały warunki
oraz wstępne koszty powstania tej instytucji.
W tym samym dniu zakończona została kontrola OUW stosowania przez naszą gminę porozumień w zakresie zadań zleconych z administracji
rządowej.
• W dniu 26 czerwca burmistrz wraz z ks. Jerzym Chyłkiem, proboszczem parafii NMP w Niemodlinie, podpisali umowę o dotację przeznaczoną na remont kościoła w Szydłowcu Śląskim.
W tym samym dniu burmistrz wraz z przewodniczącym RM Mariuszem Nieckarzem pogratulowali dyrektorom, nauczycielom, rodzicom oraz
uczniom szkół z całej gminy osiągnięć w mijającym
roku szkolnym.
• W dniu 27 czerwca burmistrz podpisał umowę na wywóz i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy. Przetarg wygrała firma Remondis Gliwice, podając kwotę 1 556 000 złotych
do końca 2014 roku. Tym samym gmina zakończyła przygotowania do wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami, który będzie obowiązywał wszystkich mieszkańców gminy od dnia 1 lipca
bieżącego roku.

• uchwała Nr XLIV/268/13 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Niemodlin na rok 2013.
• uchwała Nr XLIV/269/13 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji.
• uchwała Nr XLIV/270/13 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia wyboru organu jednostki pomocniczej gminy.
• uchwała Nr XLIV/271/13 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia wyboru organu jednostki pomocniczej gminy.
• uchwała Nr XLIV/272/13 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 27 czerwca 2013 r. – zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze, tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących
w ramach stosunku pracy obowiązki określone

dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów,
psychologów, logopedów, doradców zawodowych.
• uchwała Nr XLIV/273/13 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie likwidacji Terenowego Wydziału Wykonawstwa Sieci SN i nN
w Niemodlinie
• uchwała Nr XLIV/274/13 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
Pełne teksty uchwał RM w wersji elektronicznej są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
www.niemodlin.pl. Można się również zapoznać
z nimi w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie.

Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz

Insp. GCR UM Z. Romańczukiewicz

BIULETYN
GMINY NIEMODLIN
Burmistrz Niemodlina informuje, że
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się:
Wykazy nieruchomości przeznaczonych
do zbycia w trybie bezprzetargowym:
• lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku
nr 29 przy ul. Opolskiej w Niemodlinie wraz
z udziałem we współwłasności działki nr 902,
• lokal mieszkalny nr 2/2 położony w budynku nr 2-4 przy ul. Poprzecznej w Niemodlinie
wraz z udziałem we współwłasności działki
nr 558.
Wykazy nieruchomości przeznaczonych
do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu
ustnego:
• niezabudowanej położonej w Niemodlinie,
oznaczonej nr działki 1227/5 o pow. 0,1312 ha,
• niezabudowanej położonej w Niemodlinie,
oznaczonej nr działki 1227/6 o pow. 0,0970 ha,
• niezabudowanej położonej w Rogach,
oznaczonej nr działki 96/5 o pow. 0,1123 ha,
• niezabudowanej położonej w Rogach,
oznaczonej nr działki 98/4 o pow. 0,2700 ha,
• niezabudowanej położonej w Rzędziwojowi cach, ozna czo nej nr dział ki 223/2
o pow. 0,2300 ha,
• niezabudowanej położonej w Szydłowcu Śląskim, oznaczonej nr działki 50 o pow. 0,1700 ha,
• niezabudowanej położonej w Sadach,
oznaczonej nr działki 178/7 o pow. 0,0797 ha.
Informacji udziela się w pokoju nr 35 tut. urzędu, tel. 774606295 do 7 wew. 209.

OGŁOSZENIA
O PRZETARGACH
Burmistrz Niemodlina, działając zgodnie
z art. 37 ust. 1, art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.
U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz
z ß 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14
września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207,
poz. 2108), ogłasza:
I nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rzędziwojowicach,
oznaczonej nr działki 114/2 o powierzchni 0,2157 ha (RIVa – 0,0300ha, RIVb
– 0,0500 ha, RV – 0,1357 ha), k. m. 1.
Nieruchomość ta zapisana jest w księdze
wieczystej KW nr OP1O/00083457/8. Stanowi
własność gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń
i zobowiązań.
Nieruchomość położona jest na obszarze
nieposiadającym miejscowego planu zagospodarowania gminy Niemodlin. Zgodnie z ustaleniami zawar tymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
nieruchomość znajduje się na obszarze przeznaczonym pod uprawy rolne. Przez działkę przechodzi linia średniego napięcia. Posiada dostęp
do drogi publicznej poprzez drogę nieutwardzoną. Brak uzbrojenia.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 7.800,00 zł.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu
w wysokości 1.000,00 zł. Wadium należy wpłacać
w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w terminie do 2 września 2013 r. do godz. 16.00 lub
na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień
wpływu wadium na wskazane konto.
Informacje na temat przetargu udzielane są
w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami – pok. nr 35
(tel. 774606295 do 7) tut. urzędu.
Przetarg odbędzie się w dniu 5 września 2013 r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego
w Niemodlinie o godz. 10.30.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę, nie
później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi
ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie:
* zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli
osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
* zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium
nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie
umowy nabycia prawa własności w terminie
ustalonym przez gminę i notariusza powoduje
przepadek wpłaconego wadium.
I nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Graczach,
oznaczonej nr działki 384/5 o powierzchni 0,0689 ha (RIVb), k. m. 2.
Nieruchomość ta zapisana jest w księdze
wieczystej KW nr OP1O/00083926/7. Stanowi
własność gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń
i zobowiązań.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnej części gminy Niemodlin w obrę bach Rzę dzi wo jowi ce, Ma gnu szowi ce,
Gracze, wzdłuż linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia. Działka oznaczona jest symbolem IZP – przeznaczona jest pod tereny zieleni parkowej.
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp
do drogi publicznej. Teren posiada dostęp do sieci wodociągowej i energetycznej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 12.700,00 zł.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony
podatek VAT w wysokości 23%.
Szczegółowy opis i wycena zbywanej nieruchomości znajduje się w Urzędzie Miejskim
w Niemodlinie (pok. nr 35). Informacje na temat
przetargu udzielane są w Wydziale Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (tel. 774606295 do 7, wew. 209) tut.
urzędu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu
w wysokości 1.000,00 zł. Wadium należy wpłacać
w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w terminie do 2 września 2013 r. do godz. 16.00 lub
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na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień
wpływu wadium na wskazane konto.
W przypadku firm, osoby biorące udział
w przetargu winny przedłożyć wyciąg z właściwego dla siedziby rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska
osób uprawnionych do reprezentacji.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców
może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia
Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r.
nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).
Przetarg odbędzie się w dniu 5 września 2013 r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego
w Niemodlinie o godz. 11.10.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę, nie
później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi
ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie:
* zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli
osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
* zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium
nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie
umowy nabycia prawa własności w terminie
ustalonym przez gminę i notariusza powoduje
przepadek wpłaconego wadium.
I nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Magnuszowicach, oznaczonej nr działki 100/2 o powierzchni 0,0160 ha (Bp), k. m. 1.
Nieruchomość ta zapisana jest w księdze
wieczystej KW nr OP1O/00065760/3. Stanowi
własność gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń
i zobowiązań.
Położona na obszarze nieposiadającym
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami zawar tymi
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin
nieruchomość znajduje się na obszarze przeznaczonym na cele zabudowy mieszkaniowej
i usług nieuciążliwych.
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp
do drogi publicznej. Teren posiada dostęp do
sieci energetycznej i wodociągowej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 5.300,00 zł.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony
podatek VAT w wysokości 23%.
Szczegółowy opis i wycena zbywanej nieruchomości znajduje się w Urzędzie Miejskim
w Niemodlinie (pok. nr 35). Informacje na temat
przetargu udzielane są w Wydziale Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (tel. 774606295 do 7) tut. urzędu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu
w wysokości 500,00 zł. Wadium należy wpłacać
w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w terminie do 2 września 2013 r. do godz. 16.00 lub

BIULETYN
GMINY NIEMODLIN
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.
Przetarg odbędzie się w dniu 5 września 2013 r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego
w Niemodlinie o godz. 11.30.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy
sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21
dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca
zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż
do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność
nieruchomości. Nabywca ponosi ponadto koszty
notarialne i sądowe, które określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie:
* zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli
osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
* zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium
nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie
umowy nabycia prawa własności w terminie
ustalonym przez gminę i notariusza powoduje
przepadek wpłaconego wadium.

Ogłoszenie
Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 1031/1 o powierzchni 0,5163 ha, k. m. 12 położonej
w Niemodlinie przy ul. Opolskiej. Wymieniona
wyżej nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KW OP1O/00104730/0. Stanowi własność gminy Niemodlin.

Przedmiotem przetargu jest wysokość czynszu za dzierżawę terenu o powierzchni 108 m2
z przeznaczeniem na miejsca parkingowe.
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego za teren o powierzchni 108 m2 wynosi 120,00 zł rocznie. Do czynszu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23%.
Przetarg odbędzie się 5 września 2013 roku
o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie, pok. 62.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie wadium w wysokości 10,00 zł do dnia 2
września 2013 r. do godz. 16.00.
Wpłacone wadium zostanie:
* zaliczone na poczet czynszu, jeżeli osoba
wpłacająca wadium wygra przetarg,
* zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium
nie wygra przetargu.
Informacje na temat przetargu udzielane są
w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (tel. 774606295
do 7) Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, pok. 35.
Wygrywający przetarg, zobowiązany jest
w terminie do 30 września 2013 r. zawrzeć umowę dzierżawy. W przypadku nie zawarcia umowy w tym terminie wadium ulegnie przepadkowi.

Ogłoszenie
Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 760/4 o powierzchni 0,9052 ha, k. m. 10 położonej

Wyprawka szkolna
W roku szkolnym 2013/2014 realizowany będzie rządowy program pomocy
uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”.
Programem objęci będą uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach I – III i klasie V szkoły podstawowej, w klasie II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkole
zawodowej, liceum ogólnokształcącym oraz
uczniowie niepełnosprawni (uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku,
gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego), rozpoczynający naukę w klasach I – III i IV – VI szkoły
podstawowej, w klasach I – III gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługiwała będzie uczniom wymienionym powyżej i pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza
kwoty 456,00 zł netto miesięcznie (art. 8 ust. 1
pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomo-

cy społecznej), z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej, dla których kryterium
do cho do we usta lo ne zo sta ło na po zio mie 539,00 zł netto (art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych). Pomoc może być również udzielona
uczniom (z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły
podstawowej), których dochód na osobę w rodzinie prze kra cza kry te rium do cho do we,
tj. 456,00 zł, ale w rodzinie występuje szczególnie trudna sytuacja życiowa, np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, przemoc w rodzinie, bezradność
w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania, itp.
(art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). Pomoc ta nie może przekroczyć 5% ogólnej liczby uczniów (z wyjątkiem
uczniów klasy I szkoły podstawowej).
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie udzielana na wniosek rodziców
ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela
ustawowego lub rodziców zastępczych.
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w Niemodlinie przy Alei Wolności. Wymieniona
wyżej nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KW OP1O/00089561/2. Stanowi własność gminy Niemodlin.
Przedmiotem przetargu jest wysokość czynszu za dzierżawę terenu o powierzchni 24 m2
z przeznaczeniem na ustawienie blaszanego
boksu garażowego (nr 12).
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego za teren pod boks garażowym nr 12 o powierzchni 24 m2 wynosi 31,20 zł miesięcznie.
Do czynszu zostanie doliczony należny podatek
VAT w wysokości 23%.
Przetarg odbędzie się 5 września 2013 roku
o godzinie 10.15 w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie, pok. 62.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie wadium w wysokości 5,00 zł do dnia 2
września 2013 roku do godz. 16.00.
Wpłacone wadium zostanie:
* zaliczone na poczet czynszu, jeżeli osoba
wpłacająca wadium wygra przetarg,
* zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium
nie wygra przetargu.
Informacje na temat przetargu udzielane są
w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (tel. 774606295
do 7) Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, pok. 35.
Wygrywający przetarg, zobowiązany jest
w terminie do 30 września 2013 r. zawrzeć
umowę dzier żawy. W przypadku nie zawarcia
umowy w tym terminie wadium ulegnie przepadkowi.
❚

W przypadku uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, dokumentem, na podstawie którego
przyznaje się dofinansowanie jest orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Rodzic (opiekun) do wniosku powinien dołączyć
zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych
w formie zasiłku stałego lub okresowego (za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku).
W uzasadnionych sytuacjach zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów.
W przypadku uczniów pochodzących z rodzin,
gdzie dochód przekracza 456,00 zł netto, a które
ze względu na uzasadnione przypadki i ocenę indywidualnej sytuacji życiowej rodziny wymagają pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, do wniosku powinno zostać dołączone
uzasadnienie ubiegania się o pomoc.
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć
w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014 do dnia 13 września 2013
r. Szczegółowych informacji, co do kwoty dofinansowania, udzielają dyrektorzy szkół.
Justyna Zawistowska
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List otwarty w sprawie
obwodnicy Niemodlina
W związku z informacją z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie rządowego projektu budowy obwodnic i dróg ekspresowych na lata 2013-2015 oraz kolejnym odsunięciem w czasie budowy obwodnicy Niemodlina, wyrażamy głębokie zaniepokojenie tym stanem rzeczy. Podkreślamy, iż budowa obwodnicy Niemodlina ma ogromne znaczenie dla rozwoju ekonomicznego
naszego miasta, zwiększenia przejezdności na drodze prowadzącej do granic państwa, oszczędności czasu przejazdu, a przed wszystkim poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Niemodlina
i użytkowników dróg.
Budowa obwodnicy uzależniona jest od decyzji władz rządowych, które w swoim działaniu
powinny uwzględniać dobro mieszkańców naszego miasta i użytkowników tej strategicznej dla
województwa opolskiego drogi. Należy mieć na uwadze, iż zostały wydane środki publiczne
na dokumentację projektową obwodnicy Niemodlina i zgodnie z zasadą racjonalności wydatkowania środków publicznych, kolejnym krokiem powinno być rozpoczęcie robót budowlanych.
Apelujemy do władz rządowych i parlamentarzystów o powtórne przeanalizowanie drogowych planów inwestycyjnych. W dotychczasowych zapisach obwodnica Niemodlina występowała wspólnie z obwodnicą Nysy. Realizacja tylko obwodnicy Nysy nie rozwiąże problemu komunikacyjnego na drodze krajowej nr 46.
w imieniu mieszkańców
Mirosław Stankiewicz
Burmistrz Niemodlina
Do wiadomości:
– Pan Donald Tusk – Premier Rządu RP,
– Pan Sławomir Nowak – Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
– Pan Ryszard Wilczyński – Wojewoda Opolski,
– Pan Józef Sebesta – Marszałek Województwa Opolskiego,
– Parlamentarzyści Ziemi Opolskiej.

Nie warto
uciekać
przed kanalizacją
– przyłącz się!
Właściwe gospodarowanie nieczystościami ciekłymi to nasz obowiązek. Właściciel każdego domu powinien zadbać o przyłączenie swojej nieruchomości do istniejącej sieci
kanalizacyjnej. Nakazuje nam to ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nie ma
możliwości uchylenia się od podłączenia nieruchomości do budowanej lub istniejącej sieci kanalizacyjnej. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja,

Złoty Sokół 2013
W tym roku po raz szósty przyznana zostanie
statuetka Złotego Sokoła. Jest to wyróżnienie dla
firm, instytucji oraz osób fizycznych, które w szczególny sposób wyróżniły się aktywnością społeczną, dzia-

w której nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków. W innym wypadku, czyli także wówczas, gdy mieszkańcy danej nieruchomości dotychczas korzystali
z bezodpływowego zbiornika na odpady ciekłe
(inaczej mówiąc szamba), w momencie pojawienia się możliwości podłączenia do kanalizacji, muszą tego dokonać. Pamiętajmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, to właściciel
działki ponosi koszt wybudowania przyłącza
na własnej posesji. Obowiązujące przepisy przewidują karę grzywny i możliwość wydania nakazu przyłączenia do kanalizacji dla osób, które
obowiązku nie dopełnią. Grzywna może być nakładana wielokrotnie, co w efekcie może spowodować, iż oporny właściciel zapłaci nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych kary. Dlatego prosimy
mieszkańców o niezwłoczne podłączenie do kanalizacji realizowanej w Niemodlinie w ramach
etapu V i VI.
Bartłomiej Kostrzewa

łalnością charytatywną, zawodową lub promocją
na rzecz gminy Niemodlin.
Termin przyjmowania wniosków z kandydaturami upływa 30 września. Wręczenie statuetki Złotego Sokoła 2013 nastąpi podczas uroczystej sesji
Rady Miejskiej w Niemodlinie w dniu 11 listopada 2013 roku.
Red.

Opłata śmieciowa
– informacja
Informujemy, że od 1 sierpnia br. Bank Spółdzielczy Oddział w Niemodlinie nie pobiera prowizji od wpłat wnoszonych w kasie banku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (opłata śmieciowa).
Sz. D.

Powrót do zatrudnienia
Gmina Niemodlin podpisała deklarację
uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy pod nazwą „Powrót do zatrudnienia” dotyczącym
zwiększenia poziomu zatrudnienia oraz zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3.
Szczegółowe informacje o projekcie można
uzyskać na stronie internetowej www.opiekun.wup.opole.pl lub w biurze projektu, które
mieści się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
przy ul. Oleskiej 127.
Red.

Opłata za sprzedaż
alkoholu – III rata
Przypomnienie dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku uiszczenia trzeciej raty opłaty za korzystanie w 2013 r. z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych!
Przypomina się, że stosownie do postanowień art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1356) przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych są obowiązani
do wniesienia do dnia 30 września 2013 r. trzeciej raty opłaty za korzystanie w 2013 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Wpłatę można dokonać w kasie Urzędu
Miejskiego w Niemodlinie lub na konto Urzędu
Miejskiego – Bank Spółdzielczy w Namysłowie
o/Niemodlin 44 – 88901079 – 0009 – 4009
– 2006 – 0001 w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 30 września 2013 r.
W przypadku nie dokonania 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 prowadzącego 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.
Janusz Kwaśniowski
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Remont rzeki Ścinawa Remonty świetlic wiejskich w Grodźcu i w Lipnie
Niemodlińska
Trwa realizacja zadania pn. „Remont koryta
rzeki Ścinawa Niemodlińska gm. Niemodlin – etap
II” na odcinku rzeki od Szydłowca Śląskiego do
Niemodlina. Remont koryta rzeki przyczyni się do
zmniejszenia zagrożenia powodziowego w naszym
regionie oraz znacząco wpłynie na poprawę estetyki
krajobrazu naszej gminy.
Szymon Daszkiewicz

Remonty chodników
na ulicach Korfantego
i Mickiewicza

W roku bieżącym w gminie Niemodlin zaplanowany był remont dwóch świetlic wiejskich. 8 maja br. zostały podpisane umowy między gminą Niemodlin a wykonawcami – firmą „Grajan” z Opola na remont i rozbudowę świetlicy w Lipnie oraz z firmą „Wolbud” z Paczkowa na remont i rozbudowę obiektu w Grodźcu. Wartość robót budowlanych w tych obiektach wynosi: 213 494 zł w Grodźcu (kwota dofinansowania wyniesie
ok. 130 179 zł) oraz 245 385 zł w Lipnie (kwota dofinansowania wyniesie ok. 149 625 zł). W celu realizacji obydwu projektów zostało pozyskane dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
5 sierpnia komisyjnie dokonano odbioru świetlicy w Grodźcu, natomiast kilka dni później – 16 sierpnia
– w Lipnie. Pod koniec miesiąca (w piątek 30 sierpnia) odbyło się w Lipnie uroczyste otwarcie świetlicy po remoncie. W tym ważnym dla mieszkańców wydarzeniu wzięły udział władze gminy, ks. Jerzy Chyłek, który poświęcił nową świetlicę, sołtys Jan Gorczowski wraz z radą sołecką, radni Rady Miejskiej w Niemodlinie,
wykonawca inwestycji oraz mieszkańcy wsi.
Szymon Daszkiewicz

na ulicy Korfantego oraz 3 lipca z Firmą Ost-Bruk
Krzysztof Ostrowski, również z Niemodlina, na remont chodnika na ulicy Mickiewicza. Łącznie wartość robót wyniosła 93 350 zł.
Efektem remontu na obu ulicach było powstanie nowych chodników z kostki brukowej o łącznej
powierzchni ponad 754 m2. Odbiór obu inwestycji
miał miejsce pod koniec sierpnia.
Szymon Daszkiewicz

W tym roku w Niemodlinie zaplanowano remont dwóch chodników. 15 kwietnia została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym UNITEL z Niemodlina na remont chodnika

Modernizacja oświetlenia w Krasnej Górze
Trwa modernizacja oświetlenia gminnego w Krasnej Górze. W jej ramach wymienionych zostanie 17 lamp
sodowych o mocy 400W na nowoczesne lampy typu LED o mocy 60W. Dzięki modernizacji oświetlenia w Krasnej Górze zostaną poczynione oszczędności na energii elektrycznej w kwocie ok. 10 000 zł rocznie.
Szymon Daszkiewicz

Budowa kanalizacji
w Wydrowicach
3 lipca br. został ogłoszony przetarg na realizację zadania pn. „Kanalizacja obszarów
wiejskich etap II – budowa kanalizacji sanitarnej w Wydrowicach”. Wykonawca został wybrany 2 sierpnia br. i została nim firma Zakład Instalacyjno-Budowlany ISAN-BUD Leszek
Wołowiec z siedzibą w Niemodlinie. Wartość
wykonania robót wyniesie 1 299 083,50 zł,
a termin wykonania zadania wyznaczono na 15
sierpnia 2014 r. Umowa między wykonawcą
a gminą Niemodlin została podpisana 14 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie.
Przypomnijmy, że w 2011 roku skanalizowano Gościejowice, więc roboty budowlane
w Wydrowicach będą drugim etapem kanalizowania obszarów wiejskich aglomeracji Niemodlina. Oba zadania są objęte dofinansowaniem
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Szymon Daszkiewicz

Wieści z gminy

15

Dla przyszłych pokoleń

Spotkanie z dziećmi z Doliny
W sobotę 13 lipca br. burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Niemodlinie Mariusz Nieckarz spotkali się z grupą dzieci
i młodzieży z partnerskiego miasta Dolina
na Ukrainie.
Dzieci, dzięki wsparciu finansowemu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dolińskiej, gminy Niemodlin
i lokalnych przedsiębiorców, mogły spędzić dwutygo-

dniowe wakacje w ośrodku wypoczynkowym w Pokrzywnej.
Formą podziękowania dla organizatorów wypoczynku była przygotowana przez młodzież część
artystyczna. Były tańce i śpiewy oraz wiele ciepłych
słów skierowanych do obecnych na spotkaniu członków stowarzyszenia, władz samorządowych i zaproszonych gości.
Renata Szewczyk

Korzystając z kompleksowego remontu kościoła filialnego p. w. Imienia Marii
w Szydłowcu Śląskim, w miedzianej kuli
zdobiącej szczyt wieży kościoła umieszczona została kapsuła.
W kapsule znalazły się m.in. historia kościoła
w Szydłowcu i jego remontu, podstawowe informacje o gminie Niemodlin z 2013 r., aktualna lista
mieszkańców Szydłowca, lokalne czasopisma oraz
okolicznościowa moneta z okazji 730-lecia lokacji
Niemodlina. Działanie to wpisuje się w zwyczaj
umieszczania w wieżach budowanych czy remontowanych kościołów pamiątek po ówczesnych mieszkańcach, a każdorazowe odkrycie takich „skarbów”
jest miłą pamiątką dla potomnych i jest szeroko komentowane w mediach. Mamy nadzieję, że dla przyszłych pokoleń żyjących na Ziemi Niemodlińskiej będzie to równie wartościowa pamiątka.
Bartłomiej Kostrzewa

Pamięci ofiar obozu pracy przymusowej
w Magnuszowiczkach
Dnia 14 sierpnia br. upamiętniono
ofiary hitlerowskiego obozu pracy przymusowej w Magnuszowiczkach w latach 1940-1944.
W lesie w Magnuszowiczkach w 1940 r.
powstał obóz pracy przymusowej dla młodzieży
polskiej i żydowskiej. Więźniowie przebywający
w Magnuszowiczkach wykonywali najcięższe
prace ziemne i przygotowawcze przy powstającej autostradzie łączącej Berlin-Wrocław-Katowice. Wiosną 1940 roku w obozie więziono 500
młodych chłopców, przeważnie z okolic Będzina,
Dąbrowy Górniczej i Chrzanowa.

Więźniowie przebywający w obozie karczowali las i wyrównywali teren pod powstającą autostradę. Mordercze godziny pracy, głodowe racje żywnościowe oraz trudne warunki życia
powodowały dużą śmiertelność wśród więźniów.
Do dziś nie wiadomo, gdzie pilnujący mieszkańców obozu SS-mani wywozili ciała zmarłych.
W celu upamiętnienia tych wydarzeń
w 2000 roku w lesie w Magnuszowiczkach odsłonięto obelisk wraz z tablicą. Jak co roku,
władze miejskie oraz przedstawiciele sołectwa
Magnuszowiczki złożyli pod pomnikiem okolicznościowe wiązanki.
Szymon Daszkiewicz

Nowa skrzynka pocztowa
W odpowiedzi na prośby mieszkańców, koło marketu Polo została umieszczona skrzynka pocztowa, która będzie opróżniania codziennie, od poniedziałku do piątku. Znaczki na listy można kupić w pobliskim kiosku.
mk

Wizyta kibiców
Borussi Dortmund
22 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie
gościliśmy przedstawicieli kibiców Borussi Dortmund, na czele z Danielem Lorcherem, którzy przyjechali z podziękowaniami za pomoc, jaką otrzymali podczas ubiegłorocznego zdarzenia na autostradzie A4. Przypomnijmy, rok temu jadący
do Oświęcimia, do muzeum Auschwitz-Birkenau,
autobus z młodymi kibicami Borussi Dortmund,
miał wypadek. Pomocy poszkodowanym udzieliło
szereg instytucji m.in. niemodlińscy strażacy oraz
pracownicy Urzędu Miejskiego w Niemodlinie. Rewizyta młodych Niemców z Dortmundu była formą
podziękowania za pomoc i opiekę, a zarazem miłą
niespodzianką.
Bartłomiej Kostrzewa
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Trzymamy rękę na pulsie

Festyn w Nadziei
W dniu 26 lipca br. odbył się drugi festyn z cyklu Narkotyki i alkohol – to nie dla
nas, tym razem skierowany głównie
do dzieci. Rozpoczął się występem uczestników zajęć rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych, którzy przedstawili inscenizację piosenek o lecie przygotowaną
pod kierunkiem Haliny Przybyło. Po przedstawieniu Paweł Oliwa zabawiał dzieci
(i rodziców) muzyką i konkursami. Każdy
uczestnik konkursów dostał nagrodę.
Początek festynu był skromny, ale z upływem
czasu przybywało coraz więcej rodzin z dziećmi.
W konkursach brało udział nawet po 40 młodych widzów. Dużym powodzeniem cieszył się mini-bar oferujący kiełbaskę, ciasto, lody i napoje na zasadzie
non profit. Festyn mogliśmy zorganizować dzięki dotacji burmistrza Niemodlina i sponsorom: Danucie
Uniejewskiej (wielki przyjaciel Nadziei) i Agacie Wachowskiej (zakład fryzjerski Image) oraz Maciejowi
Rempalskiemu (Modernstudio).
Festyn był jednocześnie „pożegnaniem” z zajęciami rehabilitacyjnymi dla niepełnosprawnych. W tym
roku prowadziliśmy je tylko dzięki dotacji burmistrza
Niemodlina. Pieniędzy starczyło do końca lipca.
W. Turowski

Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Niemodlinie rozpoczyna
kolejny rok działania
Okazją do pierwszego spotkania będzie koncert męskiego chóru Camerton,
który odbędzie się w poniedziałek 16 września o godz. 17.00 w Ośrodku Kultury
w Niemodlinie.
Kolejne spotkanie inaugurujące drugi rok działalności uniwersytetu dla seniorów odbędzie się 30 września o godz. 17.00. Żeby zostać członkiem UTW wystarczy przyjść na dowolne spotkanie, zapisać się i zapłacić
składkę członkowską wynoszącą 5 złotych miesięcznie. Członkowie UTW w Niemodlinie spotykają się
na wykładach ogólnych, które odbywają się co drugi poniedziałek w Ośrodku Kultury w Niemodlinie. Drugą formą spotkań są zajęcia w sekcjach, na które każdy zapisuje się według swoich zainteresowań.
mk

Podziękowania
Autor książki „Niewdzięczne losy Doliniaków” – Jan Wajman składa serdeczne podziękowania: burmistrzowi Niemodlina, jego zastępcy oraz przewodniczącemu Rady Miejskiej
i radnym, a szczególnie Pani Danucie Unijewskiej oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się
do tak uroczystego spotkania z promocją mojej książki w dniu 11 lipca 2013 r.
Jan Wajman

12 czerwca br. w miejscowości Jakubowice
nieznany sprawca z otwar tego domu jednorodzinnego skradł piłę spalinową mar ki Stihl. Straty: 1 100 zł.
1 lipca br. w miejscowości Radoszowice nieznany sprawca skradł z beczek 1000 litrów oleju napędowego, 15 litrów oleju silnikowego marki Hipol
oraz 15 litrów oleju silnikowego marki Superol. Straty: 6 tys. zł.
1 lipca br. w miejscowości Magnuszowice policjanci z KP Niemodlin zatrzymali mieszkańca powiatu Opole, który kierował rowerem mimo zakazu prowadzenia.
4 lipca br. w miejscowości Lipno nieznany sprawca skradł z parkingu skuter marki Piaggio Zip 50.
Straty: 1 500 zł.
6 lipca br. w Niemodlinie na ulicy Opolskiej nieznany sprawca, przy użyciu nieustalonego narzędzia, zarysowując powłokę lakieru samochodu marki BMW, dokonał jej zniszczenia. Straty: 700 zł.
12 lipca br. w miejscowości Grodziec Drugi zaszło podejrzenie, że w godz. 15.00 – 17.00 nieznany sprawca strzelając z broni pneumatycznej, znęcał
się nad psem rasy mieszaniec, powodując jego
śmierć. Czynności w trybie art. 308 KPK prowadzi KP
w Niemodlinie.
12 lipca br. w miejscowości Sady nieznany
sprawca, wyłamując drzwi, włamał się do garażu,
z którego skradł dwa rowery marki Kross, a następnie wyłamując okno, włamał się do domku jednorodzinnego, z którego skradł rzutnik do slajdów, zegarek męski, kamerę cyfrową oraz inne przedmioty.
Straty: 18 000 zł.
13 lipca br. w Niemodlinie na ulicy Brzozowej
policjanci z KP w Niemodlinie zatrzymali nietrzeźwego kierującego rowerem. Postępowanie prowadzi
KP w Niemodlinie.
22 lipca br. w Niemodlinie na ulicy Brzeskiej
nieznany sprawca wyłamując zamek w drzwiach,
włamał się do domu jednorodzinnego, z którego
skradł złotą biżuterię oraz pieniądze. Straty: 17 100 zł.
22 lipca br. w miejscowości Gracze nieznany
sprawca włamał się do samochodu ciężarowego
marki Iveco, z którego skradł radio CB oraz odkręcając śruby zabezpieczające dno zbiornika, skradł z niego 110 litrów oleju napędowego na szkodę firmy
Barton. Straty: 1 600 zł.
24 lipca br. w Niemodlinie na Osiedlu Piastów
nieznany sprawca otwierając drzwi dopasowanym
kluczem, włamał się do samochodu marki Chrysler
Jeep, z którego skradł wzmacniacz, głośniki oraz dokonał uszkodzenia radia samochodowego. Straty: 1 500 zł.

25 lipca br. w Grabinie na ulicy Długiej nieznany sprawca z otwar tego mieszkania skradł złotą
i srebrna biżuterię. Straty: 7 000 zł.
27 lipca br. w Niemodlinie na ulicy Bohaterów
Powstań Śl. Patrol z WRD KMP Opole zatrzymał nietrzeźwego kierującego rowerem.
29 lipca br. w Niemodlinie na ulicy Wojska Polskiego policjanci z WRD KMP Opole zatrzymali nietrzeźwego, który spowodował kolizję, kierując motorowerem marki TaoTao.
1 sierpnia br. w Niemodlinie na ulicy Opolskiej
nieznany sprawca skradł portfel z pieniędzmi i dowodem osobistym. Straty: 100 zł.
4 sierpnia br. w Niemodlinie na ulicy 700-lecia
Niemodlina 28 letni mieszkaniec powiatu Nysa
skradł z kieszeni spodni telefon komórkowy marki
Nokia Asha 302. Straty: 300 zł.
8 sierpnia br. w miejscowości Brzęczkowice policjanci z KP OPI w Niemodlinie zatrzymali nietrzeźwego mieszkańca Głubczyc, który kierował samochodem marki Mercedes, wjeżdżając w przydrożne
drzewo.
8 sierpnia br. w miejscowości Jaczowice policjanci ZPI KP Niemodlin zatrzymali nietrzeźwego, który
kierował samochodem marki VW Golf II, mimo orzeczonego przez sąd w Opolu zakazu.
10 sierpnia w Niemodlinie na ulicy Al. Wolności
nieznany sprawca dokonał kradzieży pozostawionego na stoliku w lokalu telefonu komórkowego marki
Nokia. Straty: 250 zł.
13 sierpnia br. w Niemodlinie na ulicy Słowackiego nieznany sprawca, wypychając okno, włamał się
do domu jednorodzinnego, z którego skradł pieniądze oraz złote kolczyki. Straty: 400 zł.
14 sierpnia br. w Niemodlinie na ulicy Rynek nieznany sprawca, wypychając okno, włamał się do salonu sukien ślubnych, z którego skradł pieniądze.
Straty:150 zł.
14 sierpnia br. w Niemodlinie na ulicy Parkowej
nieznany sprawca, wyłamując drzwi, usiłował włamać się do sklepu Netto. Celu nie osiągnął z uwagi
na nie pokonanie dodatkowych zabezpieczeń. Straty: 1 500 zł.
15 sierpnia br. w Graczach na ulicy Niemodlińskiej patrol WRD KMP Opole zatrzymał nietrzeźwego mieszkańca powiatu Opole, który kierując samochodem marki Fiat Uno spowodował kolizję
z samochodem marki VW Polo.
16 sierpnia br. w Niemodlinie na ulicy Drzymały z nieustalonych przyczyn powstał pożar wnętrza
samochodu marki Audi 100. Czynności w trybie
art. 308 KPK prowadzi KP w Niemodlinie.
Zebrał: MG
W związku ze zgłaszanymi problemami
z uzyskaniem połączeń telefonicznych z Komisariatem Policji w Niemodlinie, zamieszczamy dane adresowe i numery telefonów
Komisariatu Policji w Niemodlinie.
Komisariat Policji w Niemodlinie
ul. Bohaterów Powstań
Śląskich 43
49-100 Niemodlin
Dyżurny Komisariatu całodobowo
tel. 77 402 36 53,
997 – wyłącznie alarmowy!
Kierownik Rewiru Dzielnicowych
tel. 77 402 36 60
Kierownik Referatu Kryminalnego
tel. 77 402 36 63

Ludzie

Stanisław Śliwiński
1920-2013
31 lipca br. rodzina, przyjaciele,
mieszkańcy Niemodlina pożegnali Stanisława Śliwińskiego, wieloletniego nauczyciela Społecznego Ogniska Muzycznego w Niemodlinie.
Stanisław Śliwiński urodził się w 1920 roku. Już
od najmłodszych lat jego wielką pasją była muzyka. Dom rodzinny i panująca w nim atmosfera wywarły wielki wpływ na zainteresowania muzyczne
młodego Stanisława. Jego ojciec, przedwojenny
policjant, bardzo chciał, aby syn opanował naukę
gry na instrumentach – i też tak się stało. Stanisław
Śliwiński grał na akordeonie, klarnecie, skrzypcach, trąbce i pianinie.
We wrześniu 1939 r. z rąk żołnierzy armii
czerwonej zginął ojciec Stanisława Śliwińskiego.
Ciężko doświadczony losami wojny, nie zrezygno-

wał ze swoich pasji. W czasie okupacji podjął pracę na kolei. Wtedy po raz pierwszy zetknął się
z orkiestrą, której został muzykiem. Po zakończeniu
wojny, w roku 1945 zakłada orkiestrę dętą w Łambinowicach, którą prowadził przez dwa lata. W latach pięćdziesiątych rozpoczął pracę w Powiatowym Domu Kultury, który mieścił się w Rynku
w Niemodlinie. Następnie pracował społecznie
w Domu Kultury w Niemodlinie, mieszczącym się
obecnie przy ul. Reja. Pracę zakończył definitywnie
w roku 1998.
Stanisław Śliwiński przez ponad 40 lat uczył
gry na instrumentach wielu mieszkańców Niemodlina i pobliskich miejscowości. Był obdarzony
wielką cierpliwością i posiadał duży zasób wiedzy.
Młodzi ludzie chętnie garnęli się na zajęcia muzyka. Jako człowiek obdarzony był dużym poczuciem humoru i autoironii. Przez wiele lat prowadził orkiestrę dętą, która grała na niemal
wszystkich imprezach kościelnych i państwowych
w Niemodlinie. Orkiestra brała udział w wielu wojewódzkich oraz ogólnopolskich przeglądach

Nie ma nic lepszego niż przyroda

Stanisław Janczak przez czterdzieści lat
polowań ustrzelił kilkaset dzików. Wielokrotnie był odznaczany przez zarząd niemodlińskiego koła „Dzik”, w którym pełnił
wiele funkcji. Jest uhonorowany Brązowym
Medalem Zasługi Łowieckiej, a jego nazwisko wpisano do Wielkiej Księgi Łowców Polskich. Jeszcze wiele można wymieniać odznaczeń, zasług i liczb. Jednak przede
wszystkim Stanisław Janczak z wielką pasją opowiada o łowiectwie.
Marek Krzyżanowski: Jak został pan
myśliwym?
Stanisław Janczak: Wujek – Jerzy Gwóźdź
– był myśliwym i to bardzo dobrym. Był łowczym koła. I to od niego nauczyłem się myślistwa. Jak miałem
kilkanaście lat to sam jeździłem do niego, do Karłowic. Najpierw autobusem do Opola, potem pociągiem, a na koniec rowerem. U wujka zawsze było sporo roboty: na polu, w lesie przy żywicowaniu,
na deputacie. Pracowałem, ale byłem wdzięczny, że
wujek mnie za to na polowanie weźmie. Pamiętam,
jak przyjeżdżali do niego koledzy na polowania i ja
z nimi zawsze chodziłem, bo mnie do tego strasznie
ciągnęło. Nie przeszkadzało, że trzeba było o pierwszej w nocy wstać. Te polowania przy świetle księżyca były naprawdę piękne. I nigdy się nie bałem, chociaż czasem wujek zostawiał mnie na długo samego.
Na stawie u wujka uczyłem się strzelać. Wujek widział, że strzelam lepiej od niego. Uczeń zawsze musi przerosnąć mistrza.

Pamiętam też sytuację, kiedy wujek podprowadził
mi zwierzynę i powiedział, że jak spudłuję, to będę całe
wakacje gnój wywoził. Nie było wyboru. Oddałem celny strzał.
Motywacja była duża. A czy zdarzały się
sytuacje odwrotne, że mógł pan ustrzelić
zwierzynę, a tego nie zrobił?
– Tak, zdarzało się. Pamiętam jak pracowałem jako kierowca zakładu rolnego i rozwoziłem pracownikom posiłki na pola, to patrzyłem na tropy i wiedziałem,
że jest odyniec żerujący w polu kukurydzy. Musiał ważyć ze 160 kilogramów na pewno. Zaczaiłem się na niego. Słyszę jak łamie kukurydzę na polu, wiec podchodzę pomału, po cichutku – taki dzik to kilkadziesiąt razy
lepiej słyszy niż człowiek, ma dobry węch. Patrzę, jak
mój dzik wychodzi powoli, a ja stoję dwadzieścia metrów dalej oparty o olchę, strzelba odbezpieczona
i czekam na niego. Przymierzyłem i pomyślałem: Nie,
daruję mu. Idź sobie. Wtedy darowałem życie dzikowi.
Ale nie wiem, czy to nie był ten sam, którego spotkałem na wiosnę. Miałem oczywiście tzw. odstrzał i widziałem po tropach, że jest dzik. Sprawdzam wiatr
i czekam z kolegą. Patrzę, wychodzi wielki jak szafa.
Mówię do kolegi, żeby siedział cicho, że jak zakaszlesz,
to nie wiem, co ci zrobię. Widzę, że dzik idzie pod lufę.
Prowadzę go spokojnie, żeby podszedł na pewny strzał.
Mam go już blisko. Przyspiesznik naciągnąłem i klap.
Co jest? A dzik usłyszał to i od razu piąty bieg w las. Ja
otwieram strzelbę, a tam naboje nie załadowane. Myślałem, że mój kolega to mi coś zrobi (śmiech).
Czy w czasie 40 lat zdarzyły się momenty niebezpieczne?
– Była taka sytuacja. Przyjechał do mnie kolega
i mówi, żebyśmy przeszli się za lisami, za drapieżnikami, a także za bażantami. Idziemy starym korytem rzeki i mój pies zaszczekał – nagle wylatuje wataha dzików. Jeden wyskoczył na mnie, taki ze sto trzydzieści
kilo. Zdążyłem wyrzucić śrut i założyłem dwie kule.
Strzeliłem, ale nie trafiłem. Została jednak druga kula,
którą strzeliłem mu w tylni bieg. Zatrzymał się na chwilę, ale potem zaczął uciekać. Udało mi się załadować
ostatnie trzy kule i oddać jeszcze jeden strzał zanim zaczął uciekać. Tak odstrzeliłem mu tylko jedną szablę.
Kolega miał motocykl, więc mówię, że dzik będzie
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i często była nagradzana dyplomami, a nawet nagrodą ministra kultury.
Prywatnie Stanisław Śliwiński miał wiele pasji.
Posiadał małą ciemnię fotograficzną i godzinami
potrafił wywoływać wykonane przez siebie zdjęcia.
Pozostawił ich spory zbiór. Uwielbiał majsterkować, potrafił wykonać proste meble: krzesła, ławy
czy stoły. Namiętnie kolekcjonował płyty gramofonowe. Posiadał ich ogromną ilość, zwłaszcza z polską muzyką poważną i rozrywkową. – Uwielbiał
wszelkiego rodzaju nowinki techniczne: odtwarzacze, pierwsze płyty, kompaktowe – wspomina syn
Zbigniew Śliwiński. Zawsze otoczony był zwierzętami, szczególnie psami i kotami, które uwielbiał.
Posiadał również ogromny zbiór nut. Wiele czasu
spędzał przy nutach, zwłaszcza w zimowe wieczory kreśląc ołówkiem, przepisując wybrane przez
siebie utwory.
Pożegnaliśmy człowieka, który społecznie i bezinteresownie uczył ludzi szacunku do muzyki,
a w wielu rozbudził zainteresowania muzyczne.
Michał Graczyk

szedł na gruby las i musimy go złapać jeszcze
przed nim, na polu. Zajechaliśmy i faktycznie dzik wylatuje z lasu, ale pies pasącej krowy na polu kobiety zaczął szczekać i zatrzymał dzika. Podchodzę do dzika.
Naładowana strzelba z dwiema kulami, odbezpieczona. Jak on mnie zobaczył, to zostawił psa i zaczyna kłapać – to tak po myśliwsku się mówi – zgrzytać i leci
na mnie. Ja mam dwie breneki [kula ołowiana do broni śrutowej – przyp. MK]. 15 metrów. Strzelam. A taki
dzik po bokach ma tzw. pancerz i ta breneka to tylko
od niego się odbiła. Dzik dalej leci. Jeden nabój. Pięć
metrów. Mierzę i trafiłem w czoło, między oczy. Dzik się
przewrócił, a ja miałem serce w gardle. Nie mogłem
się uspokoić. Nie wiem, co by się stało.
Czy bycie myśliwym to tylko polowania?
– Nie. Przede wszystkim gospodarka łowiecka. Dokarmianie zwierzyny przez cały rok, szczególnie zimą. Czasami jest to naprawdę uciążliwe: mróz dwadzieścia stopni,
pół metra śniegu. Trzeba dbać o pola, zbierać z nich kamienie, mieć dyżury przypilnowaniu wnocy pól przeddzikami, żeby nie zniszczyły. Wycinać gałęzie przyambonach.
Budować paśniki. Tak jak rolnik musi włożyć pracę, żeby
mieć plon, tak samo myśliwy musi wykonać pracę, żeby
móc polować i mieć na co. Ale ludzie myślą, że myśliwi
mordują zwierzęta. Powtarzam, najpierw gospodarka łowiecka, dokarmianie, potem selekcja i na koniec przez lunetę zaglądanie. Co wyhodujesz, to potem masz.
Czy myślistwo jest w jakiś w sposób ekologiczne?
– Powiem tak, ostatnio pojechałem na staw karmić ryby i widzę trzy psy – dwa husky i jeden podobny do charta – jak złapały sarnę. Kozioł jeszcze mógłby nie dać się złapać, ale sarna nie miała szans
z nimi. I to ludzie spuszczają psy, ale nie można nic zrobić psu. Albo koty, które mają dobry węch. Niech tylko znajdzie gniazdo, w którym urodzi się mały zając albo kuropatwa i już nie ma gniazda. Sądzę, że myśliwi
powinni móc strzelać do drapieżników, aby w naszych
lasach było więcej drobnej zwierzyny.
Co pan najbardziej lubi w byciu myśliwym?
– Dzisiejszy świat bardzo pędzi, ludzie żyją w miastach, rzadko z niego wyjeżdżają. A wystarczy chociaż
pół godziny posiedzieć na ambonie. Posłuchać jak
pięknie wieczorem ptaki śpiewają i milkną po kolei,
a rano to jest dopiero koncert. Proszę wstać jeszcze
w nocy i być w lesie nad ranem. Nie ma nic lepszego
niż przyroda.

PULS
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X Wyścig Dwójek Kolarskich
W niedzielne popołudnie 25 sierpnia
w Graczach już po raz dziesiąty odbył się
Wyścig Dwójek Kolarskich.
W szranki stanęły 33 dwuosobowe drużyny,
które star towały w sześciu kategoriach na blisko
trzydziestokilometrowej trasie. Kategorie wiekowe
obliczano na podstawie sumy wieku zawodników
w drużynie. Zawodnicy mieli do przejechania trzy
pętle – każda o długości 9,6 km – na trasie Gracze,
Molestowice, Szydłowiec Śląski i z powrotem. Start
i metę zlokalizowano tradycyjnie przy Zakładowym
Domu Kultury.

UKS OSiR Jedynka Niemodlin w I Lidze
W dniu 30 lipca br. otrzymaliśmy licencję
na grę w I Lidze Futsalu!
W dniu 6 sierpnia zawodnicy wrócili do pierwszych zajęć, a działacze nie próżnują i poszukują wsparcia dla naszego klubu. W pierwszych zajęciach wzięło
udział 12 zawodników. Niestety, nie wszyscy mogli pojawić się na pierwszym treningu, zbrakło kilku graczy.
Powody są różne: praca, wyjazd za granicę, urlop. Z zespołem trenuje dwóch nowych zawodników, którzy wyrazili chęć występów w naszej drużynie i będą sporym
wzmocnieniem UKS-u.
Poznaliśmy również terminarz rozgrywek. Rozpoczniemy 21 września wyjazdowym meczem z Akademią Futsal
Club Jastrzębie-Zdrój. Inauguracyjny mecz w Niemodlinie
rozegramy tydzień później, w niedzielę 28 września o godzinie 18.00 z UKS Ekom Futsal Nowiny, na który zapraszamy. Informujemy również że wszystkie mecze I Ligi będziemy rozgrywać – jako gospodarze – w niedzielę
o godzinie 18.00 w hali OSiR-u w Niemodlinie.
Futsal to nie tylko drużyna seniorów, ale drużyna
młodzieżowa U-14 (do lat 14.). Nie znamy jeszcze terminarza rozgrywek drużyny U-14, która występować będzie
w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski w Futsalu. Nabór zawodników do drużyny U-14 odbędzie się w miesiącu
wrześniu. Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału
w treningach, a informacje o naborze zamieścimy
na stronach internetowych www.nhlp.futbolowo.pl,
www.osir-niemodlin.pl.

Zapisy do IV edycji
Niemodlińskiej Halowej
Ligi Piłkarskiej (NHLP)
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Niemodlinie i Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Niemodlin zapraszają
do udziału w rozgrywkach Niemodlińskiej Halowej Ligi Piłkarskiej w sezonie 2013/2014.
Rozgrywki czwar tej edycji zaplanowano
od dnia 22 października br., aż do jej zakończenia,

– Staram się nie omijać żadnej możliwości wystartowania w zawodach. To najlepszy i najbardziej miarodajny sprawdzian formy. Na zawodach człowiek daje
z siebie wszystko. Nie ma możliwości, żeby być tak zmotywowanym na treningu. Dlatego chętnie wziąłem udział
w zawodach w Graczach – powiedział jeden z cyklistów.
Zwycięzcy otrzymali puchary, które w jubileuszowej
edycji imprezy wręczali: Zofia Zużałek – żona wybitnego cyklisty Mariana Zużałka, którego pamięci od kilku
lat poświęcony jest wyścig, Andrzej Miśta – prezes
spółki Bazalt-Gracze oraz Robert Dressler, prezes Górniczego Towarzystwa Cyklistów przy LKS Skalnik Gracze. Dodatkowe statuetki ufundowane przez Zofię Zużałek otrzymali najstarsi uczestnicy: Jan Arendarczyk
(GTC Gracze) oraz Anna Wrona (GTC Gracze) oraz najmłodsi: bracia Mateusz i Szymon Rojek (KTUKOL Głuchołazy) oraz Laura Wójcik (GTC Gracze).
Sportowe wydarzenie uświetnił pokaz rowerowy
grupy młodych monocyklistów z Chrzelic. Szczególny podziw budziły akrobacje wykonywane na wysokich jednokołowcach przez najmłodszych. Patronat
honorowy nad imprezą objął burmistrz Niemodlina.
mk
W związku z powyższym, korzystając z okazji,
za pośrednictwem „Pulsu Niemodlina”, zwracamy się
do Państwa z prośbą o wsparcie naszych działań finansowo lub rzeczowo. W zamian za pomoc oferujemy
możliwość reklamy w dniu meczu poprzez rozwieszenie
baneru reklamowego w obiektach, w których przeprowadzane są zawody sportowe z udziałem naszych zespołów, oraz informacji słownej spikera podczas zawodów. Spodziewamy się dużego zainteresowania kibiców
na meczach I Ligi Futsalu, bo UKS to jedyny reprezentant województwa opolskiego na tym szczeblu rozgrywek. Liczymy, że widownia na około pół tysiąca osób
w niedzielne wieczory zapełni się w stu procentach. Zapewniamy również, że informacje i cotygodniowe relacje z meczów ukażą się w największych lokalnych mediach: Radiu Opole (na żywo), NTO i wszystkich
sportowych portalach internetowych, a na stronie internetowej naszego klubu również będziemy szeroko informować o naszych sponsorach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wsparciem naszego klubu, prosimy o kontakt telefoniczny: 602 792 874, 601 685 950 lub 504 640 837 albo
na adres futsalosir@wp.pl. Ewentualnych wpłat można
dokonać na konto bankowe Uczniowskiego Klubu Sportowego Jedynka Niemodlin BS Namysłów o/ Niemodlin 25 8890 0001 0012 7055 2000 0001.
Ze sportowym pozdrowieniem
działacze sekcji futsalu
UKS OSiR Jedynka Niemodlin

a uzależnione jest to od ilości zgłoszonych drużyn.
Liga jest kontynuacją poprzednich rozgrywek,
które zakończyliśmy w marcu 2013 roku. Mecze
NHLP rozgrywane będą tradycyjnie we wtorki
od godziny 17.30.
Zgłoszenia składać można osobiście w siedzibie OSiR-u w Niemodlinie przy ul. Reymonta 11
lub drogą elektroniczną na adres osirniemodlin@wp.pl. Wpisowe do NHLP wynosi 150 złotych od drużyny za sezon. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 7 października 2013 r. Ilość
miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Dyrektor OSiR Krzysztof Kubiak

Zawody wędkarskie

Puchar
zarządu
W dniu 11 sierpnia br. odbyły się
kolejne zawody o Puchar zarządu koła w dyscyplinie spławikowej, które
były również trzecią eliminacją (przedostatnią) do klasyfikacji Grand Prix
koła – „Wędkarz roku”.
Do zawodów na terenie żwirowni w Lewinie
Brzeskim zgłosiło się 21 seniorów oraz 5 juniorów. Po bardzo trudnej walce z niechętnymi
w tym dniu do współpracy rybami, okazało się,
że najlepszy wynik osiągnął najbardziej doświadczony wędkarz naszego koła – wielokrotny reprezentant okręgu opolskiego – Józej Kramczyński,
który swoim wynikiem (1725 pkt.) pewnie wygrał
w klasyfikacji seniorów, wyprzedzając Łukasza
Gieraka (1365 pkt.). Na trzecim miejscu zakończył zawody Tadeusz Babiński (765 pkt.).
W klasyfikacji juniorów zwyciężył Radosław
Rosiński (245 pkt.) przed Marianem Olszewskim (180 pkt.). Na trzecim miejscu zakończył zawody Bartosz Kamaryk (145 pkt.). Największą
rybę zawodów, leszcza za 1250 pkt., złowił Łukasz Gierak. Po 3 rundach w klasyfikacji „Wędkarz roku” prowadzi Tadeusz Babiński z minimalną przewagą nad kilkoma pozostałymi
zawodnikami. Zawody zakończenia sezonu, które zaplanowaliśmy na 13 października na stawach „Sady” w Niemodlinie, zapowiadają się
więc nadzwyczaj emocjonująco.
Krzysztof Bojarski

VII Turniej Tenisa
Stołowego o Puchar
Burmistrza Niemodlina
UKS Sokolik serdecznie zaprasza
na VII Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Niemodlina. Impreza
odbędzie 29 września br., o godz. 9.00
w hali widowiskowo-sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Niemodlinie.

IV Edycja Turnieju Tenisa
Stołowego Family Cup
UKS Sokolik serdecznie zaprasza
na IV Edycję Turnieju Tenisa Stołowego
Family Cup. Impreza odbędzie się 18
września br. o godz. 17.00 w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Niemodlinie.

Sport

nęły w świetnej, przyjacielsko-towarzyskiej atmosferze. Po zważeniu przez sędziów ryb okazało się, że
najlepszymi rodzinnymi wędkarzami została drużyna „Kanary” w składzie: Dominik Kanarski, Sebastian
Kanarski oraz Marcin Tomasik, która uzyskała świetny wynik 2295 pkt. Na drugim miejscu uplasowali się
„Powery” w składzie: Oliwer Pałasz wraz ze swoją
mamą Anetą, którzy uzyskali wynik 1145 pkt.
Na trzecim miejscu zakończył rywalizacje „Team
Woda” w składzie: Marian Olszewski i Dawid Górecki, którzy do wagi przedstawili 970 pkt. Największą
rybę zawodów, leszcza za 500 pkt., złowiła rodzina
Nowaków reprezentowana przez braci Przemka i Michała oraz – jako trenera i mentora – ich mamę Annę. Jak to zwykle bywa, wszystkie ryby wróciły do wody, by za rok na kolejnych rodzinnych zawodach
wędkarskich mogły po raz kolejny „powyginać” rodzinne kije. Bardzo ciekawym elementem pikniku
był pokaz wędkarstwa rzutowego, który przeprowadzili członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego
Grodków i Otmuchów, którzy w tej dyscyplinie spor-

tu wędkarskiego odnoszą znaczące sukcesy na zawodach ogólnopolskich.
Po tak udanej imprezie zostaje nam tylko w imieniu uczestników podziękować sponsorom imprezy,
którzy tak hojnie dopisali, więc prawie wszystkie drużyny wróciły do domu z nagrodami, a w imieniu zarządu koła Niemodlin zaprosić wszystkich zainteresowanych za rok.
Krzysztof Bojarski

Fot. Maciej Kochman

łem jednemu zawodnikowi z Japonii, który był u mnie. Pożyczyłem mu swój zapasowy motocykl, razem trenowaliśmy na parkingu, jadł dobre polskie jedzenie (śmiech).
Czy są jakieś różnice w porównaniu mistrzostw w Bydgoszczy z mistrzostwami
w USA?
– Na polskich zawodach na pewno był lepszy klimat, ale to pewnie dlatego, że jest się u siebie. Za to
zawody w Indianapolis na pewno były bardziej wypromowane w telewizji – CNN, Fox. Były też w miejscu
o innej randze. Jeździliśmy na zamkniętej głównej
drodze w mieście. To przyciągało wielu ludzi. Ale
na pewno zawody w Bydgoszczy były najlepszymi zawodami w Europie w 2013 roku.
Drugie miejsce zajął Marcin Głowacki
„Korzeń”. Na portalu scigacz.pl można przeczytać, że „ponoć różnica pomiędzy Stunterem13, a Korzeniem była nieznaczna. Gdyby
nie wywrotka Marcina, mogłoby być różnie”.
Trudno było wygrać te zawody?

– Zawsze jest trudno. Ale też nie podchodzę
do tego, jak do walki z kimś, rywalizacji. Po prostu wykonuję jak najlepiej swój przejazd. Walczę z samym
sobą, żeby moje kolejne przejazdy były od siebie coraz lepsze. Dlatego też na zawodach nigdy nie oglądam przejazdów innych zawodników. Nawet znajomi,
którzy ze mną jeżdżą na zawody, nie mówią mi jak
pojechali inni. Wiedzą, że trzymam się swojego planu. Po zawodach widziałem, że Korzeniowi poszło
bardzo dobrze. Ja się cieszę, że jest następny Polak,
który świetnie jeździ i fajnie widzieć go na podium.
Czekam, aż ktoś w końcu będzie lepszy (śmiech). Nie
jestem chciwy na sukcesy. Najważniejszy jest fun
z jazdy.
Jak myślisz, co zadecydowało o twoim
zwycięstwie?
– W tym roku ryzykowałem, zmieniając styl jazdy
na bardziej agresywny. Z roku na rok jeżdżę coraz bardziej agresywnie, a mniej technicznie. Duży wpływ
na to miała jazda za oceanem. W Ameryce mniej liczy się technika, a bardziej płynność, agresywność i dynamika. W sobotę chciałem dać pełen ogień, więc porzuciłem wiele wypracowanych technicznych tricków
i bardziej bawiłem się gazem. Dużo było niebezpiecznych tricków, w tym jazda na przednim kole z dużą
prędkością, obrót o 180 stopni i przy tym obrocie wyskok. Punktów było mniej, ale trick bardzo podobał się
publiczności. Za to w niedzielę pojechałem agresywnie i technicznie, co dało zwycięstwo.
Obecnie w sporcie talent i ciężka praca
– których tobie nie brak – nie wystarczają,
aby walczyć o mistrzowskie tytuły. Potrzebne są jeszcze pieniądze, choćby na sprzęt,
który szybko się zużywa.
– Bycie mistrzem świata w stuncie nie sprawia,
że zaraz dzwonią do ciebie sponsorzy, a największe firmy zapraszają do współpracy. Cały czas szukam środków i wsparcia, żeby jeździć na najwyższym poziomie.

Rafał Pasierbek po raz trzeci mistrzem świata
Rafał Pasierbek Stunter13 wygrał 6 lipca br. zawody Plus Stunt Grand Prix 2013
w Bydgoszczy. Tegoroczna rywalizacja zyskała miano Mistrzostw Świata, co oznacza, że niemodlinianin otrzymał tytuł Mistrza Świata Federacji ESM (Federacja
Ekstremalnych Sportów Motocyklowych).
Marek Krzyżanowski: Od dwóch lat wieści, że zostałeś mistrzem świata w stuncie
przychodziły zza oceanu – ze Stanów. Jakie
są twoje wrażenia z rodzimej imprezy?
Rafał Pasierbek: To były pierwsze oficjalne Mistrzostwa Świata w Polsce i każdy czuł presję, żeby wypaść jak najlepiej, szczególnie Polacy chcieli wypaść dobrze u siebie. Wystartowało ponad 70 zawodników z 23
krajów. To była najważniejsza impreza i praktycznie
od początku roku się do niej przygotowywałem. Chociaż
raz jechałem na swoim motorze, na którym tutaj trenuję. Gorzej mieli zawodnicy spoza Europy. Sam pomaga-

Wędkarski Piknik Rodzinny
Zawody Wędkarski Piknik Rodzinny 2013 zorganizowali wspólnie: Polski
Związek Wędkarski koło Niemodlin, klub
Wędkarski „Sokół”, gmina Niemodlin oraz
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie.
Impreza miała charakter profilaktyczny i pokazywała, że wędkarstwo jest jedną z form rekreacji dedykowaną dla całych rodzin oraz promowała zdrowy tryb wypoczynku bez alkoholu, wzmacniając więzi
rodzinne.
W dniu 25 sierpnia br. punktualnie o siódmej rano, przy pięknej wakacyjne pogodzie, na zbiórce
stawiło się 15 rodzinnych drużyn z całej gminy Niemodlin. Po przedstawieniu zasad zawodów, drużyny
rozeszły się na wcześniej rozlosowane stanowiska.
Po sygnale, punktualnie o godz. 8.30 rozpoczęło się
wspólne rodzinne wędkowanie. Ryby tego dnia były
łaskawe dla uczestników i wszystkie drużyny miały
coś w siatce. Trzy godziny wspólnych zawodów upły-
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Burmistrz Mirosław Stankiewicz i sołtyska
Szydłowca Śląskiego Bernarda Jagiełło

Graczanki

Starostowie
Małgorzata Budrym i Bogdan Judasz

Piąty bieg

Żywy obraz – Lipno

Żywy obraz – Molestowice

Żywy obraz – Rzędziwojowice

Janusz Tekiela

