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Niemodlina

Od redakcji
Okładka październikowego
„Pulsu Niemodlina” poświęcona
jest XI Międzynarodowemu Konkursowi Rysunku Satyrycznego
„Karpik”. 4 października pięcioosobowe jury wybrało tegorocznych laureatów konkursu – rysowników z Polski i świata. Uroczysta gala wręczenia nagród
odbędzie się 16 listopada w ramach Świę ta Kar pia 2013,
na które Państwa serdecznie zapraszamy. Szczególnie zachęcamy do udziału w konkursie kulinarnym na potrawę z ryb.
Skończyło się lato i dogodny
czas dla inwestycji i remontów.
Pod koniec września uroczyście
zakończono projekt parafii Nie-

Drodzy Czytelnicy!
modlin, dotyczący remontu zabytkowego kościoła w Szydłowcu Śląskim. Podpisano również
umowę na rewitalizację stadionu w Niemodlinie. O tych wydarzeniach można przeczytać w naszym miesięczniku.
Zachęcamy również do lektury wiadomości kulturalnych,
m.in. wywiadu z Marcinem Dańcem, spor towych: o me czu
ZAKSY w Niemodlinie i o sukcesach oraz porażkach naszych piłkarzy, a także wiadomości ze
szkół. Można również zobaczyć
zdjęcia tegorocznych uczniów
pierwszych klas szkół naszej
gminy. Miłej lektury.
Redakcja

Zaproszenie
Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy
Niemodlin do wzięcia udziału w obchodach Święta
Odzyskania Niepodległości, które odbędą się
10 i 11 listopada w Niemodlinie.
10 listopada, godz. 11.00
Msza święta w intencji ojczyzny w kościele parafialnym
w Niemodlinie
11 listopada, godz. 17.00
Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Ośrodku Kultury w Niemodlinie:
- gala „Złotego Sokoła”
- występ Sceny Młodzieżowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie
- występ zespołu Wacława Masłyka
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Niemodlinie
Mariusz Nieckarz

Burmistrz
Niemodlina
Mirosław Stankiewicz

Złote gody
Od lewej: Barbara i Eugeniusz Jezierscy, Zofia i Bolesław Wasylikowie, Danuta i Władysław Bukowscy, Janina i Józef Kwaśnica, Teresa i Andrzej Sempruchowie, Anna i Edward Szarek, Antonina i Zbigniew Klimowiczowie, Teresa i Józef Rostkowscy, Janina i Krzysztof Walasowie, Adela i Stefan Janczakowie, Teresa i Władysław
Banasiowie, Janina i Kazimierz Boczkowscy oraz burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz, przewodniczący Rady
Miejskiej w Niemodlinie Mariusz Nieckarz.

W LISTOPADZIE
POLECA:

• ZNICZE I WKŁADY
• KWIATY SZTUCZNE
• KAMIENIE I ZIEMIĘ
NAGROBKOWĄ

Niemodlin, ul. Opolska 14, tel. 77 460 74 66
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Jedenasty „Karpik”
– rok polskich prac
Na tegoroczny XI Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik” nadesłano 414 prac,
autorstwa prawie 200 rysowników z całego świata oraz ponad 150 prac na konkurs plastyczny dla
dzieci „Mały Karpik”.
Najważniejsze nagrody i wyróżnienia przypadły w udziale polskim rysownikom.
Nagrodę Grand Prix otrzymał Zbigniew Woźniak ze Zduńskiej Woli. – Może wydawać
się, że jest to nazwisko zupełnie nowe, ale jest to rysownik wielokrotnie nagradzany
w latach osiemdziesiątych i wczesnych dziewięćdziesiątych. Teraz wrócił z bardzo dobrymi rysunkami. Woźniak zupełnie inaczej potraktował temat i otrzymał nie tylko
Grand Prix, ale także wyróżnienie – powiedział Mirosław Hajnos, przewodniczący jury. W wyborze najlepszych prac przewodniczącego wspomagali: Sławomir Łuczyński,
Michał Graczyk, Marek Adamus, Małgorzata Biedroń oraz Marta Kwoczek.
– W tym roku jestem zaskoczony pracami z Polski, w których rysownicy szukali czegoś nowego. Ten rok był zdecydowanie rokiem polskich prac. Za to rysunki zza granicy były słabsze niż w latach poprzednich. Przede wszystkim powtarzały się schematy np. wędkarz łowiący ryby. Po tylu latach trzeba naprawdę poszukać
nowych skojarzeń. Wiem, że nie jest to łatwe – powiedział Michał Graczyk.
mk
Jury ze
zwycięskimi
pracami

Wyniki konkursu plastycznego dla dzieci „Mały Karpik” 2013
Grand Prix – Patrycja Kasprzyszyn, SP nr 1 w Niemodlinie, kl. Vc
Nagrody główne:
Kategoria klasy 0-IV
1. miejsce – Laura Gallus, PSP w Popielowie, kl. II
2. miejsce – Oliwia Włodarczyk, SP nr 1 w Niemodlinie, kl. IIb
3. miejsce – Paulina Wróbel, PSP w Popielowie, kl. IVa
Kategoria klasy V-VI
1. miejsce – Julia Franciszków, SP nr 1 w Niemodlinie, kl. VI
2. miejsce – Amelia Orlińska, PSP Stow.
Przyjaciół Szkół Katolickich w Grabinie, kl. V
3. miejsce – Justyna Sulikowska, SP nr 1 w Niemodlinie, kl. V
Nagrody specjalne Agencji Rynku Rolnego
Oddziału Terenowego w Opolu:
kategoria kl. 0-IV
1. miejsce – Magdalena Jurek, PSP w Pokoju, kl. II
2. miejsce – Marta Panitz, PSP Grodziec
3. miejsce – Katarzyna Dolak, SP nr 1 w Niemodlinie, kl. III
kategoria kl. V-VI
1. miejsce – Aleksandra Piechaczek, SP w Ozimku
2. miejsce – Krystyna Demeter, SP nr 1 w Niemodlinie
3. miejsce – Wiktor Wuczkowski, PSP w Pokoju, kl. V

WYRÓŻNIENIA
Wyróżnienia Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna”:
kategoria kl. 0-IV
1. Joanna Paluszkieiwcz, SP nr 1 w Niemodlinie, kl. IIIc
2. Oleg Bąkowski, PSP w Pokoju, kl. II
3. Karolina Budnik, SP nr 1 w Niemodlinie, kl. IIIc
4. Karolina Lasman, SP nr 2 w Niemodlinie, kl. II
kategoria kl. V-VI
1. Karina Wojciechowska, SP nr 1 w Niemodlinie, kl. VIb
2. Natalia Wójcik, SP nr 1 w Niemodlinie, kl. Vb
3. Natalia Lipczyńska, SP nr 1 w Niemodlinie, kl. Vb
4. Tomasz Posieka, PSP w Popielowie, kl. VI
Wyróżnienia firmy „Ornament” Nysa:
– Kategoria klasy 0-IV Jakub Dębski, SP w Pokoju, kl. IV
– Kategoria klasy V-VI Szymon Drzewiecki, SP nr 1 w Niemodlinie, kl. VI
Wyróżnienie przewodniczącego Rady Miejskiej w Niemodlinie:
– Oliwer Jordan, SP nr 2 w Niemodlinie, kl. II

Wyniki XI Międzynarodowego
Konkursu Rysunku Satyrycznego „Karpik” 2013
GRAND PRIX: Zbigniew Woźniak, Polska
Nagrody główne: Krzysztof Grzondziel, (Polska), Tomasz Rzeszutek (Polska)
Nagrody Agencji Rynku Rolnego Oddziału Terenowego w Opolu:
1. miejsce: Tomasz Wołoszyn, Niemcy
2. miejsce: Jacek Lanckoroński, Polska
3. miejsce: Henryk Cebula, Polska
Wyróżnienie: Zbigniew Woźniak, Polska
Nagroda ufundowana przez Stowarzyszenie Ruchu Rozwoju
Regionu z Nysy: Wiesław Zięba, Polska
Nagroda firmy Hassan z Nysy: Magdalena Wosik, Polska
Nagroda burmistrza Niemodlina: Wiesław Lipecki, Polska
Wyróżnienie Honorowe burmistrza Niemodlina: Sławomir Lizoń, Polska
Wyróżnienie firmy Ornament z Nysy: Piotr Opałka, Polska
Wyróżnienia honorowe – dyplomy: Alberto Jerez (USA), Luc Descheemaeker (Belgia), Mihai Ignat (Rumunia), Vladimir Kazanevsky (Ukraina), Tsocho
Peer (Bułgaria), Sergei Semendyaew (Ukraina).
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Rewitalizacja stadionu w Niemodlinie
Dnia 28 sierpnia została podpisana umowa na dofinansowanie zadania pn.
„Rewitalizacja Niemodlina – przebudowa stadionu miejskiego w Niemodlinie”.
W wyniku realizacji operacji zrewitalizowany zostanie obszar miasta Niemodlina w obrębie stadionu miejskiego. Powstanie nowy dwukondygnacyjny obiekt zaplecza spor towego o łącznej powierzchni 385 m2. Przebudowane zostaną również trybuny stadionu, które ostatecznie będą mogły
pomieścić ok. 350 widzów. Wokół całego obiektu powstanie nowe ogrodzenie o łącznej długości 585
m2. Nad bezpieczeństwem sportowców i widzów będzie czuwał system monitoringu. Całkowity koszt
wykonania tego przedsięwzięcia to 2 123 408,07 zł. Zadanie jest dofinansowane z Programu Operacyjnego RYBY 2007 – 2013 Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów
Rybackich. Kwota dofinansowania wyniesie 950 508 zł.
Szymon Daszkiewicz

Zakończenie remontu kościoła
w Szydłowcu Śląskim
W niedzielne południe 29 września br.
w Szydłowcu Śląskim mieszkańcy, wykonawcy, projektanci, władze gminy Niemodlin oraz województwa opolskiego uczestniczyli w uroczystości zakończenia
projektu parafii Niemodlin, dotyczącego
remontu zabytkowego kościoła filialnego
pw. Imienia Marii w Szydłowcu Śląskim.
Projekt składany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Borów Niemodlińskich otrzymał dofinansowanie w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w Przedsięwzięciu 4 – Przestrzeń kultur.
Ze względu na bogatą historię i wyposażenie wnętrza,
kościół w Szydłowcu jest jednym z najcenniejszych
obiektów sakralnych na terenie gminy Niemodlin.
W ramach projektu odtworzono m. in. zwieńczenie wieży, zniszczonej wskutek działań wojennych w 1945 r.
Ponadto wykonano remont więźby dachowej, wymianę pokrycia dachowego z instalacją odgromową, remont elewacji oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Przeprowadzono również specjalistyczne badania
architektoniczne. War tość zadania wyniosła blisko 350 000 zł, z czego dofinansowanie z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 286 000 zł. Pozostała
kwota pochodziła z dotacji gminy Niemodlin (50 000
zł) oraz ofiarności publicznej.
Bartłomiej Kostrzewa

Spotkanie
w sprawie
obwodnicy
Niemodlina
Jednym z najbardziej nurtujących
problemów gminy Niemodlin jest
brak obwodnicy Niemodlina. Dnia 6
września br. odbyło się spotkanie mające na celu zwrócenie uwagi opinii
publicznej na ten problem.
Obecni byli zaangażowani w tę sprawę
posłowie ziemi opolskiej, przedstawiciele
władz gminy Niemodlin i władz województwa
opolskiego, przewodniczący Regionalnego Komitetu ds. Budowy Obwodnicy Nysy i Niemodlina oraz przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu.
Wszyscy zebrani byli zgodni, że bez obwodnicy Niemodlina, narastający ruch drogowy
wpływa bardzo niekorzystnie na bezpieczeństwo oraz poziom życia mieszkańców naszej
gminy. Jednocześnie zebrani deklarowali, że
nie zaprzestaną starań mających na celu realizację budowy obwodnicy.
Szymon Daszkiewicz

Wyniki zbiórki
Stowarzyszenie Odnowy Wsi „Podajmy sobie ręce” w Szydłowcu Śląskim (Szydłowiec Śląski 39a) informuje, że w dniu 1 września 2013 r.,
na
podstawie
pozwolenia
SOS. 5311.4.2013 wydanego przez
burmistrza Niemodlina, przeprowadziło sprzedaż cegiełek.
Sprzedano 70 cegiełek o wartości 10 złotych i 113 cegiełek o wartości 5 złotych. Łącznie zebrano 1265 złotych. Koszty przeprowadzonej zbiórki wyniosły 82 złote. Uzyskana
kwota 1183 złotych została wpłacona na konto Rzymskokatolickiej parafii w Niemodlinie
z przeznaczeniem na remont zabytkowego
kościoła w Szydłowcu Śląskim.

Protokół ze sprzedaży cegiełek
Na podstawie pozwolenia nr SOS. 5311.2.2013
z dnia 17.05.2013 r., wydanego przez burmistrza
Niemodlina w dniach 20 maja do 30 czerwca 2013
r. została przeprowadzona sprzedaż cegiełek w celu wykonania rizotomii grzbietowej w Stanach Zjednoczonych u Lidii Rudnickiej – mieszkanki Graczy.
Sprzedano cegiełki na kwotę 9750 złotych na realizację celu. Kwota została wpłacona na konto Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”.
Komitet organizacyjny
Iwona Gut,
Grażyna Czerwińska-Drosdziok

Wieści z gminy
wych, podkreślił, jak ważna i niełatwa jest praca nauczycieli w kształtowaniu przyszłych pokoleń. Należy
tym samym doceniać trud wychowania i przekazywania wiedzy, jaki na co dzień podejmują nauczyciele.
Nagrody burmistrza za szczególne
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
otrzymali:

Nagrody dla nauczycieli
Spotkanie burmistrza Niemodlina Mirosława Stankiewicza z wyróżnionymi nauczycielami, dyrektorami szkół i przedszkoli,
przedstawicielami Rady Miejskiej w osobach przewodniczącego Mariusza Nieckarza i Zenona Kulczyńskiego, a także prezes
ZNP w Niemodlinie Kazimiery Kuchny, odbyło się w dniu 10 października 2013 r.
Burmistrz, życząc wszystkim pracownikom oświaty zdrowia, wytrwałości i wielu sukcesów zawodo-

Trzymamy rękę na pulsie

16 września w Niemodlinie na ul. Opolskiej
nieznany sprawca skradł z budynku dachu nadajnik
telekomunikacyjny. Straty 1.2 tys. zł.
16 września w Rzędziwojowicach nieznany
sprawca skradł pozostawioną w restauracji torebkę z dowodem osobistym, prawem jazdy, kartami
bankomatowymi oraz pieniędzmi. Straty 22.6 tys. zł.
16 września w Magnuszowicach policjanci z KP
w pościgu zatrzymali 13- i 20-latka, którzy z napowietrznej linii telefonicznej skradli 60 metrów miedzianego przewodu na szkodę Orange SA. Straty 720 zł.
21 września w Niemodlinie na ul. Drzymały
z nieustalonych przyczyn powstał pożar komory silnika samochodu marki BMW.
30 września w Magnuszowicach nieznany
sprawca skradł z mieszkania portfel z dowodem
osobistym oraz kartą bankomatową.
2 października w Niemodlinie na ul. Sportowej
patrol z WRD KMP w Opolu zatrzymał nietrzeźwego kierującego samochodem VW Transporter.
2 października w Niemodlinie na ul. Bohaterów
Powstań Śląskich nieznany sprawca skradł pozostawiony pod Urzędem Miejskiem rower damski. Straty 600 zł.
3 października w Niemodlinie na ul. Opolskiej
nieznany sprawca, przecinając przewód paliwowy,
włamał się do zbiornika w samochodzie marki Scania, z którego skradł 170 litrów oleju napędowego.
Straty 940 zł.

1. Barbara Szatkowska – dyrektor PP nr 1 w Niemodlinie
2. Eugeniusz Świątek – dyrektor PG w Graczach
3. Ewa Rehlis – nauczyciel PG w Graczach
4. Jadwiga Piwowarska – nauczyciel SP w Graczach
5. Małgorzata Jędra – nauczyciel SP w Graczach
6. Katarzyna Bilińska – nauczyciel SP nr 2 w Niemodlinie
7. Barbara Olszewska – nauczyciel SP nr 2 w Niemodlinie
8. Małgorzata Królikowska – nauczyciel SP nr 1 w Niemodlinie
9. Aleksandra Hajtałowicz – nauczyciel SP nr 1 w Niemodlinie
10. Elżbieta Kowalska – nauczyciel PP nr 2 w Niemodlinie
11. Agnieszka Wrzodek-Bednarczyk – nauczyciel SP w Rogach
Małgorzata Kochanek
9 września w Szydłowcu Śląskim nieznany
sprawca, wyłamując korek wlewu w koparce marki
JCB, dokonał kradzieży 140 litrów oleju napędowego na szkodę firmy OSRTROGA. Straty 826 zł.
9 października w Lipnie patrol KP w Niemodlinie zatrzymał nietrzeźwego kierującego rowerem.
10 października w Grabinie patrol z KP w Niemodlinie zatrzymał nietrzeźwego kierującego rowerem.
10 października na ul. Opolskiej w Niemodlinie
nieznany sprawca, wyłamując wkładkę zamka oraz
uchylając drzwiczki, usiłował włamać się do kasetki odkurzacza przemysłowego na szkodę osoby prywatnej. Celu nie osiągnął z uwagi na niesforsowanie zabezpieczenia.
10 października w Graczach patrol z KP w Niemodlinie zatrzymał nietrzeźwego kierującego rowerem pomimo orzeczonego zakazu przez Sąd Rejonowy w Opolu.
11 października w Niemodlinie na ul. Krótkiej
nieznany sprawca wypychając drzwi, włamał się
do pomieszczenia gospodarczego, z którego skradł
szlifierkę marki Parkside, elektryczną piłę łańcuchową i spawarkę na szkodę Rodzinnych Ogródków
Działkowych Złocień. Straty 1.5 tys. zł.
13 października policjanci z KP zatrzymali
w Niemodlinie na ul. Opolskiej mieszkańców powiatu opolskiego i nyskiego, którzy posiadali 3,08 grama amfetaminy.
13 października w Szydłowcu Śląskim nieznany
sprawca skradł z otwartego domu jednorodzinnego
laptop marki HP. Straty 2.6 tys. zł.
13 października w Graczach na ul. Niemodlińskiej policjanci z KP w Niemodlinie zatrzymali nietrzeźwego rowerzystę.
Oprac. M.G.
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Szlachetna Paczka w Niemodlinie
Rusza trzynasta edycja ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Szlachetna
Paczka”. Z roku na rok idea mądrego
pomagania zaraża coraz więcej osób,
również w naszym regionie. Tegoroczna
niemodlińska drużyna liczy już szesnaście wolontariuszek, a to dopiero początek. Ty również możesz do niej dołączyć!
„Szlachetna Paczka” to ogólnopolski projekt
pomocy rodzinom żyjącym w niezawinionej biedzie
– osobom starszym, samotnym, rodzinom dotkniętym chorobą lub niepełnosprawnością, samotnym
rodzicom i rodzinom wielodzietnym, a także rodzinom dotkniętym nagłym nieszczęściem.
Projekt „Szlachetna Paczka” opiera się
na działaniu drużynowym – wolontariuszy, darczyńców, dobroczyńców i rodzin znajdujących
w potrzebie. Łączna liczba zaangażowanych
w projekt sięga 300 tys. osób, które wspólnymi siłami niosą pomoc drugiemu człowiekowi, działających w 527 rejonach w całym kraju. Niemodlińska drużyna właśnie się tworzy. Powstaje lista
rodzin w potrzebie, które wkrótce będą odwiedzane przez przeszkolone wolontariuszki.
Do kolejnego etapu może włączyć się już każdy. Darczyńcą mogą być grupy znajomych, rodziny, klasy szkolne i przedszkolne, rodzice i dzieci
z zespołu tanecznego, koledzy z pracy lub drużyny piłkarskiej, koleżanki z zoomby, albo nordic
walkingu, członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a nawet sąsiedzi z osiedla – możliwości i kombinacji jest naprawdę wiele.
Każdy darczyńca ma kontakt z wolontariuszem – opiekunem rodziny, co jest gwarancją, że
jego pomoc trafi rzeczywiście w ręce i serca potrzebujących. Nie chcemy bowiem wspierać tych,
którzy biedę wybrali jako sposób na życie i utrzymują się z pomocy socjalnej.
Rodziny włączone do drużyny Paczki pochodzą z Niemodlina, Tułowic i okolicznych wsi. Już
od 17 listopada darczyńcy będą mogli zapoznawać się z ich historiami. Na stronie www. szlachetnapaczka. pl opisana będzie sytuacja, w jakiej
znajduje się każda rodzina, a także lista jej podstawowych potrzeb. Po zapoznaniu się z opisem i dokonaniu przez darczyńcę wyboru poprzez stronę
internetową konkretnej rodziny, nasi wolontariusze
będą kontaktować się bezpośrednio z każdym telefonicznie w celu ustalenia dalszego działania.
Drodzy Czytelnicy „Pulsu Niemodlina”, zapraszamy Was do naszej Szlachetnej Drużyny.
Z niecierpliwością oczekujemy na każdego z Was,
a w zamian obiecujemy ogromną dawkę pozytywnej energii i emocji na nadchodzące święta i cały
rok. Razem możemy zmienić świat wokół nas i dać
nadzieję drugiemu człowiekowi.

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

Wolontariusze Szlachetnej Paczki
w Niemodlinie
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Nie wszystko wokół
takie śmieszne
O marzeniach, śmiechu i miejscu
na refleksję opowiada Marcin Daniec
przed swoim występem w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.
Marek Krzyżanowski: Pamiętam, jak
oglądałem w telewizyjnej Dwójce „Marzenia Marcina Dańca”. Oprócz piosenek i monologów, spełniał pan marzenia o zagraniu
jakiejś postaci, np. w „Balladynie” z Krystyną Sienkiewicz i Barbarą Wrzesińską. Pana
marzeniem było zostać aktorem?
Marcin Daniec: Uderza pan od razu w moją
„czułą strunę”. „Idźcie w las dziewczyny, bowiem w lesie są maliny. Która więcej malin zbierze, panicz Kirkor tę wybierze”. A one razem: „Dawnoś nie był w naszych stronach, w Polsce soki są w kartonach”. Zawsze
chciałem występować na scenie. Od przedszkola występowałem we wszystkich możliwych formach. Dziś,
gdyby nie to, że mogę występować w kabarecie, byłoby mi smutno, że nie udało mi się zrealizować swojego marzenia. Mój przyjaciel, śp. Jacek Chmielnik zawsze mówił: „Masz największy teatr w Polsce”.
Natomiast, jeśli wspomina pan – młody człowiek
– o „Marzeniach Marcina Dańca”, to dla mnie komplement. Mam miłą wiadomość. Jestem po rozmowach
z panem Kapuścińskim, dyrektorem Dwójki, który do-

skonale pamięta, że moje „Marzenia” miały jedną
z największych oglądalności w telewizji. Wiosną program wraca na antenę. Pochwalę się, że w nowej edycji Jedrek „Piasek” Piaseczny zagra studenta, a ja zomowca. Zagram też Dulskiego, który ulokował wszystkie
oszczędności w jakimś „bursztynowym banku”.
Zastanawia mnie, czy komik występujący przed publicznością nie ma trudniejszego zadania niż aktor.
– Komik chyba ma trudniej. Aktor wychodzi
na scenę, kilka świec, w miarę taktowna widownia. On
recytuje piękne wiersze i wszystko jest super. Kiedy kabareciarz wychodzi na scenę i po trzech minutach nie
ma kilku salw śmiechu po poszczególnych puentach,
to na drugi dzień powinien robić coś innego. Jednak
w swoich programach nigdy nie miałem obsesji, żeby
dowcip gonił dowcip. Tak się składa, że życie nie dostarcza nam jedynie powodów do śmiechu. Kiedy
mój Góral mówi, że w sierpniu była trzydziesta trzecia rocznica i pod pomnikiem w Gdańsku były trzy uroczystości, każda inna, to jest i śmieszne, i szalenie
smutne.
Czy zdarzyła się taka sytuacja, że nie
było śmiechu? Kolejne puenty, a ze strony
publiczności nic?
– Na szczęście nie! Są takie czasy, że widzowie
za własne pieniądze przychodzą na artystę, którego
chcą oglądać. To cudowne. Zaraz po „dobry wieczór”
wyczuwa się sympatię, której nie da się kupić za żadne pieniądze. Po występie w Kamiennej Górze i Głuchołazach mam ciągłe potwierdzenie, że nie dzieląc
Polski na A, B czy C, bardzo dobrze na tym wychodzę.
Obiecuję, że dzisiaj w Niemodlinie pójdę na maksa,
a pod koniec na maksa i jeszcze trochę.
Wróćmy jeszcze do marzeń. Spełnił pan
wszystkie?
– Na pewno nie. Jacek Cygan napisał Ryśkowi
Rynkowskiemu: „Pod niebem jest marzeń na tysiąc
lat”. Zawsze będę starał się czymś widzów zaskoczyć,
a nie odcinać kupony od popularności.
Będzie zespół metalowy, o którym pan
kiedyś wspominał?
– Zmieniłem skład i teraz jest mi trochę dalej
do zespołu metalowego. Moi koledzy wymyślili swoje
solowe kariery, w związku z czym kładę teraz nacisk
na piosenkę obyczajową. Mam teraz w zespole dwoje laureatów „Szansy na sukces”. Mam nadzieję, że
śpiewamy jeszcze piękniej i jeszcze mądrzej. W moich

programach zawsze pojawia się warstwa refleksyjna,
żeby widzowi dać do zrozumienia, że nie wszystko wokół takie śmieszne. I to jest cudne, że moi widzowie doskonale to wiedzą i po wszystkich śmiesznych monologach świetnie „wchodzą” w piosenki o tym, jak żyć,
jak kochać. Mój Góral śpiewa w jednej z piosenek autorstwa Tomka Wachnowskiego: „Kto to był? Kto tak
gonił przygodę, słodkie dni? Czy zostało cosik z nich?
Choćbyś mioł dlo bogacy pogodę, poru chwil nie zamienis na nic”…

Malarstwo – moja pasja
Malarstwo olejne to pasja Barbary Rostkowskiej. Przelewa na płótno
wszystko to, co ją zachwyci czy zaciekawi. W swojej pracowni, w której spędza sporo czasu, stworzyła już ponad 200 prac.
Pani Barbara mówi osobie: – Jestem typowym
samoukiem. Swoją artystyczną przygodę, która
trwa do dzisiaj, rozpoczęłam w 1977 roku, a malarstwo pozostanie dla mnie na zawsze pasją.
Wystawę prac można oglądać w niemodlińskiej bibliotece do końca listopada. Zapraszamy.
Małgorzata Nawrocka-Badeja

Naprawdę dobre kino

Niemodliński Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął nowy rok

W ostatni piątek września niemodliński Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie Opolskie Lamy przygotowali projekcję polskich filmów dokumentalnych.
Spotkanie z nowymi i ciekawymi polskimi filmami dokumentalnymi odbyło się jako projekt
Dokumentalna Odsłona Kina. W jego ramach
wyświetlano filmy w 5 dużych miastach Polski
(Opole, Warszawa, Łódź, Katowice, Białystok)
oraz 6 miastach powiatowych województwa
opolskiego, w tym w Niemodlinie. Dokumentalna Odsłona Kina pokazała filmy podejmujące
trudne i prawdziwe tematy m.in. alkoholizmu,
samotności czy też braku perspektyw na zmianę swojego losu. Zaprezentowane filmy przedstawiały prawdę o życiu zupełnie inaczej niż
współczesne seriale telewizyjne, które pretendują do przedstawiania „samego życia”. Warto
przy następnej okazji zarezerwować dwie godziny na naprawdę dobre kino.
mk

16 września Uniwersytet Trzeciego Wieku w Niemodlinie zainaugurował nowy rok
działalności. Specjalnie na tę okazję został zaproszony i wystąpił w Ośrodku Kultury w Niemodlinie chór Camerton z Opola.
Chociaż w okresie wakacyjnym nie było spotkań uniwersytetu, jednak w tym czasie miała miejsce ważna zmiana statusu UTW w Niemodlinie. W dniu 24 sierpnia niedawna filia Uniwersytetu Trzeciego w Opolu została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym jako stowarzyszenie „Niemodliński Uniwersytet Trzeciego Wieku”. Podczas spotkania zostały zaprezentowane nowe władze stowarzyszenia: prezes
Maria Jańczuk, wiceprezesi Ewa Paszkowska i Tadeusz Ziółkowski, sekretarz Eugenia Świątek, skarbnik
Danuta Ziółkowska, komisja rewizyjna: Zofia Bernacka, Tadeusz Lasota, Kamila Górska.
– Zaczęliśmy swoją działalność w lutym tego roku. Do stowarzyszenia przyłączyło się ponad 70 osób.
Prowadziliśmy działalność w sekcjach i w postaci wykładów. Udało nam się powołać kilka sekcji zainteresowań: sekcję ruchową, dwie sekcje komputerowe, sekcję nauki języka niemieckiego, taneczną, zespół wokalny. Stworzyliśmy możliwości rozwoju zainteresowań osób, które należą do UTW. Przede wszystkim możemy się spotykać i jest to dużą wartością. Myślę, że to, co zrobiliśmy przez pierwsze półrocze,
jest imponujące i zadowala przede wszystkim osoby, które należą do stowarzyszenia. Chciałabym w tym
miejscu podziękować osobom, które podjęły się prowadzenia zajęć – podsumowała dotychczasową działalność uniwersytetu Maria Jańczuk.
Koncert męskiego chóru Camerton pod kierownictwem Marii Przebindowskiej bardzo podobał się
zgromadzonej publiczności, a wykonawcy zostali nagrodzeni owacjami na stojąco i poproszeni o bisy.
mk
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Program obchodów
Święta Karpia
Carp Festiwal 2013
15-16 listopada 2013 r.
Organizatorzy:
• Ośrodek Kultury w Niemodlinie
• Polskie Towarzystwo Rybackie w Poznaniu
• Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”
• Agencja Rynku Rolnego

7

Sukces grup tanecznych Rytmix
W sobotę 21 września zespół taneczny Rytmix z Ośrodka Kultury w Niemodlinie wziął udział w Wojewódzkim Festiwalu Tańca Nowoczesnego i Współczesnego w Popielowie.
Obie grupy – Rytmix I oraz Rytmix II – które wystartowały w konkursie, zajęły
miejsca na podium, tym samym świetnie rozpoczynając nowy sezon artystyczny. Rytmix II (kat. młodzieżowa) zajął 2. miejsce, natomiast Rytmix I wywalczył 3. miejsce
w kategorii dziecięcej. Gratulacje dla wszystkich tancerzy!
Karolina Micuń

15 listopada (piątek)
• Dworek w Graczach, godz. 10.00 - konferencja rybacka
• Sala widowiskowa Ośrodka Kultury w Niemodlinie, godz. 12.00
– wręczenie nagród laureatom konkursu „Mały Karpik”

16 listopada (sobota)
• Rynek, godz. 11.00 - pokaz kulinarny
• Sala widowiskowa Ośrodka Kultury w Niemodlinie, godz. 17.00
– jubileuszowa gala wręczenia nagród laureatom XI
Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego
„Karpik 2013”
– występ Kabaretu Skeczów Męczących
– odsłonięcie pamiątkowych tablic na „Ścianie Satyryków”
– wernisaż wystawy prac konkursowych „Karpik 2013”
– rozstrzygnięcie „V Polsko-Czeskiego Konkursu Kulinarnego
na Potrawę z Ryb”
– degustacja karpia
W trakcie imprezy:
Prezentacja działalności Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna”,
Agencji Rynku Rolnego, Polskiego Towarzystwa Rybackiego

Nowa płyta Piersi

Więcej informacji wkrótce na plakatach i stronie
internetowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie
www.okniemodlin.org

Polsko-czeski
konkurs kulinarny
na potrawę z ryb

Zespół Piersi wydał nową
płytę. Jest to pierwsza płyta zespołu po odejściu Pawła Kukiza.
– Chcemy tą płytą albo zakończyć
działalność zespołu Piersi, albo zacząć

nowy etap. To będzie zależało od fanów
zespołu i ich odpowiedzi na pytanie, czy
da się tego słuchać – mówił w Muzycznej Jedynce Zbigniew Moździerski, basista zespołu. Obecnym wokalistą jest
Adam Asnow, którego głos jest już dobrze znany, dzięki singlowi „Bałkanica”,
który promuje krążek „Piersi i Przyjaciele 2”. Tytułowi przyjaciele, którzy pojawili się na nowej płycie Piersi to między innymi: Łukasz i Paweł Golcowie, Jacek
„DżejDżej” Jędrzejak (Big-Cyc, Czarno-Czarni), Andrzej Nowak (TSA), Tomek
„Lipa” Lipnicki, (Illusion, Lipali), Grubson i zespół Trebunie-Tutki. Książeczkę
dołączoną do płyty zilustrował nasz redakcyjny kolega Michał Graczyk.
mk

Ośrodek Kultury w Niemodlinie
zaprasza do udziału w „Polsko-czeskim konkursie kulinarnym
na potrawę z ryb”, organizowanym w ramach projektu Święto
Karpia 2013.
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.
Regulamin konkursu znajduje się na stronie
internetowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie
www.okniemodlin.org.
Zapraszamy do udziału!

www.zakladlewicki.pl
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Do kolekcji brakuje mi jeszcze dużego drewnianego liczydła. Ciekawie byłoby to na koniec zestawić na przykład z dzisiejszym telefonem komórkowym – mówi Jan Oleksa.
Dalej oglądamy powielacz firmy Orig – niegdysiejsze ksero. W obecnych kopiarkach
wymienia się toner, a wtedy uzupełniało się
w denaturat lub spirytus w zbior niku,
a z każdej kalki trzeba było rozliczyć się
w urzędzie. I dzisiaj, żeby zaopatrzyć kilkadziesiąt osób w 40 skserowanych kar tek,
wystarczy godzina. Wtedy powielanie dokumentów dla delegatów rozpoczynano dwa
tygodnie wcześniej.
Wśród zgromadzonych urządzeń są
też telefony z pokrętłem (kto, będąc dzieckiem, nie lubił zakręcić choć parę razy…), duży magnetofon szpulowy Aria, stara maszyna do pisania, czy też telefaks z papierową
taśmą perforowaną. – Pamiętam, jak w stanie wojennym nasz pracownik musiał zbudować zamknięcie na kłódkę do tego telefaksu – wspomina prezes PSS. Są też stare dokumenty, segregatory, rejestry członków
spółdzielni. Wszystkie te przedmioty stoją
na meblach „z epoki”. Na drzwiach jest
emalia, na podłodze
Powielacz
stara wykładzina i linoleum. – Można byłoby to odnowić. Dać
meble do renowacji,
nową wy kła dzi nę.
Ale po co? Właśnie
chodzi o to, żeby niczego nie zmieniać,
zostawić dokładnie
takie, jak było kilkadzie siąt lat te mu
– mówi Jan Oleksa.
Całości dopełniają
ocalone przed zniszczeniem czer wono-białe transparenty
z pochodów i zjazdów delegatów.
Ekspozycję można obejrzeć w godzinach urzędowania
biura PSS Społem,
po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się. Dla osób, które pamiętają tamte czasy, może to być sentymentalne wspomnienie. Dla tych, którym nic nie mówią filmy Barei, lekcja obowiązkowa.
mk
Jan Oleksa
i jego zbiory

Izba tradycji biurowej PRL
Paradoksem jest, że uczniowie w szkole lepiej poznają historię starożytnego Egiptu czy Grecji, niż historię Polski ostatnich
pięćdziesięciu lat. Dlatego na uwagę zasługuje pomysł Jana Oleksego, prezesa niemodlińskiego PSS-u.
Zamiast wyrzucać sprzęt biurowy z czasów PRL-u, postanowił zebrać go
w jednym miejscu, tworząc minimuzeum. Można w nim zobaczyć m.in. mechaniczną maszynę do liczenia na korbę, tzw. kręciołkę. Jest też wersja późniejsza, elektryczna. – Maszyny te były używane u nas do lat osiemdziesiątych.

Telefaks

BIULETYN
GMINY NIEMODLIN

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

PN: Czy związanie się z aglomeracją
nie będzie ograniczało możliwości pozyskiwania środków unijnych z innych
programów?

Rozmowa „Pulsu Niemodlina”
z burmistrzem Niemodlina
Mirosławem Stankiewiczem
PN: Panie burmistrzu – powstaje stowa rzy sze nie aglo me ra cji opol skiej.
Na czym polegają zmiany? Przecież nasza gmina jest już w aglomeracji.
Mirosław Stankiewicz: Zarówno Zarząd
Województwa, jak i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oczekują od wszystkich aglomeracji,
w tym na szej, aby gmi ny zor ga ni zowa ły się
w stowarzyszenia, związki międzygminne lub
spółki celowe. Według minister stwa powinien
być jeden podmiot, z którym będą podpisywane
umowy na dofinansowanie w latach 2014-2020.
Powołanie jednego podmiotu reprezentującego 20 gmin powinno dać również sprawniejsze
realizowanie zadań aglomeracji. Do tej pory
każda decyzja podejmowana w aglomeracji wymagała akceptacji wszystkich rad gmin. Po powołaniu stowarzyszenia decyzje będą podejmowane przez przedstawicieli gmin wchodzących
w skład stowarzyszenia. Powinno to uprościć
procedury i przyspieszyć procesy legislacyjne.
Z propozycją utworzenia stowarzyszenia, a więc
wyborem for my organizacyjnej aglomeracji wyszło miasto Opole, zaś nasza rada po analizach
i dyskusjach poparła taką for mę organizacyjną.
Przystąpienie naszej gminy do stowarzyszenia
w niczym nie ogranicza dotychczasowych uprawnień naszego samorządu.
PN: Sąsiednie Tułowice nie przystąpiły jednak do aglomeracji.
MS: To jest suwerenny wybór każdej gminy. I ja szanuję tę decyzję samorządu Tułowic.

MS: Ależ skąd. Wręcz odwrotnie. Pieniądze
dla aglomeracji są dodatkowymi środkami przeznaczonymi przez Unię Europejską na rozwój
dużych ośrodków miejskich. W nowej perspektywie budżetu Unii nasza gmina będzie mogła pozyskiwać środki na inwestycje z Programu Rozwo ju Ob sza rów Wiej skich, Re gio nal ne go
Programu Operacyjnego, funduszu spójności,
programu sektorowego „Ryby” oraz projektów
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, czyli
aglomeracji. Ostatnie miesiące poświęcam temu, aby nasza gmina mogła z tych wszystkich
programów korzystać do 2020 roku. Udało się
przekonać Zarząd Województwa, aby Niemodlin mógł skorzystać ze środków przeznaczonych na rewitalizację zdegradowanych obszarów miejskich. Jest to duży sukces zważywszy, że
przez ostatnie lata nasze miasto było pozbawio ne ta kich moż li wo ści. Obec nie cze ka my
na akceptację tej zmiany przez Brukselę. Podjęte działania powinny dać naszej gminie zwiększone możliwości rozwoju poprzez pozyskanie
jeszcze większych środków unijnych niż dotychczas. Oczywiście, wymaga to zwielokrotnionej
pracy kierownictwa urzędu oraz naszych współpracowników. Ale myślę, że war to podjąć te wysiłki, aby w następnych latach możliwe było zrealizowanie wielu potrzeb naszych mieszkańców.
PN: Czy już wiadomo na co będą przeznaczone te środki?
MS: Kilka zadań, jak dokończenie kanalizacji aglomeracji niemodlińskiej czy też rewitalizacja par ku miejskiego, wydają się uzgodnione.
Ale przecież mamy perspektywę 6-ciu lat. Stąd
też rozpoczęliśmy tworzenie wieloletniego programu rozwoju naszej gminy. Zapraszam wszystkich mieszkańców do tworzenia tego programu.
Wszelkie pomysły i postulaty proszę zgłaszać
bezpośrednio do mnie lub do Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich w naszym Urzędzie
Miejskim. Moim zamiarem jest, aby sami mieszkańcy określili kierunki rozwoju naszej gminy.
PN: Czy w nowej perspektywie finansowej gminy będą nadal zobowiązane
do wnoszenia własnych pieniędzy, tak
zwanego wkładu własnego?
MS: Tak. Podobnie, jak obecnie do każdego
zadania potrzebne będą środki własne. Stąd też
zdecydowaliśmy się wspólnie z Radą Miejską
na emisję obligacji gminnych jeszcze w tym roku, tak aby złagodzić wydatki na spłatę dotychczasowych kredytów. Tym sposobem „uwolnimy”
środki finansowe na nowe zadania, zaś wykup
obligacji nastąpi w latach późniejszych. Oczywiście moż na by ło nie do ko ny wać tej ope ra cji
i spłacić zaciągnięte kredyty w ciągu najbliższych trzech lat, ale to oznaczałoby rozpoczęcie
kolejnych zadań inwestycyjnych dopiero po 2017

roku. Podobne działania podjęły również inne
gminy naszego województwa, jak na przykład
Opole czy Dąbrowa. Instrument finansowy, jakim są obligacje komunalne, jest wykorzystywany przez wiele samorządów. Tak więc obecnie
tworzymy z jednej strony optymalne warunki
do do stę pu środ ków z róż nych pro gra mów,
z drugiej zaś zabezpieczamy możliwości posiadania własnych środków na nowe inwestycje.
Myślimy i działamy perspektywicznie, tak aby nasza gmina ciągle się rozwijała.
PN: W ostatnim czasie grupa radnych
przedstawiła projekt uchwały w sprawie
likwidacji jednostki budżetowej ZGKiM
i powołania w jego miejsce spółki prawa
handlowego, zajmującej się głównie gospodarką wodno-ściekową. Jakie będą
dalsze losy tego projektu?
MS: Tak, to prawda. Grupa sześciu radnych
przedstawiła taki projekt. Jest on obecnie opiniowany przez pracowników urzędu. Głównym zamiarem radnych jest zwiększenie samodzielności tej jednostki oraz wykorzystanie przez nią
różnych instrumentów finansowania inwestycji
zwiększających potencjał naszej gminy. Cały majątek spółki w dalszym ciągu będzie majątkiem
gminy. Radni od ponad roku analizowali funkcjonowanie naszej jednostki budżetowej oraz spółek
gminnych funkcjonujących w Lewinie Brzeskim,
Grodkowie czy też Opolu. Doszli do przekonania,
że powołanie własnej, gminnej spółki będzie lepszym rozwiązaniem niż stan, jaki jest obecnie.
Czy, i kiedy będzie ta uchwała procedowana, to
zależy od rady miejskiej.
PN: Nie obawia się pan zarzutu, że
chce pan doprowadzić do prywatyzacji
tej nowej firmy?
MS: Taki zarzut w formie pomówień już funkcjo nu je. Kil ku „opo zycjo ni stów” dez in for mu je
mieszkańców o przejęciu przez burmistrza znaczącego majątku gminnego i zarobieniu na tej
operacji niewyobrażalnej for tuny. Zwykłe kłamstwa. Przecież, gdyby „na chłodno” rozważać taką możliwość, to proszę mi wskazać prywatyzację spółki wodno-ściekowej na terenie kraju. Czy
autorzy tych pomówień wiedzą, o jaki majątek
chodzi? Czy zadali sobie trud wyliczenia, ile trzeba mieć pieniędzy, aby wykupić taką spółkę? Czy
wiedzą, że spółki wodno-ściekowe prowadzą działalność użyteczności publicznej, a więc non profit? Proszę wskazać takiego biznesmena, który
włoży swoje pieniądze w to przedsięwzięcie. Majątek, którym zarządza ZGKiM nie należy do najnowocześniejszych, zwłaszcza w zakresie gospodarki wodnej. Zaś o ewentualnej sprzedaży tego
ma jąt ku de cy du ją rad ni. Powta rza nie ta kich
kłamstw jest zwykłym populizmem, mającym jedynie na celu oczernienie mojej osoby w oczach
mieszkańców, a być może też zniechęcenie radnych do tej inicjatywy.
PN: Dziękuję za rozmowę.
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Sprawozdanie burmistrza Niemodlina z działalności
międzysesyjnej za okres od 27 czerwca
do 26 września 2013 r.
• W dniu 11 lipca, z udziałem kombatantów, burmistrza, radnych i mieszkańców Niemodlina,
w asyście kompanii honorowej Wojska Polskiego, uczczono 70-tą rocznicę rzezi wołyńskiej.
• W dniu 12 lipca pod przewodnictwem burmistrza odbyło się posiedzenie kapituły „Złotego Sokoła”.
• W dniu 13 lipca burmistrz spotkał się z dziećmi z Doliny (Ukraina) przebywającymi w Pokrzywnej na kolonii zorganizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Doliny.
• W dniach 15 i 16 lipca mieszkańcy Gościejowic i Grodźca – po rezygnacji dotychczasowych
– wybrali nowych sołtysów w osobach pani Suzanny Piotrowskiej w Gościejowicach oraz Wioletty Błońskiej w Grodźcu. Tym samym burmistrz wykonał uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyborów nowych sołtysów.
• W dniu 16 lipca odbyła się rozprawa sądowa w sprawie ugody z firmą AZYSA w celu dobrowolnego zapłacenia przez tę firmę odszkodowania za prace związane z kanalizacją etapu V.
• W dniu 18 lipca burmistrz spotkał się z dyrektorem Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oddziału nyskiego w sprawie uzgodnień dotyczących przebudowy zjazdu na ulicy Opolskiej (Medyk).
• W dniu 23 lipca burmistrz wizytował potencjalne tereny pod gminny Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK).
• W dniu 24 lipca burmistrz wraz ze skarbnikiem gminy podpisali umowę na dofinansowanie remontu stawu zamkowego.
• W dniu 29 lipca rada gminy Śtity (Czechy) uhonorowała burmistrza Niemodlina tytułem zasłużonego dla tej gminy.
• W dniu 2 sierpnia burmistrz spotkał się z dyrektorką opolskiego oddziału Banku Gospodarstwa
Krajowego (BGK) w sprawie możliwości emisji obligacji przez gminę.
• W dniu 21 sierpnia burmistrz spotkał się z przedstawicielami PKP w sprawie przejęcia dworca
w Niemodlinie. Z uwagi na warunki stawiane przez PKP do zawarcia stosownej umowy jeszcze nie doszło, a rozmowy będą kontynuowane.
Tego samego dnia burmistrz rozmawiał z wojewodą opolskim na temat programu rozwoju województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb gminy Niemodlin.
• W dniu 28 sierpnia burmistrz uczestniczył w spotkaniu marszałka województwa z przedstawicielami ministerstw: rozwoju regionalnego i rolnictwa, w sprawie polityki państwa dotyczącej możliwości pozyskiwania środków finansowych w nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej.
• W dniu 30 sierpnia oddano do użytku mieszkańców wyremontowaną świetlicę w Lipnie.
• W dniu 1 września odbyły się dożynki gminne połączone z Mszą świętą w odrestaurowanym kościele filialnym w Szydłowcu Śląskim. Słowa uznania i podziękowań za tak udane uroczystości należy
skierować do księdza dziekana Jerzego Chyłka, pani sołtys Bernardy Jagiełło, rady sołeckiej i wszystkich mieszkańców tego sołectwa. Szczególne podziękowania należą się również państwu Zofii i Tadeuszowi Borowiczom za udostępnienie prywatnej działki, na której mogły odbyć się dożynki w bezpiecznej i miłej atmosferze. Jak zwykle nie zawiedli sponsorzy, dzięki którym możliwe było sfinansowanie tych
uroczystości.
• W dniu 3 września burmistrz wraz ze skarbnikiem gminy odbyli negocjacje z prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Opolu na temat warunków umowy pożyczki przeznaczonej na termomodernizację szkoły w Graczach.
• W dniu 5 września z inicjatywy burmistrza odbyło się spotkanie z parlamentarzystami oraz zastępcą dyrektora GDDKiA na temat aktualnego stanu prac związanych z przyszłą budową obwodnicy miasta. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele społecznych komitetów budowy obwodnicy z Nysy i Niemodlina.
• W dniu 6 września burmistrz spotkał się z sołtysami sołectw, w których znajdują się świetlice
wiejskie. Podczas spotkania, na wniosek sołtysów, ustalono wysokości odpłatności za świetlice oraz warunki zwiększania funduszu sołeckiego w tych sołectwach.
• W dniu 10 września burmistrz spotkał się z przewodniczącym Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców (TSKN) w Opolu. Tematem spotkania był między innymi problem sfinansowania ponownego posadowienia pomnika poświęconego byłym mieszkańcom Szydłowca poległym podczas I wojny światowej.
• W dniu 11 września burmistrz spotkał się z Prezesem PSS „Bazalt” Gracze. Podczas spotkania
omówiono możliwości i wstępne warunki przejęcia przez gminę domu kultury w Graczach.
• W dniu 19 września burmistrz spotkał się z zespołem kontrolnym Urzędu Kontroli Skarbowej
(UKS) w Opolu, który kontrolował prawidłowość postępowanie gminy w zakresie realizacji kanalizacji
Niemodlina etap V.
W tym samym dniu, z inicjatywy burmistrza, odbyło się spotkanie radnych z wiceprezydentem Opola, na którym omawiane były plany utworzenia stowarzyszenia gmin aglomeracji opolskiej.
• W miesiącach lipiec-wrzesień burmistrz spotykał się wielokrotnie z sołtysami: Szydłowca, Grodźca, Gościejowic, Lipna, Sadów, Saren Wielkich, Jaczowic i Rogów w sprawach bieżących potrzeb mieszkańców tych sołectw.
Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz

XLV i XLVI Sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie
W dniach 29 sierpnia i 26 września 2013 r. odbyły
się XLV i XLVI Sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie w kadencji 2010-2014, podczas których, po rozpatrzeniu projektów uchwał, podjęto nw. uchwały:
• Uchwała Nr XLV/275/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu
gminy Niemodlin na rok 2013.
• Uchwała Nr XLV/276/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 sierpnia 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
• Uchwała Nr XLV/277/13 Rady Miejskiej wNiemodlinie
zdnia29 sierpnia2013 roku wsprawie wyrażenia zgody nazamianę nieruchomości stanowiącej własność gminy Niemodlin
na nieruchomość stanowiącą własność powiatu opolskiego.
• Uchwała Nr XLV/278/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich gminy Niemodlin.
• Uchwała Nr XLVI/279/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
• Uchwała Nr XLVI /280/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Niemodlin na rok 2013.
• Uchwała Nr XLVI/281/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 września 2013 roku w sprawie emisji obligacji
komunalnych gminy Niemodlin oraz określenia zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu.
• Uchwała Nr XLVI/282/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 września 2013 roku w sprawie przyjęcia programu wspierania seniorów w gminie Niemodlin.
• Uchwała Nr XLVI/283/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących statutów sołectw gminy Niemodlin.
• Uchwała Nr XLVI/284/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 września 2013 roku zmieniająca uchwałę
w sprawie utworzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz nadania mu statutu.
• Uchwała Nr XLVI/285/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 września 2013 roku. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pn. „Ośrodek Kultury
w Niemodlinie”.
• Uchwała Nr XLVI/286/13 Rady Miejskiej wNiemodlinie
z dnia 26 września 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Niemodlin na lata 2013 – 2017.
• Uchwała Nr XLVI/287/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 września 2013 roku w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół
prowadzonych przez inny niż gmina Niemodlin podmiot, trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji.
• Uchwała Nr XLVI/288/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zarządzenia wyboru organu jednostki pomocniczej gminy.
• Uchwała Nr XLVI/289/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 września 2013 roku w sprawie skargi na działalność burmistrza Niemodlina.
• Uchwała Nr XLVI/290/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 września 2013 roku zmieniająca uchwałę
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb
korzystania ze świetlic wiejskich gminy Niemodlin.
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.
Insp. GCR UM
Z. Romańczukiewicz
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Burmistrz Niemodlina
informuje, że na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Niemodlinie znajdują się:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia
w trybie bezprzetargowym:
• lokal użytkowy położony w klatce nr 31 budynku nr 27-29-31 przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich
w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności
działki nr 471/2.
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego:
• niezabudowanej położonej w Sarnach Wielkich, oznaczonej nr. działki 199/7 o pow. 0,0800 ha,
• niezabudowanej położonej w Magnuszowicach, oznaczonej nr. działki 158/1 o pow. 0,7400 ha,
• niezabudowanej położonej w Grabinie, oznaczonej nr. działki 360/1 o pow. 0,2700 ha.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania
w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony:
• zabudowanej budynkiem szpitala i obiektami
towarzyszącymi, położonej przy ul. Zamkowej Niemodlinie, oznaczonej nr. działki 836/8
o pow. 0,6106 ha.
Informacji udziela się w pokoju nr 37 tut. urzędu, tel. 77 4606 295 do 297, wew. 222.
OGŁOSZENIE
Burmistrz Niemodlina, działając zgodnie
z art. 37 ust. 1, art. 38 i 39 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz z § 1
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207 z 2004 r., poz. 2108 z późn.
zm.), ogłasza:
II 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 zawartymi 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 dostępno sieci energetycznej i wodociągowej.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył
się w dniu 5 września 2013 r.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3 300,00 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 37). Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
i Planowania Przestrzennego (tel. 77 4606 295
do 297) tut. urzędu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu
w wysokości 300,00 zł. Wadium należy wpłacać
w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w termi-

nie do 7 listopada 2013 r. do godz. 14.00 lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za termin
wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 listopada 2013
r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
o godz. 10.00.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne
i sądowe, które określi notariusz. Wpłacone wadium
zostanie:
– zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba
wpłacająca wadium wygra przetarg,
– zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie
wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie umowy nabycia prawa własności w terminie ustalonym
przez gminę i notariusza, powoduje przepadek wpłaconego wadium.
OGŁOSZENIE
Burmistrz Niemodlina, działając zgodnie
z art. 37 ust. 1, art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r.
nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.
nr 207 z 2004 r, poz. 2108 z późn. zm.), ogłasza:
II 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 obrębach Rzędziwojowice,
Magnuszowice, 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. Pierwszy przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej
nieruchomości odbył się w dniu 5 września 2013 r.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 10 000,00 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 37). Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
i Planowania Przestrzennego (tel. 77 4606 295
do 297) 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 7 listopada 2013 r. do godz. 14.00 lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za termin
wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 listopada 2013
r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
o godz. 10.40.
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Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne
i sądowe, które określi notariusz. Wpłacone wadium
zostanie:
– zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba
wpłacająca wadium wygra przetarg,
– zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie
wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie umowy nabycia prawa własności w terminie ustalonym
przez gminę i notariusza powoduje przepadek wpłaconego wadium.
OGŁOSZENIE
Burmistrz Niemodlina, działając zgodnie
z art. 37 ust. 1, art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r.
nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.
nr 207 z 2004 r., poz. 2108 z późn. zm.), ogłasza:
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej położonej w Rogach, oznaczonej nr. działki 98/4 o powierzchni
0,2700 ha (RIVb – 0,0600 ha, ŁIII – 0,2100 ha),
k. m. 1
Nieruchomość ta zapisana jest w księdze wieczystej KW nr OP1O/00095029/6. Stanowi własność gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń i zobowiązań. Nieruchomość położona jest na obszarze
nieposiadającym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin,
nieruchomość znajduje się na obszarze przeznaczonym pod uprawy rolne. Posiada bezpośredni dostęp
do drogi publicznej. Brak uzbrojenia.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 15 000,00 zł.
Szczegółowy opis i wycena zbywanej nieruchomości znajduje się w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie (pok. nr 37). Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
i Planowania Przestrzennego (tel. 77 4606 295
do 297) tut. urzędu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu
w wysokości 1 500,00 zł. Wadium należy wpłacać
w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w terminie do 7 listopada 2013 r. do godz. 14.00 lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za termin
wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
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 pózn. zm.)
Przetarg odbędzie się w dniu 14 listopada 2013
r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
o godz. 11.20.
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Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany
jest zapłacić cenę nie później niż do dnia zawarcia
umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe,
które określi notariusz. Wpłacone wadium zostanie:
– zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba
wpłacająca wadium wygra przetarg,
– zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie
wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie umowy nabycia prawa własności w terminie ustalonym
przez gminę i notariusza powoduje przepadek wpłaconego wadium.
OGŁOSZENIE
Burmistrz Niemodlina, działając zgodnie
z art. 37 ust. 1, art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r.
nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.
nr 207 z 2004 r., poz. 2108 z późn. zm.), ogłasza:
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej położonej w Rogach, oznaczonej nr działki 96/5 o powierzchni
0,1123 ha (RIVb – 0,1123 ha, k. m. 1
Nieruchomość ta zapisana jest w księdze wieczystej KW nr OP1O/00095029/6. Stanowi własność gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń i zobowiązań. Nieruchomość położona jest na obszarze
nieposiadającym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin,
nieruchomość znajduje się na obszarze przeznaczonym pod uprawy rolne. Posiada bezpośredni dostęp
do drogi gminnej. Brak uzbrojenia.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 6 000,00 zł.
Szczegółowy opis i wycena zbywanej nieruchomości znajduje się w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie (pok. nr 37). Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
i Planowania Przestrzennego (tel. 77 4606 295
do 297) tut. urzędu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu
w wysokości 600,00 zł. Wadium należy wpłacać
w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w terminie do 7 listopada 2013 r. do godz. 14.00 lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za termin
wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
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 pózn. zm.).
Przetarg odbędzie się w dniu 14 listopada 2013
r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
o godz. 12.00.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprze-
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daży 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.

daży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne
i sądowe, które określi notariusz. Wpłacone wadium
zostanie:
– zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba
wpłacająca wadium wygra przetarg,
– zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie
wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie umowy nabycia prawa własności w terminie ustalonym
przez gminę i notariusza powoduje przepadek wpłaconego wadium.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Niemodlina, działając zgodnie
z art. 37 ust. 1, art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r.
nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.
nr 207 z 2004 r, poz. 2108 z późn. zm.), ogłasza:
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej położonej w Szydłowcu Śląskim, oznaczonej nr. działki 50 o powierzchni 0,1700 ha (RVI – 0,0700 ha, RV
– 0,1000 ha), k. m. 1.
Nieruchomość ta zapisana jest w księdze wieczystej KW nr OP1O/00087407/1. Stanowi własność gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń i zobowiązań. Nieruchomość położona jest na obszarze
nieposiadającym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin,
nieruchomość znajduje się na obszarze przeznaczonym pod uprawy rolne. Posiada dostęp do drogi
gminnej. Brak uzbrojenia.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8 000,00 zł.
Szczegółowy opis i wycena zbywanej nieruchomości znajduje się w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie (pok. nr 37). Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
i Planowania Przestrzennego (tel. 77 4606 295
do 297) tut. urzędu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu
w wysokości 800,00 zł. Wadium należy wpłacać
w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w terminie do 7 listopada 2013 r. do godz. 14.00 lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za termin
wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
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 pózn. zm.)
Przetarg odbędzie się w dniu 14 listopada 2013
r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
o godz. 12.40.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprze-

OGŁOSZENIE
Burmistrz Niemodlina, działając zgodnie
z art. 37 ust. 1, art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r.
nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.
nr 207 z 2004 r., poz. 2108 z późn. zm.), ogłasza:
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej położonej w Rzędziwojowicach, oznaczonej nr. działki 223/2 o powierzchni 0,2300 ha (RVI – 0,2300ha), k. m. 1.
Nieruchomość ta zapisana jest w księdze wieczystej KW nr OP1O/00054162/1. Stanowi własność gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń i zobowiązań. Nieruchomość położona jest na obszarze
nieposiadającym miejscowego planu zagospodarowania gminy Niemodlin. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, nieruchomość
znajduje się na obszarze przeznaczonym pod uprawy rolne. Posiada dostęp do drogi gminnej. Brak
uzbrojenia.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8 500,00 zł.
Szczegółowy opis i wycena zbywanej nieruchomości znajduje się w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie (pok. nr 37). Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
i i Planowania Przestrzennego (tel. 77 4606 295
do 297) tut. urzędu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu
w wysokości 800,00 zł. Wadium należy wpłacać
w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w terminie do 7 listopada 2013 r. do godz. 14.00 lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za termin
wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
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 14 listopada 2013
r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
o godz. 13.20.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni
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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
Bur mistrz Niemodlina, działając zgodnie
z art. 37 ust. 1, art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010
r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U. nr 207 z 2004 r., poz. 2108
z późn. zm.), ogłasza:
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej położonej w Sadach, oznaczonej nr. działki 178/7 o powierzchni 0,0797 ha (PsIII- 0,0797 ha), k. m. 1.
Nieruchomość ta zapisana jest w księdze wieczystej KW nr OP1O/00096325/8. Stanowi własność
gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń i zobowiązań.
Położona na obszarze nieposiadającym miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Niemodlin, nieruchomość
znajduje się na obszarze przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe i usługi. Na teren ten została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 72/11
z dnia 6.10.2011 r. – z przeznaczeniem nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Teren
posiada dostęp do sieci wodociągowej i energetycznej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 40 600,00 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 37). Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
i Planowania Przestrzennego (tel. 77 4606 295
do 297) tut. urzędu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu
w wysokości 4 000,00 zł. Wadium należy wpłacać
w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w terminie do 8 listopada 2013 r. do godz. 13.00 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.
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 pózn. zm.).
Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2013
r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
o godz. 10.00.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne
i sądowe, które określi notariusz. Wpłacone wadium
zostanie:
– zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba
wpłacająca wadium wygra przetarg,
– zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie
wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie umowy nabycia prawa własności w terminie ustalonym
przez gminę i notariusza powoduje przepadek wpłaconego wadium.
OGŁOSZENIE
Burmistrz Niemodlina, działając zgodnie
z art. 37 ust. 1, art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r.
nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz z § 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 z późn. zm.) ogłasza:
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie przy ul. Dąbrowszczaków oznaczonej nr.
działki 1227/6 k. m. 11 o powierzchni 0,0970 ha;
KW nr OP1O/00083438/9.
Nieruchomość ta stanowi własność gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń i zobowiązań. Zgodnie
z planem zagospodarowania przestrzennego m.
Niemodlina teren działki przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej
utwardzonej. Teren posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej. Istnieje możliwość podłączenia gazu.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 72 000,00 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 37). Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
i Planowania Przestrzennego (tel. 77 4606 295
do 297) tut. urzędu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu
w wysokości 7 000,00 zł. Wadium należy wpłacać
na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003 w terminie do 8 listopada 2013 r. 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 pózn. zm.).
Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2013
r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
o godz. 10.40.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprze-
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daży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić
cenę nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Nabywca ponosi ponadto koszty
notarialne i sądowe, które określi notariusz. Wpłacone wadium zostanie:
– zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba
wpłacająca wadium wygra przetarg,
– zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie
wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie umowy nabycia prawa własności w terminie ustalonym
przez gminę i notariusza powoduje przepadek wpłaconego wadium.
OGŁOSZENIE
Burmistrz Niemodlina, działając zgodnie
z art. 37 ust. 1, art. 38 i 39 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz z § 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 z późn.
zm.), ogłasza:
II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie przy ul. Chopina, oznaczonej nr. działki 911/38 k. m. 11 o powierzchni 0,9040 ha; KW
nr OP1O/00068166/0.
Nieruchomość ta stanowi własność gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń i zobowiązań. Zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego
w Niemodlinie w rejonie ulicy Chopina nieruchomość położona na terenie oznaczonym symbolem 7MN – teren zabudowy mieszkaniowej z przeznaczeniem na realizację domów jednorodzinnych
w zabudowie szeregowej. Zgodnie z zapisami planu
zabudowa winna być realizowana kompleksowo jako jedno przedsięwzięcie budowlane. Nieruchomość
położona przy drodze publicznej utwardzonej. Teren
posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej i gazowej.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył
się w dniu 17 lipca 2013 r.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 660 000,00 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. 77 4606 295
do 297, wew. 209) tut. urzędu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu
w wysokości 60 000,00 zł. Wadium należy wpłacać
na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003 w terminie do 6 grudnia 2013 r. 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 We-
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wnętrznych, 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 pózn. zm.).
Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2013
r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
o godz. 11.00.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić
cenę nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Nabywca ponosi ponadto koszty
notarialne i sądowe, które określi notariusz. Wpłacone wadium zostanie:
– zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba
wpłacająca wadium wygra przetarg,
– zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie
wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie umowy nabycia prawa własności w terminie ustalonym
przez gminę i notariusza powoduje przepadek wpłaconego wadium.
OGŁOSZENIE
Burmistrz Niemodlina ogłasza II nieograniczony
przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości
oznaczonej nr. działki 760/4 o powierzchni 0,9052 ha,
k. m. 10 położonej 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). Pierwszy przetarg
nieograniczony na wysokość czynszu dzierżawnego za dzierżawę przedmiotowej nieruchomości
odbył się 5 września 2013 r.
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 15 listopada 2013 r. o godzinie 11.20 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 8 listopada 2013 roku do godz. 13.00. 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 udziela się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania
Przestrzennego – pokój 37 (tel. 77 4606 295 do 297)
Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Bohaterów
Powstań Śląskich 37.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest w terminie do 6 grudnia 2013 r. zawrzeć umowę dzierżawy. W przypadku nie zawarcia umowy w tym terminie, wadium ulegnie przepadkowi.
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Zbliża się sezon grzewczy
Nie ulega wątpliwości, że wkrótce nastąpi jesienne ochłodzenie aury i rozpocznie się sezon grzewczy, a więc są to ostatnie chwile na sprawdzenie sprawności instalacji grzewczych w naszych budynkach.
Podstawową zasadą bezpieczeństwa jest instalowanie i stosowanie tylko urządzeń, które mają dopuszczenia i atesty krajowe. W przypadku maszyn sprowadzanych zza granicy, należy
bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta. Nigdy nie należy stosować urządzeń w jakikolwiek sposób uszkodzonych.
Należy zlecać okresowe przeglądy kanałów kominowych
i wentylacyjnych, ponieważ zaniedbania tych czynności są częstą przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla, szczególnie
w czasie kąpieli w łazienkach wyposażonych w gazowe podgrzewacze wody lub pożarów sadzy w kominach, które mogą zakończyć się utratą domu. Pamiętaj: tylko osoba uprawniona
do przeglądów i czyszczenia da gwarancję prawidłowego wykonania usługi. Nie wolno wykonywać prowizorycznych podłączeń, czy na własną rękę przerabiać instalacje. Nie wolno ustawiać grzejników bezpośrednio na podłożu palnym lub w pobliżu materiałów łatwo zapalnych, jak np. firanek, czy mebli.
Nie wolno zatykać przewodów wentylacyjnych i przesadnie utykać wszystkich otworów – tylko prawidłowa wymiana powietrza w pomieszczeniach uchroni nas przed atakiem niewidzialnego zabójcy, czyli tlenku węgla zw. czadem.
Nie należy ogrzewać pomieszczeń kuchnią gazową – niestety takie praktyki mogą skończyć się zatruciem. Dodatkowo warto rozważyć instalowanie w domu czujek pożarowych. Głównie stosowane są
czujki wykrywające dym. Podstawową funkcją czujki tlenku węgla jest wykrywanie czadu i generowanie sygnałów alarmowych w sytuacji wykrycia jego nadmiernego stężenia w powietrzu. Podnosi
ona poziom bezpieczeństwa w pomieszczeniach, zmniejsza ryzyko zaczadzenia, pozwala na szybką reakcję w sytuacji zagrożenia życia. Tlenek węgla w statystykach zatruć zajmuje trzecie miejsce po zatruciach lekami i alkoholem.
Obecnie dostępne są tzw. autonomiczne domowe czujki pożarowe, które w każdym gospodarstwie domowym są w stanie już na samym początku pożaru zasygnalizować o niebezpieczeństwie. Warto jest spać spokojnie ze świadomością, że nawet nasza nieuwaga czy zapomnienie nie skończą się dla nas tragicznie. Pamiętaj – bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny zależy przede
wszystkim od Ciebie!
Kto narażony jest na działanie tlenku węgla? Na działanie tlenku węgla narażona jest każda osoba przebywająca w środowisku nim skażonym. Efekty działania czadu, przy takim samym stężeniu, mogą się jednak różnić. Do grupy największego ryzyka należą: noworodki i niemowlęta (obok normalnej hemoglobiny występuje u nich hemoglobina płodowa, która wiąże dwukrotnie więcej tlenku węgla,
niż zwykła hemoglobina); dzieci; kobiety ciężarne; osoby w podeszłym wieku; osoby z wadami serca oraz
chorobami oskrzelowo-płucnymi; osoby z wadami serca oraz niewydolnością układu oddechowego.
Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla? Lekki ból, mdłości, wymioty, ogólne zmęczenie
i osłabienie – lekkie zatrucie. Nasilający się ból głowy, senność, zaburzenia świadomości i równowagi,
trudności z oddychaniem, oddech przyśpieszony, zaburzenia rytmu serca – średnie zatrucie. Drgawki,
utrata przytomności – ciężkie zatrucie. Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony oraz zaburzenia
orientacji i zdolności oceny zagrożenia, powodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność, i jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą – umiera.
Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?
• należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza,
• jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na świeże powietrze,
• rozluźnić poszkodowanemu ubranie – rozpiąć pasek, guziki, ale nie rozbierać go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarznięcia,
• wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe – 999, straż pożarna – 998 lub 112); jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, należy niezwłocznie przystąpić do wykonania
sztucznego oddychania i masażu serca.
Jak zapobiegać zatruciu? Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spalanie, do którego
może dojść np. gdy zbyt szczelnie zamknięte są okna, brak jest właściwej wentylacji. Powoduje to powstawanie tlenku węgla i utrudnia jego odpływ. Tyle spalin wypłynie na zewnątrz, ile świeżego powietrza napłynie do pomieszczenia. Przede wszystkim należy zapewnić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz
swobodny odpływ spalin. Ponadto należy regularnie sprawdzać prawidłowość działania urządzeń mogących być źródłem tlenku węgla, szczelność wewnętrznych instalacji gazowych, przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz kanałów nawiewnych.
Więcej informacji na stronie Urzędu Miejskiego www.niemodlin.pl
Oprac. na podstawie materiałów Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
Insp. GCR UM – Z. Romańczukiewicz

Wspomnienie

15

Wspomnienie o profesorze Damianie Tomczyku (1942-2013)

Dnia 19 września 2013 roku Damian
Jerzy Tomczyk, profesor zwyczajny doktor
habilitowany nauk humanistycznych, zakończył swoje ziemskie życie i przeniósł
się do wieczności. Był to zapewne moment
uwolnienia od pasma cierpień spowodowanych ciężką chorobą, z którą zmagał
się już od dłuższego czasu.
Wprawdzie Pan Profesor nie mieszkał w Niemodlinie, ale z naszym miastem związany był
od wczesnej młodości, aż niemal po ostatnie chwile
swojego życia. Znany był wśród pracowników samorządowych, jak i wśród mieszkańców miasta,
a szczególnie w środowisku absolwentów Liceum
Ogólnokształcącego, którego był wychowankiem
i do których również ja się zaliczam.
Profesor Tomczyk urodził się w Podłężu Szlacheckim w dniu 22 lipca 1942 roku jako syn Stanisława i Heleny z domu Włóczyk. Do szkoły podstawowej uczęszczał na przemian w Podłężu
i Bodzanowicach. Po ukończeniu szkoły podstawowej
rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym
w Niemodlinie. Od tego czasu zaczęła się niezwykła
przyjaźń z naszym miastem, któremu pozostał wierny do końca życia. Okres nauki w niemodlińskim liceum tak wspominał: „Tu upłynął mi czas wczesnej
młodości, a niemodlińskie LO stało się ważną częścią
mojej biografii – okresem star tu w dorosłe życie
po zdaniu matury w 1960 roku”. Już od czasów liceum datują się jego serdeczne stosunki z niektórymi nauczycielami, szczególnie ze śp. Pawłem Lelonkiem – wychowawcą Profesora, z Paniami Józefą

Okrzesą i Heleną Jankowską, z Janem Cieślikiem
i z innymi.
Po zdaniu matury Profesor Tomczyk rozpoczął
studia na Uniwersytecie we Wrocławiu, które ukończył w 1965 roku z tytułem magistra historii.
Pierwszą pracę jako nauczyciel historii rozpoczął
w LO w Głogowie, a następnie w 1966 roku podjął
służbę zawodową w Wojsku Polskim. Dosyć szybko
zorientował się, że służba wojskowa nie spełnia jego
oczekiwań, pisał więc raporty z prośbą o zwolnienie
z wojska. Wreszcie w 1973 roku udało mu się opuścić szeregi wojskowe i od tego czasu już zdecydowanie rozpoczął pracę naukową, najpierw w latach 1973-1992 w Instytucie Śląskim w Opolu.
W przerwie, w latach 1979-1982, był dyrektorem
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu
– Łambinowicach. W latach 1993-2002 pracował jako profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, przekształconej później
na Akademię Jana Długosza w Częstochowie. Za całokształt swoich prac naukowych w 2002 roku otrzymał z rąk Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego tytuł profesora nauk humanistycznych, a w 2004 roku
został profesorem zwyczajnym. Po przejściu na emeryturę nadal pracował na uczelni częstochowskiej aż
do śmierci, która przerwała pracowite życie.
Dla uczczenia rocznicy jego urodzin i dla podkreślenia dorobku naukowego, uczelnia częstochowska
wydała jubileuszową księgę „Na tropach twórczości
i czasów minionych. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Damianami Tomczykowi”.
Pracę naukową rozpoczął bardzo szybko, bo już
w 1973 roku obronił pracę doktorską, a w 1989 roku otrzymał stopień doktora nauk humanistycznych.
Dorobek naukowy Profesora jest imponujący, liczy
ok. 1000 pozycji.
Wachlarz zainteresowań Pana Profesora był
bardzo bogaty i różnorodny: od historii Śląska, i to
tej najstarszej, historii gospodarczej Śląska w epoce
feudalnej, po historię najnowszą Śląska z uwzględnieniem wydarzeń wojennych na Śląsku Opolskim. Zgromadził bogatą biografistykę losów wojennych młodocianych powstańców warszawskich więzionych
w obozie jenieckim w Łambinowicach. Interesował
się również heraldyką i sfragistyką i w tej dziedzinie
należał do najwybitniejszych naukowców w kraju.
Za swoją działalność naukową i społeczną był
wielokrotnie nagradzany. Wymienię tylko kilka wyróznień: Złoty Krzyż Zasługi, Złoty Medal Opiekuna
Miejsc Pamięci Narodowej, Medal Komisji Edukacji

Narodowej, Medal „40-lecia Zwycięstwa w Wielkiej
Wojny Narodowej”, Medal Pamiątkowy Zgrupowania AK „Chrobry II”. Otrzymał również odznaczenie
od prezydenta Federacji Rosyjskiej Miedwiediewa
z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej.
W 2006 roku otrzymał nominację i wpis do „Złotej
Księgi Nauki Polskiej. Naukowcy Zjednoczonej Europy”. W 2007 roku został wpisany do księgi
„Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny”,
a w 2013 został wpisany do Złotej Księgi Nauk
Humanistycznych.
Mimo tak wielkich osiągnięć na polu naukowym, Pan Profesor nigdy nie dystansował się od naszego miasta. Interesował się jego historią i współczesnością. Za zasługi dla Niemodlina w 2009 roku
otrzymał tytuł „Zasłużony dla Ziemi Niemodlińskiej”.
Dla upamiętnienia nauczycieli LO i losów jego absolwentów, napisał książkę „Niegdyś młodzież – dzisiaj
chluba. Losy absolwentów LO w Niemodlinie 19492009”, wydaną z inicjatywy burmistrza Mirosława
Stankiewicza. Praca nad książką była bardzo żmudna. Profesor szukał kontaktów z absolwentami, zbierał od nich informacje o obecnym życiu, zbierał zdjęcia. W związku z tym wielokrotnie spotykał się
z niezrozumieniem, z lekceważeniem, a nawet z szyderstwem. Taki lekceważący stosunek ze strony niektórych absolwentów niezwykle go ranił. Pracę jednak doprowadził do końca. Już po ukazaniu się
książki nadal szukał materiałów o absolwentach,
aby napisać następny tom. Niestety, śmierć przerwała tę pracę. Również swoim studentom z Akademii
im. Jana Długosza często zlecał pisanie prac o niektórych absolwentach. I tak powstały prace magisterskie o Witoldzie Lubienieckim, Edwardzie Fiksie,
Bożenie Grębowiec, czy Stefanie Rosińskim.
Profesor Tomczyk służył też pomocą wszystkim,
którzy jej potrzebowali. Pomagał Profesorowi Lelonkowi w opracowaniu „Legend znad Ścinawy”, panu
Bartłomiejowi Kostrzewie, a przede wszystkim bardzo wiele pomocy i serca okazał mnie, autorce tego
wspomnienia, gdy pod jego kierunkiem pisałam pracę doktorską. Pomagał mi zbierać materiały, poprawiał napisane teksty, jeździł do Wrocławia załatwiać
formalności. Za to wszystko jestem Panu Profesorowi niezwykle wdzięczna i tym wspomnieniem swoją
wdzięczność pragnę wyrazić.
Pan Profesor Tomczyk był naprawdę wielkim
człowiekiem i może teraz, gdy go już między nami nie
ma, docenimy jego niezwykłą postać.
Janina Domska

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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Międzynarodowi goście
Zespołu Szkół
W dniach od 1 do 8 lipca 2013 roku Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego
w Niemodlinie gościł międzynarodową delegację młodzieży wraz z towarzyszącymi
im opiekunami z trzech krajów: Finlandii,
Niemiec, Szwecji. W tym roku to nasza
szkoła była gospodarzem i organizatorem
wymiany młodzieży w ramach projektu
COMENIUS.
Bazą był zamek w Tułowicach, gdzie uczestnicy
zostali zakwaterowani. Tu także odbywały się warsztaty prowadzone w języku angielskim, na których poszczególne grupy młodzieży przedstawiały przygotowane wcześniej własne prezentacje.
Poza prowadzonymi warsztatami młodzież miała możliwość korzystania z basenu, świetlicy oraz parku, gdzie odbywały się różnorodne gry sportowe i zabawy integracyjne. Podczas całego pobytu młodzież

korzystała z bogatej oferty turystycznej, zwiedzając
między innymi: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, Jura Park w Krasiejowie, Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz zabytki
Krakowa m.in. Rynek, Kościół Mariacki, Sukiennice.
Oczywiście nie zabrakło wizyty w Opolu, w czasie której zwiedziliśmy Muzeum Wsi Opolskiej, Rynek,
ratusz, opolski amfiteatr, kościół Franciszkanów łącznie z kryptami Piastów Opolskich, a także obejrzeliśmy na stadionie żużlowym zawody finału Drużynowych Mistrzostw Europy Juniorów.
Podczas pobytu w Opolu cała grupa młodzieży
wraz z ich opiekunami gościła także w siedzibie Starostwa Powiatu Opolskiego na zaproszenie pani wicestarosty Leonardy Płoszaj. Podczas tego spotkania,
przy herbacie i kawie, nasi zagraniczni goście mieli
możliwość bliżej poznać powiat opolski, otrzymali
także stosowne regionalne upominki.
Podczas końcowego spotkania w Krakowie, skąd
młodzież uczestnicząca w międzynarodowej wymianie wracała do swych krajów, dokonano oceny (ewaluacji) wymiany. Wszyscy uczestnicy w swoich anonimowych ankietach podkreślili wyjątkowe
zadowolenie z pobytu i pochwały dla organizatora.
Organizatorzy pragną serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do urozmaicenia pobytu międzynarodowej młodzieży
w naszym kraju, a w szczególności Dyrekcji Zespołu Szkół w Tułowicach, prezesowi PSS Społem
w Niemodlinie, Starostwu Powiatowemu w Opolu,
Urzędowi Marszałkowskiemu w Opolu, Urzędowi
Miasta Opola, a także Kierownictwu Klubu Żużlowego „Kolejarz” w Opolu.
Agnieszka Buczek
Agnieszka Tracz

Zajęcia terenowe ratowników z Chrobrego
Dnia 13 września klasa I LO Zespołu Szkół w Niemodlinie, z innowacją Ratownictwo medyczne oraz organizacja turystyki, wzięła udział w swoich pierwszych zajęciach terenowych z elementami ratownictwa w Parku Linowym w Lipnie.
Właścicielem parku linowego jest Ireneusz Kiełb – instruktor związany z firmą Climbing System
– Techniki Linowe. Organizatorkami wyjścia były: Agnieszka Rybicka, Tatiana Śnieżek i Małgorzata Dolak. Na miejscu byliśmy ok. godziny 10.00. Zostaliśmy podzieleni na grupy oraz zapoznani z instruktorami, z którymi mieliśmy pracować. Całość polegała na tym, że każda grupa miała do wykonania
pięć zadań, które związane były z różnymi przypadkami wymagającymi interwencji ratowniczej. Mieliśmy okazję nauczyć się, jak postępować podczas: wypadku alpinistycznego, upadku z konia, wypadku na skuterze, wypadku samochodowego oraz utraty przytomności w przypadku podtopienia. Zadania były punktowane, w sumie można było uzyskać 10 pkt.
W każdej sytuacji brali udział pozoranci, którymi byli uczniowie klas trzecich gimnazjum. Byli świetnie ucharakteryzowani, spisali się doskonale. Wykazali się sporą odwagą, ponieważ mieli do czynienia z niedoświadczonymi ratownikami. Na szczęście przy każdym stanowisku był instruktor.
Po wykonaniu zadań urządziliśmy klasowe ognisko w parku, a w międzyczasie każdy mógł skorzystać z atrakcji, czyli tyrolki i huśtawki-wahadła Big swing. U niektórych wywoływały duże emocje.
Zajęcia bardzo nam się podobały, panowała świetna atmosfera. Była to lekcja w formie zabawy,
która wstępnie nauczyła nas, jak postępować w przypadkach zagrożenia życia oraz jak wspólnie pracować. Instruktorzy również byli fantastyczni, dali nam dużo cennych wskazówek. Nie możemy się doczekać kolejnego takiego wyjścia.
Klaudia Wajman

Zachowaj trzeźwy umysł 2013
w Rogach
Kampania Zachowaj trzeźwy umysł
na stałe zagościła w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Rogach. Uczniowie
bardzo chętnie w niej uczestniczą, a nawet z dużym wyprzedzeniem pytają o kolejne konkursy.

Organizatorzy starają się zainteresować dzieci
i młodzież różnymi dziedzinami wiedzy. Natomiast
odkrywanie tajemnic świata wspólnie z rówieśnikami,
pomaga znaleźć swoje miejsce w otaczającej rzeczywistości oraz zwiększyć poczucie własnej wartości.
Rozwijanie zainteresowań, pasji życiowych jest skutecznym sposobem na nudę i bierność. Zawsze patronują tej kampanii znani polscy sportowcy, co też zachęca dzieci do zdrowego spędzania czasu wolnego.
W tym roku nasi uczniowie wzięli udział w konkursach: plastycznym „Na tropie piękna”, dotyczą-

Jestem uczniem pierwszej klasy
Od wielu lat w Szkole Podstawowej
nr 1 w Niemodlinie najbardziej oczekiwanym dniem pierwszoklasistów i ich
rodziców jest uroczystość ślubowania
i pasowania na ucznia.
Niecały miesiąc trwały gorące przygotowania
wychowawców, rodziców i uczniów klasy 1a, 1b
i 1c do tego tak ważnego wydarzenia. Przygotowanie scenografii, próby i recytacje w szkole i domu
stały się codziennością i wspólną pracą.
25 września 2013 r. w świetlicy szkolnej
zgromadzili się uczniowie klasy 1a z wych. Aleksandrą Hajtałowicz, klasy I1b z wych. Barbarą
Kołodyńską, 1c z wych. Bożeną Słodkowską, dyrekcja szkoły, rodzice i najbliżsi wszystkich pierwszoklasistów. Bohaterów dnia i ich rodziców
ciepło powitała dyrektor Krystyna Dżaluk.
Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu nastąpiła część artystyczna.
Pierwszoklasistów miło powitali przewodniczący Samorządu Uczniowskiego oraz drugoklasiści. Następnie uczniowie popisywali się swoimi
umiejętnościami śpiewu i recytacją wierszy.
Wszystkie te wiersze i piosenki wypowiedziane
i wyśpiewane były z aktorskim kunsztem, a rumieńce na twarzach świadczyły o ogromnej
tremie, jaka towarzyszyła małym aktorom i wychowawczyniom. Powagi i elegancji dodawały
odświętne stroje. Gromkie brawa, jakie otrzymał każdy z nich, oznaczały, że wszyscy zdali
pierwszy egzamin i mogą być przyjęci do społeczności uczniowskiej.
W części drugiej uczniowie złożyli ślubowanie
i zostali pasowani na ucznia szkoły. Pani dyrektor
odczytała słowa przysięgi, a potem symbolicznie
uderzała wielkim ołówkiem w ramię i pasowała
każdego pierwszaka na ucznia wypowiadając
słowa: „Pasuję Was na ucznia Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Janusza Korczaka w Niemodlinie. Bądźcie dobrymi uczniami”. Potem ślubowanie złożyli również rodzice pierwszoklasistów. Słowom
przysięgi towarzyszyła trema, a na twarzach rodziców pojawiła się niejedna łza szczęścia, ogromne wzruszenie, radość i uśmiech.
Po uroczystym apelu, w pięknie udekorowanych klasach, na pierwszaków czekały niespodzianki zorganizowane przez rodziców (poczęstunek, wielkie rogi obfitości, dyplom
pasowania). Nie zabrakło też wspólnych pamiątkowych zdjęć.
Gratulacje, życzenia i uściski dłoni pani dyrektor, wychowawczyni, rodziców i najbliższych
podkreślały ważność tego dnia. Myślę, że moment ślubowania i pasowania pozostanie
na długo w pamięci uczniów, wychowawczyń
i rodziców.
Barbara Kołodyńska
cym uroków miejsca, w którym mieszkamy, oraz
ulotkowym „Mały odkrywca”, sprawdzającym wiedzę o zabytkach Polski. Bardzo cieszy nas fakt, że
trzy nasze uczennice zdobyły nagrody w konkursie
plastycznym. Były to: Natalia Kochman, Natalia
Koper (obie z kl. 5) i Oliwia Muszyńska (kl. 4). Ponadto szkolne wyróżnienie otrzymał Szymon Muszyński (kl. 4). Wszystkim laureatom gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
Agnieszka Bieniek
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Pasowanie na przedszkolaka
W dn. 27 września w Przedszkolu nr 2 w Niemodlinie odbyło się pasowanie na przedszkolaka. Był to szczególny dzień dla dzieci, które we wrześniu po raz pierwszy przekroczyły próg przedszkola, oraz ich pierwszy publiczny występ przed licznie zgromadzoną
publicznością.
Podczas uroczystości dzieci z gr. Misiów zaprezentowały swoje wokalno-taneczne umiejętności, które zdobyły podczas krótkiego pobytu w przedszkolu. Natomiast gr. Króliczków przedstawiła inscenizację pt. „O dębie, co żołędzie rozdawał”, wiersz „Sowa” i taniec „Leśne duszki”. Po zakończonej części ar tystycznej
w gr. I i II dyrektor Teresa Radziszewska dokonała uroczystego pasowania 51 przedszkolaków. Na pamiątkę każde dziecko otrzymało dyplom i róg obfitości.
Część dalsza uroczystości odbyła się na przedszkolnym podwórku, gdzie starsze grupy: Kangurki, Tygryski i Sówki zaprezentowały swoje tańce. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy i zabawy o tematyce „Afryka” prowadzone przez wodzireja. Nawet pogoda tego dnia nam dopisała. Pomysłowo zorganizowane konkursy wciągnęły do zabawy nie tylko dzieci, ale również dorosłych – świetnie bawiły się całe
rodziny. Dodatkową atrakcją imprezy były ziemniaki pieczone w ognisku.
Elżbieta Kowalska

Finały konkursu wiedzy o rybactwie
10 września w Ośrodku Zarybieniowym Poliwoda pod Biestrzynnikiem odbył się etap wojewódzki konkursu wiedzy o rybactwie, którego organizatorem
jest LGR Opolszczyzna.
Rejon gmin Niemodlin i Lewin Brzeski reprezentowali gimnazjaliści z Zespołu Szkół w Niemodlinie – Michał Pieniacha i Radek Korzonek,
uczniowie klas drugich gimnazjum oraz Radek
Rosiński – nasz absolwent, obecnie uczeń LO
w Opolu. Zwycięzcą etapu wojewódzkiego został
Michał Pieniacha, natomiast Radek Korzonek zajął niewdzięczne IV miejsce, przegrywając jedynie
różnicą 0,5 punktu. Nasz absolwent Radek Rosiński uplasował się na II miejscu, III miejsce wywalczył uczeń gimnazjum z Pokoju.
Zwycięzcy etapu wojewódzkiego reprezentowali województwo opolskie w finale regionalnym

Wycieczka do fabryki bombek
Trzeciego października uczniowie klas
czwartych Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 1 im. J. Korczaka, pod okiem wychowawców, Małgorzaty Królikowskiej, Iwony
Półtorak i Magdaleny Konarskiej oraz pedagog Sylwii Wajdy, udali się na wycieczkę
szkolną do Krośnic.
Zwiedzając Spółdzielnię Socjalną „Szklany
świat bombek”, uczniowie mieli okazję poznać

w Skoczowie, zorganizowanym 21 września w ramach XI Regionalnych Dni Rybactwa. Finał rozgrywany był na scenie, przy udziale licznie zgromadzonej na skoczowskim rynku publiczności.
W końcowym etapie nie obowiązywał podział
na kategorie wiekowe, więc gimnazjaliści walczyli razem z uczniami szkół ponadgimnazjalnych. Ostatecznie Michał Pieniacha zajął miejsce VII, a Radek Rosiński miejsce V.
Takie wyniki to efekt samodzielnej pracy naszych uczniów, a także bardzo dużej pomocy okazanej ze strony dyrekcji Gospodarstwa Rybackiego w Niemodlinie. Szczególne podziękowania
należą się panu Krzysztofowi Żmudzie za cierpliwość i zaangażowanie w przygotowanie naszych
zawodników. Szczegółowa relacja z przebiegu
etapu wojewódzkiego znajduje się na stronie LGR
Opolszczyzna
Elżbieta Woźniak
proces powstawania choinkowych piękności
od wydmuchiwania, formowania, poprzez srebrzenie, do koloryzacji.
Po części teoretycznej, przedstawionej przez prezes Marzenę Hofman, nadeszła chwila na zajęcia
praktyczne. Każdy uczestnik wycieczki otrzymał model bombki, którą mógł indywidualnie ozdobić puszczając wodze fantazji. W czasie gdy bombki schły,
dzieci mogły zaopatrzyć się w gotowe produkty
w tamtejszym sklepiku. Na zakończenie, oprócz własnych wyrobów, czwartoklasiści, otrzymali bombki
z własnym imieniem.
Po opuszczeniu fabryki bombek wycieczka przeniosła się do Galerii Ziemi na zajęcia edukacyjne.
Uczniowie mogli tu podziwiać ok. 1500 eksponatów
skamieniałości i minerałów z całego świata, m.in. diamenty, opale i meteoryty. Na ich pytania wyczerpująco odpowiadał przewodnik i jednocześnie właściciel zbiorów Janusz Talaga, który z dumą
prezentował kości Mezozaura żyjącego w karbonie,
ok. 300 mln lat temu.
Magdalena Konarska

26 września Zespół Szkół w Niemodlinie uroczyście obchodził Dzień
Pierwszaka. Spod budynku szkoły,
z mapami w rękach, pierwszoklasiści
wszystkich typów szkół naszego Zespołu, pod opieką nauczycieli powędrowali do lasu leżącego w pobliżu Lipna.

W wyznaczonych miejscach czekały
na nich kilkuosobowe grupy uczniów klas trzecich gimnazjum, które każdej przybyłej klasie
wyznaczyły zadania do wykonania. Konkurencje miały jesienną tematykę. Młodzież musiała między innymi: rzucać szyszką do celu, napisać przepis na jesienną potrawę, ułożyć jak
najokazalszy bukiet z liści, a także stworzyć rymowankę o szkole i klasie oraz w oryginalny
sposób zapozować do zdjęcia. Wykonanie zadań dostarczyło uczestnikom sporej dawki zabawy. Następnie, kierując się mapą, uczestnicy dotarli pod park dendrologiczny w Lipnie,
gdzie czekały już na nich organizatorki obchodów Dnia Pierwszaka: Maria Dawidziak, Grażyna Janusz i Anna Zdanowska.
Wszyscy mogli odpocząć i posilić strudzone
ciała kiełbaskami z ogniska lub grilla – według
upodobań. By tradycji stało się zadość, program przewidywał obrzęd pasowania. Dokonał go sam Bolesław Chrobry, w którego rolę doskonale wciela się od lat maturzysta Kamil Skroś.
Pomimo niezbyt sprzyjającej pogody, z burzą włącznie, imprezę należy zaliczyć do udanych. Pozwoliła pierwszoklasistom lepiej się
poznać, dała im możliwość współpracy i oficjalnie już zostali przyjęci do grona gimnazjalistów, licealistów i uczniów szkoły zawodowej
Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego.
Julia Kwiecińska
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Fot. M. Kulesza

Nieudany debiut

ZAKSA przegrała w Niemodlinie
Za nami II Memoriał Leszka Opałacza. W tym roku w niemodlińskiej hali sportowej
zmierzyli się obecni wicemistrzowie Polski w siatkówce – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle z pierwszoligowym KS Cuprum Lubin.
– Myślę, że to zaszczyt dla Niemodlina gościć znakomite ekipy z Kędzierzyna-Koźla i Lubina. W imieniu wszystkich mieszkańców i kibiców chcę was serdecznie pozdrowić i podziękować za to, że jesteście
na turnieju w Niemodlinie. W sposób szczególny witam obecną rodzinę zmarłego, wspaniałego komentatora Leszka Opałacza – powiedział na rozpoczęciu memoriału zastępca burmistrza Bar tłomiej Kostrzewa. Pamięć opolskiego dziennikarza spor towego uczczono minutą ciszy – jak przed rokiem z głośników
popłynął głos Opałacza.
Już pierwszy set pokazał licznie zgormadzonej publiczności, że gra będzie zacięta i wyrównana. Wygrali go kędzierzynianie 31:29. Kolejne dwie partie to świetna gra po stronie ekipy z Lubina, która walczyła, jak
równy z równym, dwa razy wygrywając 25:23. Czwarty set należał do ZAKSY, która popełniła za dużo błędów w tie-breaku, ostatecznie przegrywając mecz.
Wydaje się, że niewiele osób zakładało przegraną kędzierzynian. Jednak ZAKSA w tym meczu wystąpiła bez kadrowiczów naszej reprezentacji, którzy odpoczywali po mistrzostwach Europy. Zaś Cuprum rozegrało bardzo dobry mecz, szczególnie Kadziewicz i Siezieniewski.
– Gra Lubina wyglądała dzisiaj bardzo pozytywnie. My dostarczaliśmy im piłkę albo bardzo łatwą, albo psuliśmy. Mnóstwo było też zepsutych zagrywek bądź łatwych, które nawet jak przechodziły na drugą stronę, to przeciwnicy nie mieli z nimi problemu. Lubin miał zdecydowanie lepsze przyjęcie i dużo lepiej radził
sobie w ataku. My męczyliśmy się ze swoją grą. Był taki moment, że powinniśmy wygrać to spotkanie, nawet w tie-breaku było 15:12, ale przez dodatkowe błędy nie udało się – powiedział dla nicesport.pl Dominik
Witczak, atakujący kędzierzynian.
Zwycięski zespół otrzymał puchar oraz przyznano wyróżnienia indywidualne:
Najlepszy przyjmujący: Paweł Siezieniewski (Cuprum)
Najlepszy atakujący: Dominik Witczak (ZAKSA)
Najlepszy środkowy: Łukasz Kadziewicz (Cuprum)
Najlepszy libero: Marcin Kryś (Cuprum)
Najlepszy rozgrywający: Paweł Zagumny (ZAKSA)
Statuetka Najbardziej Wartościowego Gracza turnieju powędrowała do Pawła Siezieniewskiego.
mk

Sokół gromi
Młodzicy Sokoła nie
zwalniają tempa i gromią
wszystkich, kto stanie im
na drodze.
Najpierw
BTP
Stal
Brzeg 21:0, następnie GKS Komprachcice 16:0, LZS Mechnice 24:0, Futbol Academy Niemodlin 7:0 i UKS SAP Brzeg 3:0.
To imponujący wynik podopiecznych trenera Jana Janika

po pierwszych 6 kolejkach Ligi
Młodzików. Szczegółowy bilans
to: 18 punktów, 80 bramek strzelonych i tylko 2 bramki stracone.
Druga drużyna z naszego
miasta – UKS Football Academy Niemodlin, prowadzona
przez trenera Michała Jędrę, zajmuje również dobrą, trzecią lokatę z dorobkiem 12 pkt., 4 wygranych i 2 porażek, 32 bramek
strzelonych i 17 straconych.
OSiR Niemodlin

Za nami pierwszy mecz I Ligi futsalu
grupy południowej. Zespół z Niemodlina, prowadzony przez trenera Dariusza
Lubczyńskiego, podejmował u siebie
UKS Futsal Nowiny. Był to debiut naszej
drużyny na tym szczeblu rozgrywek.
Niestety, nasi zawodnicy ulegli gościom
z Nowin 1:4. Mecz od początku był wyrównany
i na początku lepsze wrażenie mogła sprawiać
nasza drużyna, dłużej utrzymując się przy piłce.
Jednak goście objęli prowadzenie w 14. minucie,
po strzale Macieja Cibora. Piłka po drodze odbiła się jeszcze od jednego z naszych zawodników, kompletnie myląc dobrze broniącego
w tym meczu Mateusza Szymkowa. Na drugą
połowę lepiej zmotywowani wyszli zawodnicy
gości, czego potwierdzeniem była bramka Maciej Cibora w 25. minucie. Drużyna UKS Jedynka Niemodlin zaczęła grać agresywniej po stracie drugiej bramki, czego efektem był bardzo
ładny gol Tomasza Wróblewskiego w 26. minucie. Niestety, już 3 minuty później goście powiększyli swoją przewagę za sprawą Macieja Ponikowskiego. Nasza drużyna do końca starała się
o korzystny wynik, ale goście skutecznie grali
w obronie, broniąc dostępu do własnej bramki.
W ostatnich 5 minutach graliśmy z „lotnym”
bramkarzem, zamykając drużynę z Nowin w hokejowym zamku, jednak i to nie przyniosło rezultatu, gdyż po jednej ze strat, swojego hat-tricka
skompletował Maciej Cibor, strzelając do pustej
bramki. Nie można odmówić walki i ambicji naszym chłopakom, którzy z pewnością nie odstawali od drużyny przyjezdnych. Zabrakło jednak
wspólnych treningów, które zagwarantowałyby
zgranie całego zespołu, a co za tym idzie, stwarzanie większej ilości okazji podbramkowych.
Jednak ten mecz pokazał, że potencjał w zespole jest i z każdym kolejnym meczem powinno być
coraz lepiej.
Jedynka Niemodlin – Ekom Futsal Nowiny 1:4 (0:1)
Bramki dla zespołu Jedynki: T. Wróblewski, dla
zespołu z Nowin: M. Cibor 3, Maciej Ponikowski.
UKS OSiR Jedynka: M. Szymków, J. Fabijaniak, A. Sapa, T. Wróblewski, D. Lubczyński,
A. Dec, K. Muraszko, P. Kramczyński, M. Wiercimok, M. Wasilewski, J. Ruciński, P. Paradowski. Trener Dariusz Lubczyński.
Nowiny: Kwiecień – Terefeńko, Płaziński,
Cibor, Król, Jaworski, Ponikowski, Bednarczyk,
Majcher.
Bartosz Kłosiński

Drugie miejsce Orlików
Po pierwszej rundzie bardzo
dobre drugie miejsce Orlików
– szkółki działającej przy OSiR
w Niemodlinie.
Nagroda za ambicję i pracę na treningach przyszła bardzo szybko. Młodzi
futboliści szkółki działającej przy Ośrodku
Sportu i Rekreacji w Niemodlinie, po nawiązaniu współpracy z Miejskim Klubem
Sportowym „Sokół” Niemodlin, występują
pod szyldem tegoż klubu. Początek zma-

gań nie był najlepszy, ale po czterech turniejach zespół z Niemodlina plasuje się
na bardzo dobrym drugim miejscu w swojej grupie. Po pierwszym turnieju w Graczach i trzech porażkach, w kolejnych zawodach było już tylko lepiej, a z turnieju
na turniej nasz młody zespół spisywał się
coraz lepiej i notował coraz lepsze wyniki
sportowe. Koniec rundy jesiennej i drugie
miejsce w tabeli może tylko zmobilizować
naszych młodych adeptów do lepszej gry
i pracy na treningach.
OSiR Niemodlin
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Szkoła Podstawowa
nr 1 w Niemodlinie

klasa 1a
Dzieci (w kolejności alfabetycznej): Mateusz Adaszyński, Hanna Bohatczuk, Zuzanna Budzałek, Mateusz Cempa, Aleksandra Daszkiewicz, Łukasz Dobosz, Bartosz Dziębor, Mateusz
Franciszków, Adam Grela, Marta Grygiel, Aleksander Hajtałowicz, Aleksandra Kaczorowska, Ksawery Kisielewski, Witold Kubów, Martyna Kutrowska, Mateusz Lepianka, Konrad Litwin, Kacper Makarewicz, Amelia Mamczyńska, Julia Molga, Marta Raina, Patryk
Skaza, Jowita Sytnik, Paweł Szynkarczyk, Tamara Wolak, Jakub Żołnowski.

Dyrektor Krystyna Dżaluk
i wychowawczyni
Aleksandra Hajtałowicz

Szkoła Podstawowa
nr 1 w Niemodlinie

klasa 1b
Dzieci (w kolejności alfabetycznej): Piotr Banaś, Laura Bożykowska, Franciszek Dzialuk, Szymon Grębowiec, Michał Grot, Kacper Janowski, Igor Jarocki, Wiktor Kaczkowski, Błażej
Knosala, Wojciech Kownacki, Szymon Kraska, Anna Krysiak, Adam Kutrowski, Oliwia Lakwa, Jagoda Mickiewicz, Kacper Pieniacha, Karol Popowicz, Krzysztof Ratuszny, Krzysztof Rawski, Paweł Romanowski, Izabela Rosińska, Jakub Rybicki, Bartosz Siomka, Mikołaj Tomków, Milena Walczuk, Oliwier Wolański.

Wychowawczyni
Barbara Kołodyńska

Szkoła Podstawowa
nr 1 w Niemodlinie

klasa 1c
Dzieci (w kolejności alfabetycznej): Maja Adamowicz, Patrycja Bartha, Dawid Biemek, Dominik
Bieniek, Łukasz Chodaniecki, Patryk Czop, Karol Duraj, Daniel Gerula, Piotr Harmus, Kacper
Janik, Martyna Kaczkowska, Karol Kozakiewicz, Damian Maszkowski, Martyna Mendak, Marcin Miklaszewski, Natalia Mrowiec, Martyna Muraszko, Emilia Ojrzanowska, Aleksandra Palak, Ryszard Przybylski, Barbara Rogala, Kacper Sapeta, Julia Sproch, Wiktoria Świerc.

Dyrektor Krystyna Dżaluk
i wychowawczyni
Bożena Słodkowska
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Szkoła Podstawowa
w Graczach

klasa 1
Dzieci (w kolejności alfabetycznej): Sandra Babicz, Wiktoria Bąk, Jakub Chomiak, Anna Czech, Kacper Galla, Martyna Garda, Kamil Grzywnowicz, Roksana Kliś, Julia Kowalska, Jakub Kubaszewski, Oliwia Kusz, Nicola Kwiczala, Patryk Mihilewicz, Krystian Mrożek, Jowita Naspińska, Maria Opalona, Artur Rudnicki, Oliwia Sala, Tomasz Sasak, Maciej Sędkowski, Adrianna Sobeczko,
Damian Sypek, Martyna Sypek, Krzysztof, Trzmielewski Roksana Ukleja, Dominik Walczyna, Oliwia Walczyna, Aleksandra Wojtala.

Wychowawczyni
Małgorzata Jędra,
prezes Bazaltu-Gracze
Andrzej Miśta,
dyrektor Iwona Trawka

Szkoła Podstawowa
nr 2 w Niemodlinie

klasa 1
Od lewej stoją: Dominik Browarski, Klaudiusz Tkacz, Bartosz Fiszer, Błażej Krupiński, Kacper
Mleczek, Wojciech Mrówczyński, Patryk Mleczek.
Od lewej siedzą: Jagoda Walków, Emilia Wcyra, Nikola Mikoś, Julia Lasota, Klaudia Jasiniak,
Aleksandra Kutyła, Martyna Kliś, Julia Golas.

PULS
Niemodlina

Wychowawczyni
Zdzisława Kloc
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