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Niemodlina

Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce czerwcowy numer „Pulsu Niemodlina”. Przed nami lato i wakacje, dlatego też wiele miejsca poświęcamy różnym podsumowaniom dotyczącym szkół naszej gminy,
a także podopiecznym Ośrodka Kultury, zarówno dzieciom i młodzieży, jak i dorosłym i seniorom. Miniony rok szkolny obfitował
również w wiele mniejszych i większych sukcesów szkolnych,
ar tystycznych i spor towych, o których można przeczytać na łamach „Pulsu”.
Zachęcamy również do lektury artykułów poświęconych naszym strażakom:
z zawodów OSP oraz odwiedzin przyjaciół z Vechelde, a także wydarzeniom sportowym: sukcesie Pauliny Żmudy i młodych piłkarzy z Jedynki, rozegranych zawodach
uczelni i wędkarskich.
Życząc przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku, zachęcamy do zapoznania się z wakacyjnymi propozycjami dla dzieci, młodzieży i dorosłych przygotowanymi przez Ośrodek Kultury, OSiR i bibliotekę. Miłej lektury.
Redakcja

W LIPCU I SIERPNIU
ZA GROSZE

• słoiki i zakrętki
• środki owadobójcze
• art. plażowe i basenowe

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

71. rocznica ludobójstwa Polaków na Wołyniu
i Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej
Zaproszenie
Burmistrz Niemodlina i Przewodniczący Rady Miejskiej w Niemodlinie
zapraszają do udziału w obchodach 71. rocznicy ludobójstwa Polaków
na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej, które odbędą się w dniu 11 lipca 2014 roku o godz. 11.00 na placu
Obrońców Przebraża w Niemodlinie.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Niemodlinie
Mariusz Nieckarz

Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz

Program uroczystości:
– wystąpienia okolicznościowe,
– modlitwa za pomordowanych,
– złożenie kwiatów pod pomnikiem Ludwika Malinowskiego.

Aktualności
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Absolutorium dla burmistrza
29 maja w Niemodlinie odbyła
się LIX sesja Rady Miejskiej.
Spotkanie to należało do jednego z najważniejszych obrad
w całym roku.

Głosowanie w sprawie absolutorium

Nagroda dla gminy Niemodlin
W krakowskim Urzędzie Miasta, podczas
Ogólnopolskiego Forum Społeczno-Gospodarczego organizowanego przez Forum Biznesu, dodatek do „Gazety Prawnej”, gmina Niemodlin została nagrodzona statuetką „Przyjazna Gmina 2014”
w kategorii gmina wiejsko-miejska.
Program „Przyjazna Gmina”
odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Ma on na celu wyłonienie najlepszych polskich gmin,
wskazanie kierunków rozwoju
w polskim samorządzie lokalnym,
a także promocję gminy w zakresie
gospodarczym, społecznym, ekologicznym, turystyczno-przyrodniczym i historyczno-kulturowym.
Bernadeta
Lisson-Pastwa

Rekultywacja
Stawu Młyńskiego
Rozpoczęła się realizacja inwestycji pn. „Rekultywacja
zbior nika małej re tencji – Staw Młyński na Ścinawie Niemodlińskiej”.
W tym celu w połowie czerwca została spuszczona woda w stawie. W trakcie spuszczania wody odłowów ryb dokonali rybacy z miejscowego Gospodarstwa

Na sesji rozpatrywano sprawozdanie finansowe
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Niemodlin za 2013 rok oraz głosowano
nad uchwałą udzielenia absolutorium burmistrzowi
Niemodlina. Absolutorium wyraża akceptację działalności finansowej oraz uznanie jej za prawidłową
i niebudzącą zastrzeżeń. Radni pozytywnie zaopiniowali zarządzanie finansami, dzięki czemu burmistrz
Mirosław Stankiewicz otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2013 roku.
mk

Zastępca burmistrza Bartłomiej
Kostrzewa (drugi z lewej) z nagrodą
dla gminy Niemodlin

Rybackiego w Niemodlinie przy współudziale wędkarzy z miejscowego koła
PZW. Ryby zostały przewiezione na staw w Sadach administrowany przez PZW.
Wykonawcą inwestycji jest firma ERCAD Nadzory, Projekty, Budownictwo
Piotr Scześniok z Tarnowa Opolskiego, a współfinansowana jest ona z Programu
Operacyjnego RYBY 2007-2013. Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa
i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich.
Realizacja inwestycji może powodować czasowe utrudnienia i nieprzyjemne zapachy, ale realizowana jest z myślą o mieszkańcach Niemodlina. Ma na celu poprawę bezpieczeństwa powodziowego, a także stworzenie miejsca do rekreacji i odpoczynku mieszkańców. Zakończenie inwestycji przewidziane jest
do końca września.
Rajmund Kulza

PULS
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Pamiętać dla pokoju
W setną rocznicę wybuchu I wojny światowej w Szydłowcu Śląskim odsłonięto pomnik
upamiętniający poległych mieszkańców.
Uroczystość rozpoczęła się w kościele nabożeństwem ekumenicznym odprawionym przez ks. proboszcza Jerzego Chyłka oraz ks. Sławomira Fonfarę,
proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej w Brzegu. – Czujemy moralny imperatyw, aby o ludziach, którzy swoje życie złożyli na ołtarzu tamtych wydarzeń,
szczególnie pochodzących z tej miejscowości, pamiętać w modlitwie przed Bogiem oraz przywrócić
na godne miejsce pomnik poświęcony ich pamięci
– powiedział ks. Chyłek. Część modlitw została odmówiona w języku niemieckim przez księdza Fonfarę,
który zwrócił uwagę na to, że ludzie mieszkający
w Szydłowcu przed wojną również wierzyli, mieli podobne ideały, dbali o to miejsce, dlatego należy im się
wdzięczność i pamięć.
Druga część uroczystości miała miejsce na cmentarzu, na którym ustawiono odnowiony pomnik z jedenastoma nazwiskami szydłowian poległych w latach 1914-1918 oraz tablicą pamiątkową z napisami
w języku polskim i niemieckim: „Pomnik ten jest po-

święcony mieszkańcom Szydłowca Śląskiego (Schedlau) poległym podczas I Wojny Światowej. Dzięki
inicjatywie obecnych mieszkańców oraz wsparciu
Mniejszości Niemieckiej dokonano renowacji i ponownego postawienia pomnika jako elementu historii miejscowości”.
– Obecny tu kamień został po czterdziestym piątym roku przewrócony i przez wiele lat znajdował się
w ziemi. Przy okazji renowacji kościoła w Szydłowcu,
kamień został odkopany, przewieziony i zabezpieczony. Później, dzięki inicjatywie mieszkańców Szydłowca
Śl. i pomocy finansowej Mniejszości Niemieckiej, został
odrestaurowany, osadzony i dzisiaj możemy spotkać
się przy nim – rozpoczął spotkanie burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz, witając przybyłych gości
i zapraszając do wystąpień.
– Tragedia wojny dotknęła ludzi różnych narodów: polskiego, niemieckiego i innych, w taki sam
sposób. Musimy o tym pamiętać i tę pamięć przekazywać kolejnym pokoleniom. Właśnie odrestaurowanie tego pomnika pokazuje, że mieszkańcy Szydłowca
chcą pamiętać – powiedział Ryszard Galla, poseł
na sejm RP. Tomasz Kostuś, wicemarszałek woj. opolskiego, zwrócił uwagę na bohaterską postawę Pola-

Wielki sukces Jedynki
Niemodlińska Jedynka zajęła II miejsce
w ogólnopolskim konkursie Ministra Edukacji
Narodowej „Mam 6 lat”.
Celem konkursu było promowanie i upowszechnianie
najciekawszych inicjatyw podejmowanych na rzecz zapewnienia sześciolatkom przyjaznej adaptacji do edukacji
szkolnej. Konkurs realizowany był w trzech kategoriach tematycznych:
1. „Przyjazne przejście z przedszkola do szkoły” – jak moje przedszkole
współpracuje ze szkołą, aby przejście dziecka z przedszkola do szkoły podstawowej było łagodne i przyjazne? – skierowany do rad rodziców w przedszkolach;
2. „Sześciolatek w przyjaznej szkole” – jak moja szkoła przygotowała się
na przyjęcie sześciolatków do I klasy? – skierowany do rad rodziców w szkołach;
3. „Mam 6 lat i jestem aktywny” – uczniowie klas I-III szkół podstawowych,
którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat, we współpracy z rodzicami” – skierowany do uczniów kl. I–III.
W marcu kapituła powołana przez Opolskiego Kuratora Oświaty wyłoniła
finalistów w poszczególnych kategoriach III edycji konkursu. W kategorii 3.
wpłynęło 6 prac. Nasza szkoła otrzymała I miejsce w województwie.
Pod koniec maja w warszawskim Centrum Nauki Kopernik odbyła się ogólnopolska gala III edycji konkursu Ministra Edukacji Narodowej „Mam 6 lat”,
na którą zaproszono finalistów ze wszystkich województw. Nagrody wręczyła Joanna Kluzik-Rostkowska, Minister Edukacji Narodowej.
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ków w czasie I wojny światowej, która przywróciła wolność narodowi polskiemu.
– Wielu z poległych, rannych i zaginionych w czasie wojen było naszymi dziadkami, opami, praopami
i pradziadkami, naszymi krewnymi i przodkami. Służyli oni w różnych armiach i na różnych frontach, nie mając na to najmniejszego wpływu, a często wbrew swojej woli. Tę tragedię wielu tysięcy Ślązaków i ich rodzin
upamiętniały i często nadal upamiętniają denkmale,
czyli pomniki takie jak ten. Wynieśmy z tej tragedii lekcję, która sprawi, że pomiędzy naszymi narodami, pomiędzy narodami Europy zapanuje zgoda i wieczny pokój. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni mieszkańcom
Szydłowca Śląskiego, pani sołtys, radzie, księdzu proboszczowi i władzom gminy Niemodlin za to, że inicjatywa wskrzeszenia i przywrócenia pamięci zaklętej
w tym obelisku się ziściła. Jest to dowód na to, że
w zjednoczonej Europie możemy razem, Niemcy i Polacy, dawni i obecni mieszkańcy Szydłowca, zrealizować inicjatywę, która na pewno łączy – powiedział Norbert Rasch, przewodniczący zarządu Towarzystwa
Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim.
– Nie sposób wyobrazić sobie odnowienie pomnika bez remontu i renowacji kościoła, który nie jest tylko zabytkiem, ale miejscem dla was ważnym – zwracał
się do mieszkańców Szydłowca Krzysztof Wysdak, członek zarządu powiatu opolskiego. – Państwo jesteście
u siebie, czujecie się u siebie i jak to u siebie, pamiętacie również o tych, którzy byli przed wami. Dziękuję nie
za gest, ale za to, że w ten sposób pięknie żyjecie.
– Ten pomnik to ważny sygnał o wadze wydarzeń,
które spotkały oba narody. Nie gloryfikujemy bohaterów, ale myślimy o ofiarach. To jest przesłanie
– „umarli ostrzegają”. I tak też rozumiem ten pomnik. Powinien przypominać ludzkie cierpienie i być
apelem do możnych tego świata, żeby tak kreować
rzeczywistość, aby między nami panował pokój – powiedział burmistrz Hartmut Marotz z Vechelde, który na ręce ks. Jerzego Chyłka przekazał pięć tysięcy euro, podarunek od gminy Vechelde.
mk

Podczas gali poznaliśmy zwycięzców konkursu. W kategorii rada rodziców
szkoły laureatami tegorocznego konkursu zostali:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 w Luboniu;
Dwa II miejsce ex aequo – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza
Korczaka w Niemodlinie i Zespół Szkół nr 1 w Szczecinie.
Nie byłoby ogólnopolskiego sukcesu Jedynki bez efektywnej współpracy nauczycieli i rodziców. Pragniemy serdecznie podziękować radzie rodziców za ich
zaangażowanie i współpracę. Głęboko wierzymy, że Wasza przyjazna dłoń będzie nas wspierać w dalszej pracy podejmowanej dla dobra dziecka.
Dyrekcja i grono pedagogiczne
SP nr 1 im. Janusza Korczaka w Niemodlinie

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

Aktualności
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Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych
Na stadionie w Grodźcu odbyły się Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Niemodlin.
Zanim odbyły się zawody, miało miejsce wręczenie odznak dla zasłużonych
dla pożarnictwa strażaków. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Opolskiego Ochotniczych Straży Pożarnych RP odznaczeni zostali Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa: Grzegorz
Bąk i Krzysztof Toczko.
Do zawodów stanęło 5 drużyn z czterech jednostek: Grabina, Graczy, Grodźca i Krasnej Góry. Wszystkie drużyny zmierzyły się ze sobą w dwóch konkurencjach. Pierwszą była sztafeta pożarnicza z przeszkodami, drugą ćwiczenia bojowe polegające na zbudowaniu dwóch linii gaśniczych. Obie konkurencje były
wykonywane na czas.
Zawody wygrała jednostka OSP Gracze, przed Krasną Górą, Grabinem
i Grodźcem. W kategorii drużyn młodzieżowych chłopców 15-17 lat pierwsze miejsce zajęła MDP z Graczy.
– Sądzę, że sprawność, którą dzisiaj zaprezentowaliście, pokazuje naszym
obywatelom, że mogą czuć się bezpiecznie. Cieszę się, że wystartowały niemalże wszystkie drużyny. Najbardziej jednak cieszy mnie fakt obecności młodych stra-

Zwycięskie drużyny z Graczy

żaków z Graczy, którzy wzięli udział w zawodach. Oznacza to, że ochotnicza straż
pożarna nam się rozwija – powiedział na zakończenie burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz.
mk
Podczas pożegnania padło zaproszenie ze strony niemieckiej rewizyty we
wrześniu 2015 roku. Właśnie wtedy na terenie gminy Vechelde będą się odbywać ćwiczenia strażackie na ogromną skalę. Nasi strażacy otrzymali zaproszenie do wzięcia udziału podczas tych ćwiczeń.
Spotkanie niemieckich i polskich strażaków było kolejnym z serii spotkań, które odbyły się podczas minionych lat. Współpraca gminy Niemodlin na tym
szczeblu trwa już długo. Jak widać, podczas spotkań padają nowe pomysły pogłębienia tej współpracy. Zaangażowanie młodzieży wydaje się być dobrym pomysłem. Młodzi ludzie uczą się języków obcych oraz uczestniczą w projekcie wymiany uczniowskiej, którą prowadzi Publiczne Gimnazjum w Graczach właśnie
z gminą Vechelde. Takie spotkania ożywiają kulturę oraz dostarczają młodym ludziom nowych pomysłów i priorytetów.
Grzegorz Budz

Wizyta przyjaciół z Niemiec
W Niemodlinie pod koniec maja gościli z wizytą partnerską
strażacy z zaprzyjaźnionej gminy Vechelde.
Siedmioosobowa delegacja przybyła do Niemodlina w piątek. Strażacy zostali przywitani w sali obrad Rady Miejskiej w Niemodlinie przez sekretarz gminy Zdzisławę Bartków. Po przywitaniu udali się do hotelu „Na Wyspie”, gdzie
mogli odpocząć po męczącej podróży. Wieczór spędzili wspólnie ze strażakami z OSP Grodziec. Strażacy z Grodźca przywitali swoich przyjaciół wspaniale. Nasi przyjaciele wielokrotnie podkreślali serdeczność i gościnność, z jaką
ich przywitano.
W sobotę rano delegacja udała się do Elektrowni Opole. Tam mieli możliwość
zapoznania się z ochroną przeciwpożarniczą na terenie obiektu oraz zobaczyć sprzęt
specjalistyczny, niezbędny do gaszenia pożarów na terenie elektrowni. Po zwiedzeniu obiektu strażacy udali się do OSP Goszczowice. Tam zwiedzili nowoczesną jednostkę, która została niedawno wybudowana. Wieczorem, wspólnie ze swoimi kolegami z jednostek OSP gminy Niemodlin, spędzili wieczór. Podczas tego spotkania
wymieniono wiele serdeczności. Niemiecki komendant Peter Splitt w rozmowie
z naczelnikiem OSP w Graczach, Sławomirem Gębskim, przedstawił ofertę możliwości przekazania kolejnego samochodu strażackiego właśnie do tej jednostki.
– Dlaczego tak bardzo zależy mi na współpracy między naszymi gminami?
Na tym właśnie powinna polegać przyjaźń. Przyjaciele pomagają sobie w potrzebie, stwarzają możliwości rozwoju oraz wspierają się nawzajem. Polacy profitują z tej współpracy różnymi dobrami, a Niemcy mają możliwość zobaczenia pięknej i gościnnej Polski. Takie partnerstwo stwarza również możliwość
przełamywania stereotypów pomiędzy naszymi narodami – powiedział Peter
Splitt. Podczas rozmów powstał również pomysł stworzenia współpracy na poziomie młodzieżowym. Młodzi ludzie uczą się od najmłodszych lat języków obcych, co, według Splitta, zaowocuje współpracą w przyszłości.
W niedzielę nasi goście odwiedzili jednostkę PSP w Niemodlinie. Tam mieli możliwość zwiedzenia obiektu oraz zapoznania się ze strukturą działania jednostki.

PULS

Wieści z gminy

6

Niemodlina

Kamera wspomaga
Straż Miejską

Podrzut śmieci w rejonie wsi Gracze

Straż Miejska w Niemodlinie, prowadząc działania mające na celu ujawnianie
sprawców wykroczeń popełnianych na terenie gminy Niemodlin, a w szczególności
podrzutu śmieci do przydrożnych rowów
i lasu, zakupiła kamerę do rejestracji tych
wykroczeń.
Kamera wykonuje zdjęcia zarówno w dzień, jak
i w nocy. Plaga podrzutu śmieci, gruzu, plastików
i różnych części samochodowych, które szpecą krajobraz naszej gminy, równocześnie stwarza zagrożenie

epidemiologiczne i pożarowe. Usunięcie dzikich składowisk również kosztuje, co może mieć wpływ na wysokość opłaty śmieciowej. Zakupiona kamera winna przyczynić się do ograniczenia podrzutów śmieci
oraz ustalania sprawców, wobec których zostanie zastosowane postępowanie mandatowe (mandat
do 500 zł). Informujemy ponadto, że kamera zostanie
wykorzystana do ujawniania wykroczeń drogowych.
Straż Miejska zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy o wszelkie informacje dotyczące miejsc
podrzutu śmieci i ich sprawców. Telefon kontaktowy 604655296 lub 774606295, wew. 218.
Komendant Straży Miejskiej
w Niemodlinie
Wiesław Kozik

Bezpieczne wakacje na basenie
Od rodzinnego pikniku o edukacji na temat bezpieczeństwa
rozpoczął sezon kąpielowy basen w Lipnie.

Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji dla odwiedzających basen. Dzięki wsparciu opolskiego WOPR-u oraz niemodlińskiej straży pożarnej i policji
można było zobaczyć prezentacje sprzętu wspomnianych jednostek, prezentacje
psów policyjnych oraz udzielanie pierwszej pomocy. Oprócz tego było coś dla ciała i ducha: bar Kebab zaopatrzony w smaczne przekąski i napoje, występy podopiecznych Ośrodka Kultury, park linowy, boiska do siatkówki i plażowej piłki nożnej, pokaz Rafała Pasierbka.
Niestety, ale szare niebo i podmuchy wiatru zniechęciły mieszkańców i tylko nieliczni pojawili się na basenie. Dopiero w niedzielę wieczorem pokaz naszego mistrza przyciągnął więcej osób.
mk

Uczelniane mistrzostwa
W ostatni weekend maja rozegrane zostały w niemodlińskiej hali sportowej mecze koszykówki Akademickich Mistrzostw Polski.
W zawodach zmierzyły się uczelniane drużyny z całej Polski. W samym
Niemodlinie rozegrano 17 meczów, o V miejsce w mistrzostwach włącznie.
O pozostałe miejsca gra toczyła się w hali Politechniki Opolskiej. Najlepszym zespołem okazała się ekipa z Akademii Leona Koźmińskiego z Warszawy, pokonując w finale Uniwersytet A. Mickiewicza z Poznania. Politechnika Opolska zajęła przedostatnie miejsce.
OSiR w Niemodlinie bardzo dobrze wywiązał się z organizacji imprezy. Zaowocowało doświadczenie zdobyte rok temu przy organizacji Międzynarodowego Turnieju Koszykówki Kobiet. Dyrektor Krzysztof Kubiak otrzymał słowa uznania od rektora Politechniki Opolskiej i dziekana wydziału
wychowania fizycznego za organizację akademickich mistrzostw. Szkoda
tylko, że pomimo bezpłatnego wstępu, niewielu kibiców skorzystało z możliwości oglądania ogólnopolskiej imprezy w Niemodlinie.
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Zawody wędkarskie
gli dotrzeć do najbardziej odległych stanowisk w górze rzeki Ścinawy. Po zaciętej rywalizacji 37 zawodników przedstawiło ryby do warzenia. Oczekiwanie
na ogłoszenie wyników umiliła smaczna grochówka
oraz chłodzące napoje. Wyniki były bardzo wyrównane, tylko czołowa trójka zdołała odstawić pozostałych rywali. Trzecie miejsce padło łupem Ryszarda
Dolaka, który osiągnął wynik 1870 pkt. Drugie miejsce zajął Krzysztof Bojarski z wynikiem 2850 pkt. Zwycięzcą okazał się Ryszard Czubek, który tego dnia
nie dał szans rywalom i z wynikiem 3795 pkt. stanął
na najwyższym stopniu podiom. Kolega Ryszard był
też łowcą największej ryby zawodów. Ogromne podziękowania należą się sponsorom zawodów oraz
wszystkim, którzy pomogli w ich organizacji.

Czołowa dziesiątka:
Na zalewie rzeki Ścinawy oraz na rzece
Ścinawie odbyły się zawody wędkarskie
o Puchar Burmistrza. Tradycyjnie cieszyły
się one bardzo dużą popularnością. Do rywalizacji przystąpiło 50 zawodników,
w tym burmistrz Mirosław Stankiewicz
oraz zastępca burmistrza – Bartłomiej Kostrzewa.
Po tradycyjnym przywitaniu przez prezesa koła
zawodnicy rozlosowali stanowiska. Na przygotowanie
do zawodów otrzymali sporo czasu, aby wszyscy mo-
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Czubek Ryszard – 3795
Bojarski Krzysztof – 2850
Dolak Ryszard – 1870
Kozik Wiesław – 945
Sikorski Piotr – 815
Mirowski Mateusz – 800
Mucha Bronisław – 770
Gierak Łukasz – 765
Czarny Kamil – 675
Mazurek Józef – 605
Marcin Olszewski

Paulina Żmuda mistrzynią
Polski i Austrii
Na początku czerwca odbyły
się I Mistrzostwa Polski Polskiej Federacji Karate Shinkyokushin. Paulina
Żmuda, startując w kata kadetek, zdobyła tytuł Mistrzyni Polski.
Tytuł mistrzowski zapewnił niemodliniance
start w Mistrzostwach Europy, które odbędą się
listopadzie w Wilnie. W zawodach w Radzyminie
uczestniczyło 104 zawodników z 23 klubów.
W połowie czerwca w Wiedniu odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Austrii Karate Kyokushin. W zawodach wzięło udział 180 zawodników z 10 krajów. Paulina Żmuda reprezentowała
Opolski Klub Karate Kyokushin. W kategorii juniorek Paulina wywalczyła złoty medal, a zarazem tytuł Międzynarodowej Mistrzyni Austrii.
OSiR

Piłkarski sukces Jedynki
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1
w Niemodlinie zdobyli piąte miejsce w kraju.
W połowie czerwca w Głuchołazach rozegrano
Ogólnopolski Finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Minipiłce Nożnej Chłopców. Reprezentacja Jedynki zajęła V miejsce. Zanim jednak doszło do tego sukcesu, chłopcy reprezentowali naszą gminę na turnieju
w Niemczech, organizowanym przez partnerską
gminę Vechelde, zajmując trzecie miejsce. Trenerem drużyny jest Jan Janik, a zespół na co dzień gra
w Miejskim Klubie Sportowym Sokół Niemodlin.
Skład: Bartek Martynus, Michał Kolman, Adaś
Skorupa, Kacper Szmitowicz, Olaf Adamowicz, Michał Niemirowski, Michał Kaczkowski, Marcin Heliński, Maciek Ilów.
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Niemodlina

Od przedszkolaka do seniora

Laureaci konkursów

Występy ar tystyczne podopiecznych
Ośrodka Kultury z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny.
Rok 2014 został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Rodziny, którego jednym z celów
jest staranie o lepszą integrację i solidarność międzypokoleniową w rodzinie i społeczeństwie. Nic tak
nie łączy pokoleń jak muzyka, śpiew, taniec czy teatr.
Z tej okazji Ośrodek Kultury przygotował występy artystyczne swoich podopiecznych. Na scenie sali widowiskowej zaprezentowały się dzieci i młodzież:
Studio Piosenki, Rytmix, Scena Młodzieżowa, grupa
teatralna, jak i dorośli i seniorzy: Małgorzata Kalińska, Janusz Tekiela, zespół Piąty Bieg oraz aktorzy
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Wspólne występy były również dobrą okazją,
aby uhonorować wychowanków Ośrodka Kultury,
którzy w mijającym roku szkolnym reprezentowali go
z powodzeniem na różnych konkursach: wojewódzkich i ogólnopolskich, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Pamiątkowe listy gratulacyjne i upominki
z rąk burmistrza Mirosława Stankiewicza otrzymali: Hanna Bohatczuk, Marta Fedorowicz, Wiktoria
Grudniok, Anna Hildebrand, Maja Myśliwiec, Hanna Zaremba, Joanna Paluszkiewicz, Magdalena
Szwala, Marcelina Ziętara oraz Rytmix I, II i III. Podziękowania i kwiaty otrzymali również instruktorzy
Ośrodka Kultury.
mk

Piąty Bieg

Rytmix w całej okazałości

Przedstawienie teatralne

Janusz Tekiela

„Graczanki” wyróżnione

„Graczanki” wraz z opiekunem Kazimierzem Piekarskim

Małgorzata Kalińska

Na jarmarku folkloru, który odbył się w ramach Grodkowskich Dni Kultury,
zespół wokalny „Graczanki” otrzymał wyróżnienie spośród kilkunastu zespołów
prezentujących biesiadno-ludowy repertuar. Opiekunem „Graczanek” jest Kazimierz Piekarski, instruktor Ośrodka Kultury w Niemodlinie. Gratulujemy. mk
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Dodatek do „Pulsu Niemodlina”
redagowany przez
Urząd Miejski w Niemodlinie

Sprawozdanie burmistrza Niemodlina z działalności
międzysesyjnej od dnia 28 kwietnia do dnia 28 maja 2014 r.
• W tym roku dwoje mieszkańców gminy Niemodlin decyzjami Wojewody Opolskiego zostało uznanych za obywateli polskich. Uroczystego wręczenia dowodów osobistych nowym obywatelom Polski dokonał burmistrz w dniu 30 kwietnia dla Pani Ireny Barteckiej oraz 7 maja dla Pana Nazara Litwiniec.
• W dniu 6 maja burmistrz spotkał się z dyrektorami gminnych jednostek oświatowych w celu omówienia możliwości dokonania stosownych oszczędności finansowych w tych jednostkach,
a tym samym realizacji projektu uchwały 6 radnych RM zmierzającej do przyznania dodatkowej dotacji dla szkoły podstawowej w Grabinie, prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.
• W dniu 8 maja przed Sądem Rejonowym w Opolu odbyła się próba zawarcia ugody pomiędzy gminą, a firmą ABU spółka z o.o. w likwidacji, na mocy której gmina miałaby zwrócić tej spółce wniesione wcześniej zabezpieczenie właściwego wykonania prac. W związku z brakiem zgody syndyka spółki ABU w likwidacji na zapisy projektu ugody gwarantujących gminie jej interes prawny,
do ugody nie doszło.
• W dniu 9 maja burmistrz spotkał się z projektantem garażu dla OSP w Krasnej Górze, a także łącznika pomiędzy garażem a świetlicą wiejską w Grodźcu.
• W dniu 12 maja burmistrz zainaugurował pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
• W dniu 13 maja burmistrz podpisał protokół z zakończonej kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu dotyczącej przebiegu inwestycji „Kanalizacja Niemodlina, etap V”. UKS nie wniósł uwag
do przeprowadzonej inwestycji.
• W dniu 14 maja z-ca burmistrza wziął udział w spotkaniu przedstawicieli samorządów województwa opolskiego z udziałem Prezydenta RP poświęconemu Karcie Dużej Rodziny i Seniora.
• 15 maja miał miejsce jubileuszowy X Konkurs na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej
„Oceany”. W opinii organizatorów i uczestników konkurs stał na wysokim poziomie organizacyjnym
i artystycznym, co podkreślali również goście konkursu: Pan Tomasz Kostuś i Pani Barbara Kamińska, reprezentujący Zarząd Województwa Opolskiego.
• W dniu 16 maja odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów Nysy, Grodkowa, Skoroszyc i Niemodlina, podczas którego omówiono możliwość stworzenia wspólnego wniosku o uzyskanie dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na rekultywację składowisk odpadów.
• W dniu 20 maja z-ca burmistrza spotkał się z przedstawicielami firmy Tauron. Tematem spotkania były sprawy dotyczące konserwacji oświetlenia ulicznego i niezbędnych inwestycji w tym zakresie.
• W dniu 22 maja odbyło się kolejne spotkanie zespołu do spraw oświaty poświęcone bieżącym problemom funkcjonowania niemodlińskiej oświaty.
• W dniach 22 i 23 maja burmistrz spotykał się z dyrektorami szkół i przedszkoli, podczas których zostały zatwierdzone arkusze organizacyjne tych placówek na rok szkolny 2014/15.
• W dniu 27 maja w Nysie, z-ca burmistrza wziął udział w spotkaniu poświęconemu problemom związanym ze strumieniem odpadów zielonych przywożonych z terenu gminy Niemodlin. Podjęte na spotkaniu ustalenia powinny spowodować poprawę jakości bioodpadów przeznaczonych
do kompostowania.
• W dniu 28 maja burmistrz uczestniczył w wizji lokalnej na ulicy Reymonta w związku z zalaniem, które miało miejsce dzień wcześniej, a spowodowane było nawalnym deszczem.
• W dniu 29 maja burmistrz spotkał się z ks. Jerzym Chyłkiem, proboszczem parafii w Niemodlinie, oraz przedstawicielami mniejszości niemieckiej, w celu omówienia przebiegu uroczystości 100.
rocznicy wybuchu pierwszej wojny światowej, która odbędzie się w Szydłowcu Śląskim.
W tym samym dniu otwarto przetarg na remont chodników w Niemodlinie. O wynikach przetargu poinformujemy radnych w najbliższym czasie.
Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz

LVIII i LIX sesja Rady Miejskiej
w Niemodlinie
W dniach 13 i 29 maja odbyły się LVIII
i LIX sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie
w kadencji 2010-2014, podczas których,
po rozpatrzeniu projektów uchwał, podjęto nw. uchwały:
• uchwała Nr LVIII. 365.14 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie
określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia
dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.
• uchwała Nr LVIII. 366.14 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka
u dziennego opiekuna oraz maksymalnej opłaty
za wyżywienie.
• uchwała Nr LVIII. 367.14 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie
przyjęcia planu nadzoru nad dziennymi opiekunami.
• uchwała Nr LVIII. 368.14 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie
przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora.
• uchwała Nr LIX. 369.14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy Niemodlin na rok 2014.
• uchwała Nr LIX. 370.14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemodlinie za 2013 rok.
• uchwała Nr LIX. 371.14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie
za 2013 rok.
• uchwała Nr LIX. 372.14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury
w Niemodlinie za 2013 rok.
• uchwała Nr LIX. 373.14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Niemodlin
za 2013 rok.
• uchwała Nr LIX. 374.14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udzielenia burmistrzowi Niemodlina absolutorium.
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. GCZK UM – Z. Romańczukiewicz

Pomoc materialna dla uczniów – stypendia szkolne i socjalne
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie informuje, że
prowadzi sprawy związane z przyznawaniem stypendiów szkolnych na rok szkolny 2014/2015 dla uczniów zamieszkujących
na terenie gminy Niemodlin.
Przypominamy, że przyznane stypendium szkolne będzie realizowane poprzez
dokonanie zwrotu poniesionych kosztów, na podstawie faktur lub rachunków wy-

stawionych imiennie na wnioskodawcę oraz innych dokumentów potwierdzających poniesione koszty związane z potrzebami edukacyjnymi ucznia.
Obowiązujące kryterium dochodowe wynosi 456,00 zł netto na osobę
w rodzinie. Termin składania wniosków: od 1 do 15 września 2014 r.
Wnioski do pobrania oraz wszelkich informacji udziela Ośrodek Pomocy
Społecznej w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin, tel. 77 4607 945.
Sandra Herman OPS Niemodlin
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Ogłoszenie
Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczony przetarg ustny
na dzier żawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 764/6 k. m. 10 położonej w Niemodlinie przy ul. Mickiewicza w Niemodlinie.
Wymieniona wyżej nieruchomość zapisana jest
w księdze wieczystej KW OP1O/00078128/5.
Stanowi własność gminy Niemodlin. Zgodnie
z planem zagospodarowania przestrzennego
m. Niemodlina nieruchomość położona jest
na terenach oznaczonych symbolem MN – tereny mieszkaniowe o zabudowie jednorodzinnej.
Przedmiotem przetargu jest wysokość czynszu
za dzierżawę terenu o powierzchni 15 m2 – zabudowanego garażem blaszanym stanowiącym
własność osoby fizycznej.
Wywoławcza wysokość czynszu dzier żawnego za teren o powierzchni 15 m2 – wynosi 20,00 zł miesięcznie.
Do czynszu zostanie doliczony należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów (obecnie
obowiązuje stawka 23%).
Przetarg odbędzie się 24 lipca 2014 roku
o godzinie 10.30 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 za teren pod garażem do dnia 17 lipca 2014 roku do godz. 14.00.

Burmistrz Niemodlina informuje, że
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Niemodlinie znajdują się wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
w trybie bezprzetargowym:
• niezabudowanej położonej w Jakubowicach, oznaczonej nr. działki 33/4 o pow. 0,13 ha,
• niezabudowanej położonej w Magnuszowicach, oznaczonej nr. działki 106, część działki
o pow. 0,0315 ha,
• niezabudowanej położonej w rejonie Alei
Wolności w Niemodlinie, oznaczonej nr. działki 612/5 część o powierzchni 0,0089 ha,
• niezabudowanej położonej w przy ul. Mickiewicza w Niemodlinie, oznaczonej nr. działki 764/6 część o powierzchni 0,0010 ha,
• niezabudowanej położonej w rejonie ul.
Opolskiej w Niemodlinie, oznaczonej nr działki 865/8, część o powierzchni 0,0234 ha,
• niezabudowanej położonej w obrębie Góra, oznaczonej nr. działki 16/5 o pow. 0,17 ha,
• niezabudowanej położonej w Tłustorębach, oznaczonej numerem działki 77/2 o powierzchni 0,17 ha.
Wykazy nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy w drodze nieograniczonego przetargu ustnego:
• niezabudowanej położonej przy ul. Żeromskiego w Niemodlinie, oznaczonej nr. działki 993, część o powierzchni 100,4 m2,
• niezabudowanej położonej przy ul. Sienkiewicza w Niemodlinie, oznaczonej nr. działki 656, o powierzchni 0,0512 ha.
Informacji udziela się w pokoju nr 36 i 37
tut. urzędu, tel. 774606295 do 7 wew. 220
i 222.

Uczestnik przetargu może zapoznać się z regulaminem przeprowadzania przetargów dostępnym w pokoju nr 36 i 37 Urzędu Miejskiego
w Niemodlinie.
Wpłacone wadium zostanie:
* zaliczone na poczet czynszu, jeżeli osoba
wpłacająca wadium wygra przetarg,
* zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Informacje na temat przetargu udzielane
są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
i Planowania Przestrzennego (tel. 774606295
do 7) Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, pok. 37.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest
w terminie do 10 sierpnia 2014 r. zawrzeć umowę dzierżawy. W przypadku nie zawarcia umowy w tym terminie wadium ulegnie przepadkowi.

Ogłoszenie
Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr. działki 464 k. m. 8 położonej w Niemodlinie przy ul. Bohaterów
Powstań Śląskich w Niemodlinie. Wymieniona
wyżej nieruchomość zapisana jest w księdze
wieczystej KW OP1O/00089468/0. Stanowi
własność gminy Niemodlin. Zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego m. Niemodlina nieruchomość położona jest na terenach
oznaczonych symbolem RZ – tereny rolne: łąki,
pastwiska.
Przedmiotem przetargu jest wysokość czynszu za dzierżawę terenu o powierzchni 100 m2
– z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.
Wywoławcza wysokość czynszu dzier żawnego za teren na ogródek przydomowy o powierzchni 100 m2 – wynosi 26,00 zł rocznie.
Do czynszu zostanie doliczony należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów (obecnie
obowiązuje stawka 23%).
Przetarg odbędzie się 24 lipca 2014 roku
o godzinie 10.20 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 za teren na ogródek przydomowy
do dnia 17 lipca 2014 roku do godz. 14.00.
Uczestnik przetargu może zapoznać się z regulaminem przeprowadzania przetargów dostępnym w pokoju nr 36 i 37 Urzędu Miejskiego
w Niemodlinie.
Wpłacone wadium zostanie:
* zaliczone na poczet czynszu, jeżeli osoba
wpłacająca wadium wygra przetarg
* zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Informacje na temat przetargu udzielane
są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
i Planowania Przestrzennego (tel. 774606295
do 7) Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, pok. 37. Wygrywający przetarg zobowiązany jest w terminie
do 10 sierpnia 2014 r. zawrzeć umowę dzierżawy. W przypadku nie zawarcia umowy w tym
terminie wadium ulegnie przepadkowi.

Ogłoszenie
Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczone przetargi ustne na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr. działki 993 k. m. 11
położonej w Niemodlinie przy ul. Żeromskiego.
Wymieniona wyżej nieruchomość zapisana jest
w księdze wieczystej KW OP1O/00089568/1.
Stanowi własność gminy Niemodlin. Zgodnie
z planem zagospodarowania przestrzennego
m. Niemodlina nieruchomość położona jest
na terenach oznaczonych symbolem MW – tereny mieszkaniowe o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Przedmiotem przetargów jest wysokość
czynszu za dzier żawę terenu o powierzchni 100,4 m2 – z przeznaczeniem na ogródek
przydomowy nr 2 i nr 5.
1. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego za teren na ogródek przydomowy nr 2
o powierzchni 100,4 m2 wynosi 26,10 zł rocznie.
2. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego za teren na ogródek przydomowy nr 5
o powierzchni 100,4 m2 wynosi 26,10 zł rocznie.
Do czynszu zostanie doliczony należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów (obecnie
obowiązuje stawka 23%).
Przetargi odbędą się 24 lipca 2014 roku
o godzinie 10.00 (poz. 1) i 10.10 poz. 2) 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 za każdy teren
na ogródek przydomowy do dnia 17 lipca 2014
roku do godz. 14.00.
Uczestnik przetargu może zapoznać się z regulaminem przeprowadzania przetargów, dostępnym w pokoju nr 36 i 37 Urzędu Miejskiego
w Niemodlinie.
Wpłacone wadium zostanie:
* zaliczone na poczet czynszu, jeżeli osoba
wpłacająca wadium wygra przetarg,
* zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Informacje na temat przetargu udzielane
są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
i Planowania Przestrzennego (tel. 774606295
do 7) Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, pok. 37.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest
w terminie do 10 sierpnia 2014 r. zawrzeć umowę dzierżawy. W przypadku nie zawarcia umowy w tym terminie wadium ulegnie przepadkowi.

Ogłoszenie
Burmistrz Niemodlina, działając zgodnie
z art. 37 ust. 1, art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014
r., poz. 518) oraz z ß1 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 Jaczowicach, oznaczonej nr. działki 132/2 o powierzchni 0,1960 ha (RVI – 0,1760 ha, PsV
– 0,0200 ha), k. m. 1.

BIULETYN
GMINY NIEMODLIN
Nieruchomość ta zapisana jest w księdze
wieczystej KW nr OP1O/00100503/2. Stanowi
własność gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń
i zobowiązań.
Nieruchomość położona jest na obszarze
nieposiadającym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami zawar tymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Niemodlin, teren działki w części o powierzchni 0,1110 ha przeznaczony jest
pod uprawy rolne, a pozostała część o powierzchni 0,0850 ha przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową i agroturystykę. Posiada
dostęp do drogi publicznej poprzez drogę nieutwardzoną. Posiada możliwość uzbrojenia
w podłączenie wodociągowe i energetyczne.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 34.000,00 zł.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 3.400,00 zł. Wadium należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego
w Niemodlinie w terminie do 17 lipca 2014 r.
do godz. 14.00 lub na konto bankowe Urzędu
Miejskiego w Niemodlinie nr 87 8890
1079 0009 4009 2006 0003. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium
na wskazane konto.
Informacje na temat przetargu udzielane
są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
i Planowania Przestrzennego – pok. nr 37
(tel. 774606295 do 297, wew. 222) tut. urzędu.
Uczestnik przetargu może zapoznać się z regulaminem przeprowadzania przetargów, dostępnym w pokoju nr 36 i 37 Urzędu Miejskiego
w Niemodlinie.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 lipca 2014
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 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 2014 r., poz. 518) oraz z ß 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004
r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2108 z późn.
zm.), ogłasza

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej położonej w Radoszowicach, oznaczonej nr. działki 115/3 o powierzchni 0,1700 ha (RIVb – 0,1700 ha), k. m. 1.
Nieruchomość ta zapisana jest w księdze
wieczystej KW nr OP1O/00065757/9. Stanowi
własność gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń
i zobowiązań.
Nie ru cho mość po ło żo na jest na ob sza rze nieposiadającym miejscowe go planu zago spo da ro wa nia prze strzen ne go. Zgod nie
z ustaleniami zawar tymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze strzennego gminy Niemodlin, te ren działki
w części o powierzchni 0,1300 ha prze znaczo ny jest pod upra wy rol ne, a po zo sta ła
część o powierzchni 0,0400 ha prze znaczona jest pod zabudowę zagrodową. Posiada
bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Brak
uzbrojenia.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 16.500,00 zł.
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 17 lipca 2014 r.
do godz. 14.00 lub na konto bankowe Urzędu
Miejskiego w Niemodlinie nr 87 8890 1079
0009 4009 2006 0003. Za termin wniesienia
wadium uważa się dzień wpływu wadium
na wskazane konto.
Informacje na temat przetargu udzielane
są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
i Planowania Przestrzennego – pok. nr 37
(tel. 774606295 do 297, wew. 222) tut. urzędu.
Uczestnik przetargu może zapoznać się z regulaminem przeprowadzania przetargów, dostępnym w pokoju nr 36 i 37 Urzędu Miejskiego
w Niemodlinie.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 lipca 2014
r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
o godz. 10.40.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nie
później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które
określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie:
* zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli
osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
* zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie
umowy nabycia prawa własności w terminie
ustalonym przez gminę i notariusza powoduje
przepadek wpłaconego wadium.

Ogłoszenie
Burmistrz Niemodlina, działając zgodnie
z art. 37 ust. 1, art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2014 r., poz. 518) oraz z ß1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004
r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
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przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2108 z późn.
zm.), ogłasza
I ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Radoszowi cach, ozna czo nej nr. dział ki 117/3
o powierzchni 0,1400 ha (RIVb – 0,1400 ha),
k. m. 1.
Nieruchomość ta zapisana jest w księdze
wieczystej KW nr OP1O/00065757/9. Stanowi
własność gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń
i zobowiązań.
Nieruchomość położona jest na obszarze
nieposiadającym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustalenia mi zawar ty mi w stu dium uwa run kowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin, teren działki w części
o powierzchni 0,1050 ha przeznaczony jest
pod uprawy rolne, a pozostała część o powierzch ni 0,0350 ha prze zna czo na jest
pod zabudowę zagrodową. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi. Dostęp
poprzez działki nr 116,117/1,117/4 i118. Brak
uzbrojenia.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 14.000,00 zł.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które są właścicielami sąsiednich nieruchomości, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 1.400,00 zł. Wadium należy
wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w ter minie do 17 lipca 2014 r.
do godz. 14.00 lub na konto bankowe Urzędu
Miejskiego w Niemodlinie nr 87 8890 1079
0009 4009 2006 0003. Za termin wniesienia
wadium uważa się dzień wpływu wadium
na wskazane konto.
Informacje na temat przetargu udzielane
są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
i Planowania Przestrzennego – pok. nr 37
(tel. 774606295 do 297, wew. 222) tut. urzędu.
Uczestnik przetargu może zapoznać się z regulaminem przeprowadzania przetargów, dostępnym w pokoju nr 36 i 37 Urzędu Miejskiego
w Niemodlinie.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 lipca 2014
r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
o godz. 11.20.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nie
później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które
określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie:
* zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli
osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
* zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie
umowy nabycia prawa własności w terminie
ustalonym przez gminę i notariusza powoduje
przepadek wpłaconego wadium.
■
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Niemodlina

Burmistrz Niemodlina
zaprasza mieszkańców gminy na

Dni Gminy Niemodlin
DNI NIEMODLINA
29-30 sierpnia
DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE
31 sierpnia

Cała Polska czyta dzieciom
W czerwcu Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna włączyła się do obchodów XIII Ogólnopolskiego Tygodnia
Czytania Dzieciom, zapraszając z tej okazji
do wspólnego czytania burmistrza Niemodlina Mirosława Stankiewicza.

Dzieci przedszkolne z grupy „Biedronek” z PP
Nr 1 zawitały w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie,
gdzie serdecznie powitał ich burmistrz. Młodzi goście
zostali przyjęci w sali ślubów, gdzie burmistrz przeczytał im zabawną książeczkę znanej i lubianej na całym świecie szwedzkiej pisarki, autorki książek dla
dzieci, Astrid Lindgren „Dzień Dziecka w Bullrebyn”.
Głośne czytanie w wykonaniu burmistrza
spodobało się dzieciom, gdyż wysłuchały opowiadania z dużym zainteresowaniem i z chęcią odpowiadały na pytania dotyczące przeczytanego utworu.
Na zakończenie spotkania burmistrz częstował swoich młodych słuchaczy słodyczami, co wywołało
uśmiech na twarzach najmłodszych oraz zachęcał
do czytania książek.
Następnie „Biedronki” odwiedziły bibliotekę,
gdzie w oddziale dla dzieci kontynuowały wspólne
czytanie zabawnych i ciekawych historii napisanych
przez Lindgren: „Pippi Pończoszanki”, „Ronji, córki
zbójnika” i „Ach, ten Emil!”. Ponadto najmłodsi wzięli udział w zabawach ruchowych nawiązujących
do przeczytanych utworów: konkurs siłaczy, skoki
Ronji, malowanie piegów Pippi oraz pokazie zabaw-

Konkursy dożynkowe
– informacja
31 sierpnia odbędą się Dożynki
Gminne Niemodlin 2014
Zapraszamy rolników, gospodarzy, właścicieli ogrodów działkowych i przydomowych
do wzięcia udziału w konkursie koron żniwnych,
żywych obrazów oraz na najpiękniejszy ogród,
którego wyniki ogłosimy w dniu dożynek.
Warunkiem przystąpienia do konkursu
na najpiękniejszy ogród jest lokalizacja ogrodu działkowego lub przydomowego na terenie
Niemodlina i wypełnienie karty zgłoszeniowej,
która dostępna jest na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego www.niemodlin.pl oraz
w Urzędzie Miejskim (pokój nr 32), a także
w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej.
Wypełnione zgłoszenie należy dostarczyć
do siedziby Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemodlinie (ul. Boh. Powst. Śl. 34 a)
do dnia 20 sierpnia w godzinach pracy biblioteki. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy
do udziału w konkursie.
Burmistrz Niemodlina
Komitet Organizacyjny Dożynek

nych min. Spotkanie zakończyła zabawa w Bajkowym
Kąciku z „rozmaitościami”.
Kolejnego dnia do biblioteki zawitała grupa „Żabek”. Dzieci spędziły miło czas wśród bohaterów
książek Astrid Lindgren: Pippi – dziewczynce o nadludzkiej sile, Emilu – chłopcu skorym do żartów i niesfornej Lotcie. Wiele przeróżnych zabaw, dostarczyło dzieciom dużo radości i pozytywnych emocji.
Naszym przedszkolakom czytali również harcerze, uczniowie niemodlińskiego gimnazjum – Julka,
Kinga, Adam i Krzyś. Wspólne czytanie dostarczyło
najmłodszym wiele radości, a co najważniejsze wszyscy dobrze się bawili.
Dorota Olszewska
Mirosław Stankiewicz czyta dzieciom

Kułtura

Koncert uczniów

Tradycyjnie w czerwcu uczniowie zajęć
instrumentalnych Ośrodka Kultury w Niemodlinie prezentują to, czego nauczyli się
w ciągu roku nauki gry. Na scenie sali widowiskowej zaprezentowało się 16 młodych instrumentalistów.
Aleksandra Daszkiewicz rozpoczęła koncert grając na gitarze „Melodię dziecięcą”. Oliwia Włodarczyk
na keyboardzie zagrała tradycyjne melodie: „Łabędzią
rzekę” i „Kiedy wszyscy święci”. Marcelina Kulczycka
zagrała na gitarze „Etiudę nr 8” Aguado. Karolina
Budnik na fortepianie wykonała „Wróć do Sorento”
i „Bouree” Graupnera. Miłosz Szafraniec na gitarze
wykonał „Etiudę nr 14” Aguado. Jakub Dybek na keyboardzie zagrał „Hallelujah” oraz „Nie liczę godzin
i lat” Rybińskiego, natomiast Wiktoria Grudniok
na fortepianie fragment „Sonaty księżycowej” Beethovena, a na koniec koncer tu zaśpiewała piosenkę
„Masz przewrócone w głowie”. Bruno Cygoń na fortepianie wykonał dwa utwory Czernego: „Piosenkę
o konikach polnych” i „Gawot”. Patrycja Białowąs
na gitarze zagrała „Andante” Carulli. Wojciech Ra-

tuszny zagrał na keyboardzie znane melodie „W zielonym gaju” i „Zagraj mi piękny cyganie”. Patrycja Pajączek popisała się „Dla Elizy” Beethovena
i fragmentem „Czarodziejskiego fletu” Mozar ta
na fortepianie. Aleksandra Rogala, również na fortepianie, zagrała „Wariacje G-dur” Kuhlau. Kamil Malinowski wykonał na gitarze dwie melodie: kubańską
i włoską. Emilia Soczyńska zagrała na fortepianie
„Walczyka” Czernego, a Ania Hildebrand, również
na fortepianie, zaprezentowała „Piosenkę francuską
i „Moja mama jest artystką”. Filip Hajtałowicz zagrał
na saksofonie „Amazing Grace” w akompaniamencie
ze swoim nauczycielem oraz na keyboardzie „Za tobą
pójdę jak na bal”. Nad przygotowaniem uczniów czuwało dwóch instruktorów: Paweł Ostrowski (pianino,
keyboard, saksofon) i Paweł Melski (gitara).
Kto chociaż raz wystąpił publicznie, ten wie, jakie to wyzwanie. Dlatego należą się brawa dla młodych wykonawców. Wszystkich chętnych zapraszamy do kontynuowania albo rozpoczęcia przygody
z nauką gry na instrumencie w niemodlińskim Ośrodku Kultury. Zapisy we wrześniu.
mk

Dzień Dziecka z Ośrodkiem Kultury

W tegoroczny Dzień Dziecka Ośrodek Kultury zaprosił najmłodszych i rodziców na przedstawienie „Wilk i zając
na wakacjach”.

Wiele rodzin skorzystało
z propozycji i w niedzielne popołudnie przyszło na występ
krakowskiego teatru Art-Re.
Aktorzy spisali się wyśmienicie
nie tylko wciągając do zabawy dzieci, ale dodając wiele
żar tów, które bawiły dorosłych. – Pierwszy raz przyszliśmy na teatrzyk. Nie sądziłem, że mojego wnuka tak
wciągnie przedstawienie – powiedział po spektaklu jeden
z dziadków. W ramach wakacji z Ośrodkiem Kultury od 30
czerwca przez cały lipiec
w poniedziałki o godz. 12.15 będą odbywały się
przedstawienia teatralne dla najmłodszych.
mk
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Sukces wokalny Ani Hildebrand
8 czerwca na opolskim Rynku odbył się finał 22.
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki PIOSENKOBRANIE, którego organizatorem jest Młodzieżowy Dom
Kultury w Opolu. W imprezie wzięło udział 55 młodych
wokalistów. Jury przyznało Ani Hildebrand – wychowance Ośrodka Kultury w Niemodlinie – drugie miejsce w kategorii I–III uczniów szkół podstawowych.
mk

Grand Prix
dla Wiktorii Grudniok
Uczennica klasy drugiej gimnazjum Zespołu Szkół w Niemodlinie – Wiktoria
Grudniok – zdobyła Grand Prix na VI Kluczborskim Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej
w Kluczborku.
Do konkursu Wiktorię przygotowywała p.
Agnieszka Buczek, która zadbała o umiejętności językowe swojej uczennicy. Natomiast umiejętności
wokalne nasza młoda gwiazda kształci w Ośrodku
Kultury w Niemodlinie pod okiem p. Magdaleny
Krzemień. Występ Wiktorii tak bardzo podobał się jurorom i publiczności, że została poproszona o recital na Dniach Kluczborka. Gratulacje!
Elżbieta Woźniak
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Laureaci konkursu MEN ze Szkoły Podstawowej nr 1

Statuetki rozdane
Pod koniec czerwca w Ośrodku Kultury
odbyło się spotkanie burmistrza Niemodlina – Mirosława Stankiewicza z najlepszymi absolwentami szkół podstawowych
i gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014
oraz zwycięzcami konkursów przedmiotowych i najlepszymi sportowcami w gminie.
W uroczystości uczestniczyli radni rady miejskiej na czele z wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej
w Niemodlinie – panem Zenonem Kulczyńskim, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz rodzice wyróżnionych
uczniów. Na początku uroczystości wyróżnienia odebrały osoby, które przyczyniły się do promocji naszej
gminy na szczeblu krajowym. Należały do nich panie:
Krystyna Dżaluk – Dyrektor PSP nr 1 w Niemodlinie,
Renata Rostkowska – przewodniczącą Rady Rodziców PSP nr 1 w Niemodlinie oraz nauczycielki oddziałów klas O PSP nr 1 w Niemodlinie, panie: Grażyna Pauter i Agnieszka Kownacka.
Wymienione osoby wzięły udział w ogólnopolskim konkursie „Mam 6 lat”, którego głównym celem
było między innymi promowanie i upowszechnianie
najciekawszych inicjatyw podejmowanych na rzecz
zapewnienia sześciolatkom przyjaznej adaptacji
do edukacji szkolnej. Konkurs adresowany był do rad
rodziców szkół podstawowych, rad rodziców przed-

Najlepsi absolwenci

szkoli oraz uczniów. Rada Rodziców PSP nr 1 wraz
z nauczycielkami przygotowały prezentację w jednej
z trzech kategorii tematycznych: „Sześciolatek
w przyjaznej szkole – jak moja szkoła przygotowała
się na przyjęcie sześciolatków do I klasy?” – zdobywając I miejsce w województwie i II w kraju.
Z rąk burmistrza podziękowania odebrał również Gminny Koordynator Sportu Szkolnego – pan
Zbigniew Weber za koordynację wszelkich działań
w sporcie na terenie gminy, popularyzowanie różnych form sportu wśród młodzieży szkolnej, współpracę z władzami samorządowymi, oświatowymi,
dyrektorami szkół, organizacjami kultury fizycznej
i innymi działającymi na rzecz sportu dzieci i młodzieży, a także prowadzenie współzawodnictwa szkół
w zakresie masowej kultury fizycznej.
Szczególne podziękowania i gratulacje otrzymali najlepsi absolwenci szkół podstawowych i gimnazjum oraz ich rodzice.
Oto uczniowie, których określono mianem
„Najlepsi z najlepszych”:
1. Julia Niżnik, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Niemodlinie,
2. Aleksandra Żak, uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Niemodlinie,
3. Karol Habiak, uczeń Szkoły Podstawowej
w Rogach,
4. Joanna Jabłońska, uczennica Publicznego
Gimnazjum w Graczach.

Są to uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji
końcoworocznej uzyskali z obowiązkowych zajęć edukacyjnych najwyższą średnią ocen, najwyższą ocenę
z zachowania oraz znaczącą ilość punktów ze sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.
Spotkanie w Ośrodku Kultury było również podsumowaniem zmagań konkursowych na terenie gminy Niemodlin dla uczniów szkół podstawowych oraz
gimnazjalnych. Uczniowie naszych szkół przystąpili
do 15 konkursów przedmiotowych koordynowanych
przez gminę. Udział w konkursie wzięło łącznie 105
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy
przygotowywali się pod czujnym okiem swoich nauczycieli.
Z ogólnej liczby 866 uczniów realizujących obowiązek szkolny w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Niemodlin, 125 uczniów szkół
podstawowych i gimnazjum w Graczach, a także 24
uczniów Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół w Niemodlinie dostąpiło zaszczytu uczestniczenia wraz ze
swoimi rodzicami w spotkaniu i odebrało z rąk burmistrza i wiceprzewodniczącego rady miejskiej podziękowania i listy gratulacyjne za uzyskane sukcesy i wysokie osiągnięcia w konkursach i olimpiadach.
Podczas uroczystego spotkania burmistrz gratulował wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym oraz
życzył słonecznego i zdrowego odpoczynku w czasie
wakacji.
Małgorzata Kochanek

Pożegnanie absolwentów szkoły zawodowej
13 czerwca Zespół Szkół w Niemodlinie uroczyście pożegnał absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Część oficjalna i artystyczna odbyła się
na sali widowiskowej niemodlińskiego
Ośrodka Kultury.
Na widowni zasiedli zaproszeni goście, rodzice i pracodawcy naszych absolwentów oraz
delegacje poszczególnych klas. Część artystyczną tradycyjnie przygotowali uczniowie młodszych roczników pod kierunkiem p. Ewy Skury-Prajel i p. Anny Zdanowskiej. W tym roku
szkolnym Medale Chrobrego były przyznawane w trzech kategoriach: SUPERFACHOWIEC, SPORTOWIEC, ZAWSZE OBECNY. Statuetki Chrobrego ww. kategoriach otrzymali: Przemysław Jędrzejów, Adrian Nachtigall i Natalia Staisz.
W części oficjalnej nastąpiło wręczenie nagrody Starosty Powiatu Opolskiego dla najlepszego absolwenta Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Laureatem został
Przemysław Rusnak z klasy 3 A ZSZ, który uzyskał najwyższą średnią ocen. Na wyróżnienie zasługuje też Natalia Staisz z klasy 3 B ZSZ, która uzyskała drugą lokatę. Absolwenci przygotowują się do egzaminów zawodowych, które będą zdawali już poza szkołą.
Elżbieta Woźniak

Dzień Dziecka w Graczach
Blisko pięćdziesięcioro dzieci z Graczy bawiło się podczas tegorocznego Dnia Dziecka zorganizowanego w Zakładowym Domu Kultury.
Na przybyłych czekały turnieje sportowe oraz konkursy plastyczne
o wakacyjnej tematyce. Ponadto można było zrealizować swój pomysł
na grafikę podczas malowania twarzy i zabawy z kredą na placu
przed obiektem. W konkursach wyróżniono nagrodami najlepszych
uczestników – Każdego z uczestników obdarowaliśmy wspaniałymi
słodkościami oraz specjałami z grilla – mówi Karol Biskup. Od lat organizatorem imprezy jest kopalnia Bazalt-Gracze.
Karol Biskup

Wakacje w gminie

Wakacje z Ośrodkiem Kultury w Niemodlinie
30 czerwca – 31 sierpnia
PONIEDZIAŁEK • 30 czerwca
10.30 Warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży
12.15 Spektakl teatralny dla dzieci Teatr Art-Re „Wars i Sawa”
13.00 Warsztaty wokalne dla dorosłych
14.00 Warsztaty wokalne i karaoke dla dzieci i młodzieży
17.00 Próby zespołów młodzieżowych
ŚRODA • 2 lipca
10.00 Nauka gry na instrumentach klawiszowych
11.00 Warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży
13.00 Warsztaty wokalne dla dorosłych
14.00 Warsztaty wokalne i karaoke dla dzieci i młodzieży
17.00 Dyskoteka dla dzieci
CZWARTEK • 3 lipca
10.00 Nauka gry na instrumentach klawiszowych
11.00 Warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży
12.00 Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży
13.00 Warsztaty wokalne dla dorosłych
14.00 Zabawy i gry dla dzieci
14.00 Warsztaty wokalne i karaoke dla dzieci i młodzieży
17.00 Próby zespołów młodzieżowych
PONIEDZIAŁEK • 7 lipca
10.00 Nauka gry na instrumentach klawiszowych
12.15 Spektakl teatralny dla dzieci Teatr Art - Re „Bocian i Żabka”
13.00 Warsztaty wokalne dla dorosłych
14.00 Warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży
17.00 Próby zespołów młodzieżowych
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17.00 Próby zespołów młodzieżowych
ŚRODA • 23 lipca
11.00 Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży
13.00 Warsztaty wokalne i karaoke dla dzieci i młodzieży
13.00 Warsztaty wokalne dla dorosłych
CZWARTEK • 24 lipca
11.00 Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży
12.00 Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży
13.00 Warsztaty wokalne dla dorosłych
14.00 Zabawy i gry dla dzieci
17.00 Próby zespołów młodzieżowych
PONIEDZIAŁEK • 28 lipca
11.00 Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży
12.15 Spektakl dla dzieci Teatr Art -Re „Złota Rybka”
13.00 Warsztaty wokalne dla dorosłych
14.00 Warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży
17.00 Próby zespołów młodzieżowych
ŚRODA • 30 lipca
11.00 Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży
13.00 Warsztaty wokalne i karaoke dla dzieci i młodzieży
13.00 Warsztaty wokalne dla dorosłych
17.00 Dyskoteka dla dzieci, animacje z postacią bajkową „Chester”
CZWARTEK • 31 lipca
11.00 Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży
13.00 Warsztaty wokalne dla dorosłych
14.00 Zabawy i gry dla dzieci
17.00 Próby zespołów młodzieżowych

Podsumowanie wakacji • 30–31 sierpnia
ŚRODA • 9 lipca
10.00 Nauka gry na instrumentach klawiszowych
13.00 Warsztaty wokalne i karaoke dla dzieci i młodzieży
13.00 Warsztaty wokalne dla dorosłych
CZWARTEK • 10 lipca
10.00 Nauka gry na instrumentach klawiszowych
12.00 Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży
13.00 Warsztaty wokalne dla dorosłych
14.00 Zabawy i gry dla dzieci
17.00 Próby zespołów młodzieżowych
PONIEDZIAŁEK • 14 lipca
10.00 Nauka gry na instrumentach klawiszowych
11.00 Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży
12.15 Spektakl teatralny dla dzieci Teatr Art-Re „Pchła Krętaczka”
13.00 Warsztaty wokalne dla dorosłych
14.00 Warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży
17.00 Próby zespołów młodzieżowych
ŚRODA • 16 lipca
10.00 Nauka gry na instrumentach klawiszowych
11.00 Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży
13.00 Warsztaty wokalne i karaoke dla dzieci i młodzieży
13.00 Warsztaty wokalne dla dorosłych
17.00 Dyskoteka dla dzieci, animacje z postacią bajkową „Królik Bugs”
CZWARTEK • 17 lipca
10.00 Nauka gry na instrumentach klawiszowych
11.00 Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży
12.00 Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży
13.00 Warsztaty wokalne dla dorosłych
14.00 Zabawy i gry dla dzieci
17.00 Próby zespołów młodzieżowych
PONIEDZIAŁEK • 21 lipca
11.00 Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży
12.15 Spektakl teatralny dla dzieci Teatr Art-Re „Kozucha Kłamczucha”
13.00 Warsztaty wokalne dla dorosłych
14.00 Warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży

SOBOTA • 30 sierpnia
Historie Antosia i Margolci - impreza plenerowa/program animacyjny dla dzieci
NIEDZIELA • 31 sierpnia
Zabawa z kuglarstwem – impreza plenerowa/program animacyjny dla dzieci
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POMOCNA DŁOŃ
•
Kaczkowski Adam
•
Brykowska Bogusławag
•
Diłaj Tatiana
•
Paluch Julia
medal – Tatiana Diłaj
ZAWSZE OBECNY
•
Dębińska Anna
•
Grela Dominika
•
Telatyński Paweł
•
Koteluk Marcel
•
Romanowski Bartłomiej
medal – Anna Dębińska
POZY TYWNIE ZAKRĘCONY
•
Grela Dominika
•
Radziszewski Michał
•
Opalony Michał
•
Wajman Przemysław
medal – Michał Radziszewski
POZY TYWNE ZASKOCZENIE ROKU 2014
Małgorzata Belska

są uczniom znane, ale nazwiska zwycięzców pozostają tajemnicą aż do momentu uroczystego ogłoszenia. Oto lista tegorocznych nominowanych i zwycięzców w poszczególnych kategoriach:

Paulina Żmuda – najlepsza
absolwentka gimnazjum,
Ścisłowiec i Sportowiec

Medale Chrobrego 2014
26 czerwca Zespół Szkół w Niemodlinie
pożegnał absolwentów gimnazjum. Uroczystość odbyła się w sali widowiskowej
niemodlińskiego Ośrodka Kultury w obecności nauczycieli, delegacji pozostałych
klas, rodziców i zaproszonych gości
– przedstawicieli władz starostwa powiatowego w Opolu i gminy Niemodlin oraz
dyrektorów zaprzyjaźnionych instytucji.
Zgodnie z tradycją szkoły program artystyczny
Gali Chrobrego przygotowali uczniowie klas drugich gimnazjum pod opieką wychowawczyń: Katarzyny Drabik, Małgorzaty Bartoszewskiej i Marii Dawidziak. Koleżeńskiego wsparcia udzielił Jacek
Jasiński oraz zespół wokalny z klasy I b gimnazjum.
Młodzi artyści „rzucili widownię na kolana” swoimi
występami – jednym słowem drżyjcie zdobywcy nagród na festiwalach Eurowizji i w Opolu. Jednak najważniejszym elementem gali są medale przyznawane absolwentom w różnych kategoriach. Nominacje

HUMANISTA
•
Grela Dominika
•
Kwiecińska Julia
•
Żmuda Paulina
•
Paluch Julia
•
Pietraszko Tomasz
medal – Julia Kwiecińska
POLIGLOTA
•
Dębińska Anna
•
Kaczkowski Adam
•
Kardasz Grzegorz
•
Żmuda Paulina
•
Paluch Julia
medal – Adam Kaczkowski
ARTYSTA
•
Kamińska Anna
•
Sobczak Adam
•
Kwiecińska Julia
•
Wąchała Katarzyna
•
Wajman Przemysław
medal – Przemysław Wajman
ŚCISŁOWIEC
•
Grela Dominika
•
Kwiecińska Julia
•
Mróz Sara
•
Żmuda Paulinag
•
Banaś Paweł
medal – Paulina Żmuda
SPORTOWIEC
•
Cepa Stanisław
•
Żmuda Paulina
•
Pora Kamil
•
Romanowski Bartłomiej
•
Rozkrut Patrycja
medal – Paulina Żmuda

W części oficjalnej Irena Szott, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Spor tu Starostwa Powiatowego w Opolu, wręczyła nagrodę Starosty
dla najlepszego absolwenta gimnazjum Zespołu
Szkół w Niemodlinie. W tym roku otrzymała ją
Paulina Żmuda (średnia ocen 5,98), wzorowa
uczennica, laureatka wielu konkursów i jednocześnie utytułowana spor tsmenka. Kolejnym nagrodzonym został Edward Jędra – radny powiatu,
który otrzymał z rąk dyrektor Barbary Paneckiej
podziękowania za aktywny udział w życiu naszej
szkoły. Następnie nagrody i świadectwa z wyróżnieniem odebrali pozostali absolwenci. Na koniec nadszedł czas na pożegnania z wychowawcami i pamiątkowe zdjęcia.

Trzymamy rękę na pulsie

26 maja w Niemodlinie na ulicy Daszyńskiego nieznany sprawca z otwartego mieszkania skradł portfel z dowodem
osobistym oraz biżuterię sztuczną
na szkodę osoby prywatnej. Straty 200 zł.
28 maja w Niemodlinie na ulicy Reymonta patrol KP z Niemodlina zatrzymał 64-letniego mieszkańca powiatu opolskiego, który w stanie po spożyciu alkoholu
kierował autokarem marki Iveco. Postępowanie prowadzi KP w Niemodlinie.
28 maja w Niemodlinie na ulicy
reja patrol KWP z Opola zatrzymał 30latka, który kierował samochodem osobowym marki BMW w stanie nietrzeź-

Elżbieta Woźniak
wości. Postępowanie prowadzi KP
w Niemodlinie.
6 czerwca na 222 kilometrze autostrady A4 patrol KMP Opole zatrzymał
nietrzeźwego białoruskiego kierowcę,
który kierował samochodem ciężarowym
marki Renault. Postępowanie prowadzi
KP z Niemodlina.
7 czerwca w Niemodlinie na ulicy
Opolskiej patrol z KP w Niemodlinie zatrzymał nietrzeźwego 37-letniego mieszkańca powiatu opolskiego, który kierował
samochodem marki VW Vento. Postępowanie prowadzi KP w Niemodlinie.
Oprac. M. G.
Komisariat Policji w Niemodlinie
ul. Bohaterów Powstań
Śląskich 43
49-100 Niemodlin
Dyżurny Komisariatu
całodobowo
tel. 77 4023 653,
997 – wyłącznie alarmowy!
Kierownik Rewiru Dzielnicowych
tel. 77 4023 660
Kierownik Referatu
Kryminalnego
tel. 774023 663

Edukacja

Festyn dobroczynny w Grabinie
Dzięki inicjatywie rady rodziców z PSP
SPSK w Grabinie, z okazji Dnia Dziecka zorganizowano dwudniowy festyn pod hasłem „Rodzinne Świętowanie”.
Szkoła w Grabinie wraca do dawnych tradycji,
kiedy to raz do roku organizowano zabawę dla lokalnej społeczności. Pomysł okazał się trafny, świadczy
o tym znakomita frekwencja podczas obu świątecznych dni. Zaangażowanie rodziców, pracowników
szkoły i jej przyjaciół zaowocowało imprezą na bardzo wysokim poziomie.
W sobotnie popołudnie dyrektor szkoły w Grabinie, Gabriela Łaskarzewska, oficjalnie rozpoczęła festyn. Zaprosiła gości do skorzystania z oferowanych
atrakcji. Dzieci mogły pobawić się na dmuchanym
zamku, spróbować szczęścia w loterii fantowej lub
zjeść watę cukrową. Na dorosłych czekał pieczony prosiak, kiełbasa i kaszanka z grilla, całe mnóstwo ciast,
zapiekanki oraz napoje. Zabawę prowadził DJ Lechu.
Goście podziwiali pokaz z udziałem psa policyjnego
zorganizowany przez policjantów z Komendy Miejskiej
w Opolu oraz pokaz ratownictwa z elementami pierwszej pomocy przeprowadzony przez OSP w Grabinie.
Zabawa taneczna trwała do późnej nocy.
Niedziela to dzień, w którym najważniejsze były
dzieci i ich rodziny. Swój popis dały solistki, uczennice
szkoły. Rodzice i ich pociechy uczestniczyli w zabawie
„Czy znasz swoich rodziców?” oraz w grach i zabawach sportowych. Odbyły się dwa mecze piłki nożnej:
ojcowie-synowie oraz mamy-córki. Ważnym punktem
programu była „Iskra do świętego Jana Pawła II”wypuszczenie do nieba balonów razem z prośbami,
podziękowaniami i przeprosinami. Zaprezentowały
się także szkolne cheerleaderki i przedszkolaki.
Festyn zakończył się sukcesem. Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie placu zabaw dla przedszkolaków. Liczni goście
z uśmiechem opuszczali teren szkoły. Kolejny raz okazało się, że wspólnie można wiele osiągnąć. Dyrektor
PSP SPSK w Grabinie, Gabriela Łaskarzewska, pragnie
podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji festynu, sponsorom, darczyńcom i uczestnikom „Rodzinnego Świętowania”.
Danuta Babicz

Festyn rodzinny
w przedszkolu w Graczach
W Publicznym Przedszkolu im. Marii
Kownackiej w Graczach odbył się piknik
rodzinny z okazji Dnia Mamy i Taty oraz
Dnia Dziecka. Na piknik przybyli rodzice
dzieci przedszkolnych oraz wszyscy chętni.
Jak co roku, na festynie wręczono tytuł „Przyjaciela Przedszkola” tym rodzicom, którzy w znaczący sposób przyczyniają się do poprawienia jakości
pracy przedszkola, wspierając nas organizacyjnie,
doposażając przedszkole w pomoce, aktywnie

uczestnicząc w życiu przedszkola. W tym roku decyzją rady pedagogicznej tytuł „Przyjaciel Przedszkola” otrzymał Mirosław Stankiewicz, burmistrz Niemodlina za wsparcie organizacyjne i zrozumienie
potrzeb dzieci. Przewidziano wiele atrakcji m.in.
konkursy sprawnościowe nawiązujące do programu
„Przedszkole w ruchu”, który jest realizowany
w przedszkolu. Dzieci i rodzice brali czynny udział
w grach i zabawach z nagrodami oraz zaprezentowano programy ar tystyczne przygotowane prze
wszystkie grupy przedszkolne. Goście mogli również skorzystać z bufetu oraz spróbować pysznego
ciasta upieczonego przez rodziców dzieci przedszkolnych. Przedszkole uczestniczy również w I edycji programu profilaktycznego „Czyste powietrze
wokół nas”. Zarówno dzieci, jak i rodzice, czynnie
uczestniczyli w programie. Finałem programu był
pokaz sztucznego zadymienia wykonany przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 3 z Niemodlina
i OSP Gracze. Strażacy udostępnili namiot, który został sztucznie zadymiony. Atrakcją było wejście
do namiotu i poruszanie się w zadymionym otoczeniu przy pomocy kamery termowizyjnej. Wspaniała
pogoda i dobry humor uczestników sprawiły, że
dzień ten będziemy długo pamiętać.
Ewa Chrobot, Mariola Zalejska

Konkurs wiedzy o rybactwie

17

Już 27 czerwca roku wychowankowie obu szkół
spotkają się na wspólnym obozie w miejscowości Radvanice, gdzie poprzez taniec, muzykę, warsztaty
plastyczne, konkursy i wieczory tematyczne będą
poznawać tradycję i kulturę obu narodów. Wypoczynek trwać będzie do 3 lipca.
Współpraca ze szkołą tańca Bonifac w Czechach trwa już od 2008 roku. Pierwsze kontakty
z zaprzyjaźnioną już dzisiaj szkołą nawiązała pani
Bożena Gala – instruktorka grupy tanecznej „Rożek”. Dzięki jej zaangażowaniu uczniowie każdego
roku mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności na wspólnych warsztatach tanecznych z koleżankami z Czech.
Tegoroczny program „Tańcem do lepszego życia” zakłada wymianę wiedzy i umiejętności na temat kultury i sztuki obu narodów oraz wspólny wypoczynek. Prowadzone zajęcia koncentrować się
będą przede wszystkim na tańcu i kształtowaniu nawyku zdrowego stylu życia. W programie przewidziano także działania takie jak: zajęcia muzyczne, warsztaty ar tystyczne prowadzone przez instruktorów
specjalistów, prezentacje na temat życia w obu krajach, czeski i polski dzień w kuchni. Dodatkową atrakcją będzie wejście na Śnieżkę – najwyższy szczyt
Czech. Na zakończenie pobytu planowany jest
wspólny występ dla lokalnej społeczności.
Jolanta Włoch

Festyn rodzinny
w przedszkolu

W siedzibie Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie odbył się
pierwszy tegoroczny półfinał „Konkursu
wiedzy o rybactwie”, którego organizatorem jest LGR Opolszczyzna.
Uczestnicy tego etapu odpowiadali na pytania
konkursowe, wśród których znalazły się pytania dotyczące ryb, głównie tych hodowlanych, jak również
pytania związane z rybactwem, a także z działaniami prowadzonymi przez Lokalną Grupę Rybacką
Opolszczyzna. Wszystkich pytań było 20 i należało
na nie odpowiedzieć w jak najkrótszym czasie. Najlepszym zawodnikiem okazał się Radosław Korzonek,
drugie miejsce uzyskał Michał Pieniacha, a trzecie
Michał Stojko. Wszyscy są uczniami gimnazjum Zespołu Szkół w Niemodlinie. Cała trojka zakwalifikowała się do finału wojewódzkiego, który odbędzie się
we wrześniu 2014 r. w Poliwodzie.
Drużyna Zespołu Szkół w Niemodlinie serdecznie dziękuje panom: Markowi Adamusowi i Krzysztofowi Żmudzie z Gospodarstwa Rybackiego w Niemodlinie za życzliwą opiekę i pomoc w zgłębianiu
tajników hodowli ryb.
Elżbieta Woźniak

Tańcem do lepszego życia
Wraz z partnerską Taneczną Szkołą
Bonifac z Czech grupa trzydziestu uczniów
z naszej szkoły weźmie udział w programie
unijnym „Młodzież w akcji – Młodzież dla
Europy”, którym zarządza Krajowa Agencja Młodzieży Czeskiej „Mládež”. Projekt
nosi nazwę „Tańcem do lepszego życia”.

W Publicznym Przedszkolu nr 1 odbył
się festyn rodzinny. Była to impreza otwarta promująca placówkę na zewnątrz.
Dyrekcja, nauczyciele, jak i cały personel
przedszkola, starali się, by ta impreza była radosna. Towarzyszyło jej aktywne spędzenie czasu
dzieci z rodzicami. Festyn rozpoczął się programami ar tystycznymi, podczas których dzieci z poszczególnych grup prezentowały swoje umiejętności wokalno-muzyczne z okazji dnia ojca i matki.
Programy ar tystyczne z roku na rok są coraz bardziej atrakcyjne. Każda część ar tystyczna została
zakończona wręczeniem upominków dla rodziców
i zaproszeniem do dalszej zabawy. Można było
przyjemnie posiedzieć w kawiarence, w której serwowano pyszne pierożki, kiełbaski, ciasta i słodkie
desery. Zainteresowaniem dzieci cieszyły się konkursy plastyczne, malowanie twarzy, układanie
fantazyjnych fryzur. Jako organizatorzy kolejnego
już festynu staraliśmy się by podczas imprezy panowała wesoła atmosfera. Najlepszym podziękowaniem dla nas były uśmiechnięte buzie dzieci
i zadowoleni rodzice.
Barbara Grządziel

Przedszkole w ruchu
W roku szkolnym 2013/2014 Publiczne
Przedszkole w Graczach uczestniczyło
w ogólnopolskiej akcji „Ćwiczyć każdy może” Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Przedszkole przez cały rok szkolny organizowało zajęcia ruchowe. Po spełnieniu wymagań
ministerialnych otrzymaliśmy tytuł „Przedszkola
w ruchu”. Tytuł stanowi wyróżnienie dla szkół
i przedszkoli, które w istotny sposób przyczyniają
się do promowania w swoim środowisku aktywności fizycznej.
Jolanta Juzwa
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wodów. Po sygnale oznaczającym początek łowienia,
rozpoczęła się zacięta rywalizacja. Zawodnicy, tatusiowie i nie tylko, robili wszystko, aby przechytrzyć
cwane ryby. Jak się później okazało – skutecznie, ponieważ udało się to aż 48 zawodnikom. Po zakończeniu łowienia nastąpiło ważenie. Na trzecim stopniu
podium stanął Mateusz Lewandowski z wynikiem 670 pkt., na drugim miejscu uplasował się Mikołaj Łyszczarczyk z wynikiem 815 pkt., który został
też łowcą największej ryby, jazia o masie 775 gram.
Niekwestionowanym zwycięzcą okazał Oliwer Pałasz, który uzyskał wynik 820 pkt. Po ogłoszeniu wyników zawodnicy otrzymali nagrody w postaci sprzętu wędkarskiego. Serdeczne podziękowania należą
się sponsorom oraz wszystkim, którzy pomogli w realizacji imprezy.

Czołowa dziesiątka:

Wędkarski Dzień Dziecka
Pierwszego czerwca młodzi pasjonaci
wędkarstwa spotkali się, aby w przyjaznej
i rodzinnej atmosferze rywalizować o cenne nagrody podczas zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka.

Miejscem zmagań już tradycyjnie był zalew rzeki Ścinawy oraz rzeka Ścinawa. Młodzi wędkarze
bardzo licznie stawili się na miejsce zbiórki. Po powitaniu przez prezesa, wylosowali swoje stanowiska,
a następnie rozeszli się w celu przygotowania do za-

Turniej Szachowy o Puchar
Chrobrego
W turnieju wzięło udział 55 uczniów
z powiatów: opolskiego, nyskiego i brzeskiego oraz z miasta Opola.

Zagrali u południowych
partnerów
W połowie czerwca reprezentacja szkoły podstawowej i gimnazjum w Graczach wzięła udział w turnieju piłkarskim zorganizowanym przez miasto partnerskie Štíty (Czechy) i zajęła trzecie miejsce.
mk

W kategorii szkół podstawowych zwyciężył
najmłodszy uczestnik turnieju (rocznik 2008) Rafał
Bochenek (SP nr 1 Nysa). Drugi był Marcin Skorupka (SP nr 11 Opole), a trzecia była najlepsza dziewczyna Wiktoria Sowa (SP nr 3 Brzeg). Jędrzej Wach
(SP nr 1 Niemodlin) uzyskał identyczny dorobek
punktowy, co zdobywczyni 3. miejsca,
ale w wyniku zastosowania punktacji
pomocniczej zajął ostatecznie 6. miejsce wyprzedzając zawodników mających kategorie szachowe.
W kategorii gimnazjów zwyciężył
Grzegorz Kardasz z Gimnazjum w Niemodlinie wygrywając wszystkie partie.
Drugi był Piotr Sudoł z Gimnazjum
w Niemodlinie a trzeci Maciej Sudoł
z Gimnazjum w Łambinowicach. W czołówce uplasowali się także inni uczniowie niemodlińskiego gimnazjum: Michał Pełka (6), Kacper Pietrzak (9)
i Paweł Dec (10).

Bajkowo-sportowy
Dzień Dziecka w Jedynce
Dzień Dziecka to doskonała okazja do wspólnej zabawy wszystkich dzieci. Zainspirowani przygodami bohaterów ulubionych bajek i baśni, które po-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pałasz Oliwer – 850
Łyszczarczyk Mikołaj – 815
Lewandowski Mateusz – 670
Pawlik Karolina – 605
Drosdziok Paweł – 515
Ostrowski Karol – 485
Woźniak Oskar – 475
Buchta Nikodem – 455
Adamus Cezary – 445
Mazurek Patryk – 300
Marcin Olszewski

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężył Piotr Królik (Carolinum Nysa), drugi był Kamil
Ochman (ZS Niemodlin) a trzeci był Bartłomiej
Idzi (Technikum Leśne Tułowice).
Należy zaznaczyć, że uczniowie z naszej gminy wypełnili w turnieju normy na kategorie szachowe: IV – Grzegorz Kardasz, V – Jędrzej Wach,
Piotr Sudoł, Kacper Pietrzak i Paweł Dec.
Turniej Szachowy o Puchar Chrobrego został
zorganizowany przez Zespół Szkół im. Bolesława
Chrobrego w Niemodlinie w ramach projektu
Omnibus Powiatu Opolskiego finansowanego ze
środków EFS.
Arkadiusz Lelek

znawaliśmy w ramach zajęć w projekcie FŚNiT, razem z wychowawczyniami
postanowiliśmy zaprosić naszych kolegów i koleżanki z klas 0-3 do wzięcia
udziału w wielkiej przygodzie w Krainie Bajlandii. Na wszystkich śmiałków czekały zadania przygotowane przez bohaterów najbardziej znanych bajek: rzucanie grochem od „Księżniczki na ziarnku grochu”, wyścigi na miotle „Baby
Jagi”, łowienie „Złotej rybki”.
Aleksandra Hajtałowicz

Rodzice zagrali
w przedstawieniu
W maju w Ośrodku Kultury w Niemodlinie odbył się spektakl pt. „Czerwony Kapturek szuka księcia”. Aktorami tego niezwykłego przedstawienia stali się po wielu
próbach i przygotowaniach rodzice oraz
dzieci z Przedszkola Publicznego nr 2
w Niemodlinie.
Pomysłodawczynią tego wydarzenia była Teresa
Radziszewska – dyrektor przedszkola, a radą i pomocą służyły nauczycielki: Barbara Miler i Małgorzata
Wysocka. Na premierę zostały zaproszone dzieci
i ich opiekunowie ze szkół i przedszkoli gminy Niemodlin i Tułowic. Żywe reakcje widzów w czasie przedstawienia przerosły oczekiwania aktorów i organizatorów. Dlatego też, ulegając gorącym prośbom,
przedstawienie powtórzono. I tym razem brawa rozbrzmiewały długo, a aktorzy otrzymali okolicznościowe dyplomy, które były wyrażeniem podziwu dla
ich talentu oraz interpretacji tekstu.
Małgorzata Wysocka
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Kręgielnia w Niemodlinie
W Hotelu Domino otwarto
pierwszą kręgielnię w mieście.
– Od dawna docierały do nas sygnały, że
w weekend w Niemodlinie nie ma gdzie wyjść i spotkać się w gronie przyjaciół czy rodziny. Dlatego postanowiliśmy otworzyć kręgielnię, w której każdy
znajdzie coś dla siebie – mówi właściciel lokalu.

Kręgielnia posiada trzy pełnowymiarowe tory
spełniające wszystkie kryteria gry w bowling. Zastosowane w lokalu oświetlenie led sprawia, że każdy
czuje się, jak podczas wyprawy w kosmos. W obiekcie znajdują się rownież: stół bilardowy, air hockey,
piłkarzyki oraz boxer. Bogato zaopatrzony bar z pewnością umili chwile spędzone w kręgielni. Lokal to
również wspaniałe miejsce do rodzinnego wypoczynku. Dwa z torów wyposażone są w wysuwane

bramki, które ułatwiają grę najmłodszym. Zaś kibiców ucieszą sportowe transmisje na dużym ekranie.
– Ufamy, że nasz nowy lokal zyska uznanie i liczną grupę stałych bywalców. W najbliższym czasie planujemy szereg promocji oraz atrakcji dla naszych
klientów, w tym karty rabatowe, turnieje oraz Niemodlińską Ligę Bowlingową. O wszystkim na bieżąco będziemy informować w lokalu oraz na naszym fanpage’u na Facebooku – powiedział kierownik kręgielni.

Cennik

Wakacyjna promocja

Turniej na Dni Niemodlina

poniedziałek – czwartek
do 18.00 30 zł/h, po 18.00 35 zł/h
piątek – niedziela
do 18.00 35zł/h, po 18.00 45 zł/h

Od 1 lipca z legitymacją szkolną
kręgle 20% taniej
(od poniedziałku do czwartku)

Zapraszamy do udziału w turnieju bowlingowym z okazji Dni Niemodlina 2014. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Zapisy w kręgielni do 15 sierpnia. Ilość miejsc ograniczona.

Kręgielnia
Hotelu Domino

poniedziałek – czwartek 15.00–23.00
piątek – sobota
15.00–01.00
niedziela
13.00–23.00

Rezerwacje:
tel. 77 4608 305
Gwarantowana dobra zabawa!

