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Niemodlina

Program
Święto Karpia/Carp
Festiwal 2014
7-8 listopada 2014 r.
7 listopada (piątek)
Dworek w Graczach, godz. 9.00 - konferencja rybacka „Rybactwo
Opolszczyzny - rozwój regionalny i globalny”
Sala widowiskowa Ośrodka Kultury w Niemodlinie, godz. 12.00
- wręczenie nagród laureatom konkursu „Mały Karpik” 2014
- spektakl teatralny „Legenda o Smoku Wawelskim”

W LISTOPADZIE
POLECA
• znicze i wkłady
• kwiaty sztuczne
• kamienie i ziemię nagrobkową

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

8 listopada (sobota)
Sala widowiskowa Ośrodka Kultury w Niemodlinie, godz. 17.00
– gala wręczenia nagród laureatom XII Międzynarodowego Konkursu
Rysunku Satyrycznego „Karpik” 2014
- występ Kabaretu Nowaki
- odsłonięcie pamiątkowych tablic na „Ścianie Satyryków”
- wernisaż wystawy prac konkursowych „Karpik” 2014
- rozstrzygnięcie VI Polsko-Czeskiego Konkursu Kulinarnego na
Potrawę z Ryb
- degustacja karpia
Darmowe wejściówki będą dostępne w dniu
4 listopada od godz. 10.00
w sekretariacie Ośrodka Kultury w Niemodlinie

Wydarzenia
Na XII Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego
„Kar pik” 2014 wpłynęło ponad trzysta prac z 43 krajów
oraz ponad 170 prac na konkurs plastyczny dla dzieci
„Mały Karpik”.
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Karpik rozstrzygnięty
Jurorzy z nagrodzonymi pracami

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia przypadły
w udziale polskim rysownikom, którzy – jak widać
– najlepiej czują temat karpia, ryb i wędkowania.
Nagrodę Grand Prix jurorzy zgodnie przyznali Zbigniewowi Woźniakowi ze Zduńskiej Woli, który tryumfował w zeszłorocznej edycji konkursu. Czy Zbigniew Woźniak ma patent na rysowanie karpia?
– Patentu na karpia nie ma, bo tydzień temu odbierał główną nagrodę na międzynarodowym konkursie w Zielonej Górze. Po kilkunastoletniej przerwie
w rysowaniu w Zbyszka wstąpiła wena na ciekawe
i twórcze prace. Teraz jest jego czas, można powiedzieć, że sukces goni sukces. Ale to się zdarza w wieHenryk Cebula,
przewodniczący jury

lu dziedzinach ar tystycznych. Jego praca zwyciężyła, bo po prostu nie było lepszych. Rysunek
Woźniaka chętnie powiesiłbym na ścianie w domu
i wiele osób na pewno z chęcią zrobiłoby podobnie
– powiedział Henryk Cebula, przewodniczący jury.
W wyborze najlepszych prac wspomagali przewodniczącego: Michał Graczyk, Małgorzata Biedroń,
Jarosław Stojko i Małgorzata Bialik.
– Szukałem wśród nadesłanych prac nowych
nazwisk, młodych osób. Niestety, ale za bardzo nie
znalazłem. Młodzi rysownicy muszą postarać się
zrobić coś innego niż inni, przyłożyć do wykonania
– zauważył Cebula. Pozostaje mieć nadzieję, że
wśród dzieci biorących udział w „Małym Karpiku” rosną godni następcy tegorocznych wyróżnionych. Jurorzy w konkursie dziecięcym w doborze nagrodzonych rysunków wyraźnie postawili na samodzielność
autorów i ich sposób widzenia tematu. – Jeśli dziecko dostanie nagrodę za to, co wykonało samodzielnie, to będzie się bardzo cieszyć i będzie chciało dalej się rozwijać– dodał przewodniczący jury. Grand
Prix „Małego Karpika” otrzymała Marcelina Kulczycka z kl. VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Niemodlinie.
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Wyniki XII Międzynarodowego Konkursu Rysunku
Satyrycznego „Karpik” 2014
GRAND PRIX Nagroda Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Wydrowicach:
Zbigniew Woźniak (Polska)
Trzy nagrody równorzędne:
Nagroda Cegielni Niemodlin - Tomasz Rzeszutek (Polska)
Nagroda Banku Spółdzielczego w Namysłowie - Jiri Novak (Czechy)
Nagroda Nadleśnictwa Tułowice - Jacek Frąckiewicz (Polska)
Nagrody Agencji Rynku Rolnego Oddziału Terenowego w Opolu
I nagroda - Paweł Nawrot (Polska)
II nagroda - Maciej Trzepałka (Polska)
III nagroda - Dariusz Pietrzak (Polska)
Nagroda Stowarzyszenia Ruchu Rozwoju Regionu w Nysie: Bartłomiej Belniak (Polska )
Nagroda ufundowana przez Antoniego Hasenbecka: Magdalena Wosik (Polska)
Nagroda Firmy Ornament z Nysy: Piotr Rychel (Polska)
Nagroda Burmistrza Niemodlina: Sławomir Lizoń (Polska)
Wyróżnienia honorowe – dyplomy: Chiorean Cornel-Marin (Rumunia), Musa Gumus
(Turcja), Krzysztof Grzondziel (Polska), Luc Descheemaeker (Belgia), Piotr Opałka
(Polska), Wiesław Lipecki (Polska)
Wyniki konkursu plastycznego dla dzieci „Mały Karpik” 2014
Grand Prix: Marcelina Kulczycka, kl. VI, Szkoła Podstawowa nr 1 w Niemodlinie
Nagrody Agencji Rynku Rolnego Oddziału Terenowego w Opolu
Kategoria klas 0-IV
I nagroda - Dominika Pytel, kl. IV, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Ozimku
II nagroda - Mateusz Cempa, kl. II, Szkoła Podstawowa nr 1 w Niemodlinie
III nagroda - Leon Jermakowicz, kl. III, Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie
Kategoria klas V-VI
I nagroda - Oliwia Spólnicka, kl. VI, Szkoła Podstawowa nr 1 w Niemodlinie
II nagroda - Katarzyna Dolak, kl. IV, Szkoła Podstawowa nr 1 w Niemodlinie
III nagroda – Marcin Jurewicz, kl. V, Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie
Wyróżnienia firmy Ornament z Nysy
Kategoria klasy V-VI: Izabela Wojtasik, kl. VI, Szkoła Podstawowa nr 1 w Niemodlinie
Kategoria klasy 0-IV: Jagoda Czerniak, kl. III, Publiczna Szkoła Podstawowa w Skorogoszczy
Wyróżnienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Niemodlinie: Wiktoria Lasko, kl. V, Szkoła
Podstawowa w Osowcu
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Aktualności

Nowy stadion już otwarty
Po wielu latach oczekiwań nie
tylko piłkarzy i kibiców, ale
i mieszkańców, został otwarty
gruntownie przebudowany stadion miejski w Niemodlinie.
– Spełniło się nasze marzenie, na które czekaliśmy wiele lat. Powstał obiekt sportowy spełniający
standardy Polskiego Związku Piłki Nożnej, piękny
pawilon sportowy, w którym znajdują się pomieszczenia OSiR-u oraz klubu MKS Sokół. Została zmodernizowana płyta główna i jej nawadnianie, nastąpiło
przesunięcie boiska, zbudowano trybuny dla kibiców i zainstalowano monitoring. W najbliższym cza-

sie powstanie boisko treningowe z oświetleniem. Pozwoli nam to trenować i grać w bardzo dobrych
warunkach – powiedział w czasie uroczystego otwarcia stadionu prezes MKS Sokół Niemodlin, Stanisław Michór. To wspaniały prezent dla Sokoła, którego seniorzy w zeszłym roku awansowali po 26 latach
do klasy okręgowej.
Wypełnione po brzegi trybuny świadczyły o tym,
jak ważny i potrzebny dla wielu był nowy stadion.
– Inwestycja ta była długo oczekiwana przez mieszkańców Niemodlina, a zwłaszcza przez środowiska
spor towe. Pierwszy projekt techniczny powstał
w 2002 roku, ale nie doczekał się realizacji. Stadion
czekał w kolejce na realizację 12 lat. Bez wsparcia ze
środków unijnych w kwocie blisko miliona złotych, inwestycja ta nie byłaby możliwa. Dzisiaj stanowi wizytówkę naszego miasta – powiedział Mirosław Stankiewicz. – Rozwój bazy spor towej powinien być
priorytetowym działaniem gminy, której zadaniem
jest stwarzanie odpowiednich warunków do rekreacji
i wypoczynku dla mieszkańców. Sport jest jednym
z kluczowych elementów życia społecznego i jest

podstawą wychowania dzieci i młodzieży, a wszelkie
obiekty sportowe to miejsca spotkań, które integrują ludzi – kontynuował burmistrz, podkreślając wymiar społeczny nowo wybudowanego stadionu.
Prawie połowę kosztów inwestycji przebudowy
stadionu pokryto ze środków zewnętrznych, dzięki
wsparciu stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna”, którego członkiem jest gmina
Niemodlin. Prezes stowarzyszenia, Jakub Roszuk,
gratulował sukcesu: – Rozwój obszarów zależnych
od rybactwa to w głównej mierze promowanie rybaków i ryb, w gminie Niemodlin szczególnie karpia. Rozwój obszaru to również działania dla samych mieszkańców, a tym właśnie jest realizacja
inwestycji pod nazwą „Rewitalizacja Niemodlina.
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Przebudowa stadionu miejskiego w Niemodlinie”.
Dzięki niej zwiększa się atrakcyjność waszej gminy
i jej konkurencyjność. Do życzeń dalszych sukcesów
dołączyła się również Barbara Kamińska z zarządu województwa, która wręczyła najmłodszym
adeptom footballu torbę pełną piłek. Po okolicznościowych przemówieniach ksiądz Jerzy Chyłek poświęcił stadion, zaś prezes Michór złożył podziękowania w imieniu zarządu klubu: – Za powodzenie
zadania modernizacji naszego stadionu chciałbym serdecznie podziękować burmistrzowi Mirosławowi Stankiewiczowi, wiceburmistrzowi Bar tłomiejowi Kostrzewie oraz szanownej radzie miasta,
w imieniu zarządu MKS Sokół.
Po uroczystym przecięciu wstęgi i oficjalnym
otwarciu stadionu, na murawie zaprezentował się

zespół taneczny Rytmix z Ośrodka Kultury. Po występie dziewczyn, a jeszcze przed rozpoczęciem
meczu, miały miejsce dwa miłe wydarzenia. Maciej Rozwadowski z drużyny Sokoła i jego żona
otrzymali od zarządu prezent i kwiaty. Następnie
prezes Sokoła wręczył upominek Andrzejowi Jędrzejczykowi, który włożył wiele pracy, aby przygotować płytę boiska.
Pierwszy mecz na nowej murawie MKS Sokół
rozegrał z zajmującym drugie miejsce w tabeli LZS
Starowice. Pierwszy gol padł w 7 minucie dla gości,
jednak już po 5 minutach Sokół doprowadził do remisu, który utrzymał się do końca pierwszej połowy.
W drugiej części wyrównana gra zapowiadała podział punktów, ale Maciej Rozwadowski zdobył drugą bramkę dla naszego zespołu. Zwycięstwo Sokoła przypieczętowało otwarcie stadionu miejskiego
w Niemodlinie, zaś data jego otwarcia (11 października 2014) zbiegła się z historycznym zwycięstwem na stadionie narodowym polskiej reprezentacji piłki nożnej.
mk
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Stadion będzie żył
tak samo jak hala
Rozmowa z Krzysztofem Kubiakiem, dyrektorem Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Niemodlinie.

Marek Krzyżanowski: Za nami otwarcie
stadionu i pierwszy mecz. Czy to oznacza,
że jego przebudowa jest zakończona?
Krzysztof Kubiak: – Tak naprawdę zakończono pierwszy etap przebudowy stadionu. Powstał nowy budynek, który wyposażono w meble i potrzebny
sprzęt sportowy, trybuny dla kibiców, monitoring.
Mecz Sokoła rozegrano na tzw. starej płycie, która
zostanie przesunięta na prawo, a po lewej stronie powstanie boisko treningowe. Jeśli uda się, to jeszcze
jesienią, a jak nie, to na wiosnę. Nowe boisko będzie
posiadało oświetlenie, które pozwoli trenować wieczorem. Na końcu powstanie parking. Przedłużono
drenaż dla obu boisk, a dla płyty głównej powstał dodatkowo system nawadniania.
Co mieści nowo powstały budynek?
– Magazyn sprzętu spor towego, dwa biura
OSiR-u, dwie szatnie dla sportowców, toalety, pokój
sędziowski, który na co dzień będzie służył za biuro
zarządu Sokoła i kotłownię, która ogrzeje te wszystkie pomieszczenia oraz umożliwi wzięcie ciepłego
prysznicu po treningu czy meczu. Na górze w rotundzie znajduje się sala konferencyjna dla ok. 40 osób.
Czy stadion będzie służył tylko kibicom
i piłkarzom?
– Ten stadion to nie tylko piłkarze. Oczywiście
trenować będą na nim grupy seniorskie i młodzieżowe, ale przed południem obiekt nie będzie stał pusty,
bo mamy w sąsiedztwie szkoły. Przede wszystkim Zespół Szkół, który już zgłasza chęć korzystania ze stadionu w godzinach rannych i realizowania zajęć wychowania fizycznego. Jest blisko Szkoła Podstawowa
nr 1 i przedszkole. Ten obiekt będzie żył tak samo jak
hala, na której odbywają się lekcje WF-u. Stadion będzie cały czas otwar ty, od godzin porannych, aż
do wieczora. Nie ma problemu, żeby chętni przychodzili na stadion pokopać piłkę. Jeżeli grupy Sokoła
Niemodlin, Football Academy i UKS-u Jedynki nie będą miały treningów, stadion będzie dostępny np.
dla rodziców, którzy przyjdą z dziećmi. Ważne, żeby
mieć obuwie do biegania po trawie.
Na nowym obiekcie nie ma już bieżni.
Nie można było jej zachować?
– Ze względu na istnienie dwóch boisk, nie było
już miejsca na bieżnię. Na pewno mały stadion lekkoatletyczny jest potrzebny w Niemodlinie. Następny rok ma być ogłoszony rokiem lekkoatletyki i z tego powodu Ministerstwo Spor tu przewiduje
dodatkowe środki na obiekty lekkoatletyczne. Zobaczymy, czy uda się coś w tym temacie zrobić. Dobrze
byłoby stworzyć takie miejsce. Może powstałby wtedy klub lekkoatletyczny z instruktorem prowadzą-

cym zajęcia dla dzieci i młodzieży. Gdyby na stadionie powstało boisko lekkoatletyczne, to raz, że koszty byłyby o wiele większe, a dwa – najważniejsze
– nie byłoby boiska bocznego i płyta główna szybko
uległaby degradacji. Coś trzeba było wybrać.
Ile wyniosły koszty inwestycji?
– Rzeczą demokracji jest możliwość wypowiadania się na każdy temat. Ja szanuję zdanie wszystkich
obywateli, i tych, co są zadowoleni, i tych, co nie są.
Ale musimy podejść bardzo uczciwie do tego, co
wydarzyło się w związku z przebudową stadionu.
Wybudowanie naszego stadionu za kwotę niewiele
ponad dwóch milionów złotych, z czego 950 tysięcy
pochodzi ze środków zewnętrznych, Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013, to sukces naszej gminy.
Zwłaszcza, jak porówna się koszty podobnego stadionu, który powstał w Grodkowie i kosztował 6 milionów, czy stadionu w Brzegu, który pochłonął 30
milionów. Za trochę ponad milion złotych, które zainwestowała gmina, otrzymaliśmy ładny i funkcjonalny obiekt, z dobrą płytą, boiskiem treningowym
i oświetleniem, które ma niedługo powstać. Uważam, że warto było podjąć starania o nowy stadion,
zwłaszcza dla naszych piłkarzy, którzy od wielu lat
dopominali się o możliwość grania i trenowania
w porządnych warunkach.
W hali sportowej nie tylko odbywają
się zajęcia sportowe, ale również wydarzenia, takie jak mecze o Superpuchar Opolszczyzny, międzynarodowy turniej koszykówki. Czy planuje pan podobne imprezy
na stadionie?
– Zdecydowanie tak, ale jeszcze nie jesienią.
Chcemy, aby obiekt został wybudowany do końca:
powstał parking, skończone boczne boisko, przesunięta płyta główna. Wtedy będziemy myśleć o za-

praszaniu do nas, oczywiście w okresie przygotowawczym, czy okresie roztrenowania, drużyn z wyższych klas rozgrywkowych, żeby ich występy były
atrakcją dla naszych kibiców. Obiekt musi żyć i gościć kluby, które przyciągną większą ilość kibiców.
W pierwszej kolejności chcielibyśmy sięgnąć
po najlepsze drużyny Opolszczyzny. Myślimy też
o imprezach plenerowych, które można byłoby organizować na stadionie. Jednak trzeba to robić
z głową. Nie chcemy, żeby łatwo doszło do zniszczenia płyty boiska, która jest przede wszystkim dla
piłkarzy. Słyszy się o przypadkach nowych stadionów, gdzie po imprezie płyta nadaje się do wymiany. Nas nie stać na taką wymianę.
Czy to prawda, że jest pomysł, aby
na stadionie powstał pub sportowy?
– Jestem generalnie daleki od pobierania
opłat od klubów spor towych, a jeśli już, to na pewno mniejszych. Generalnie nie zakłada się, że taki stadion czy hala spor towa zarobią na siebie, bo
jest to praktycznie niemożliwe. Jeśli są jakieś możliwości zarobkowania, to na hali od grup komercyjnych, a na stadionie musi to być coś dodatkowego. Tym czymś jest rotunda budynku. Nie
chciałbym, żeby jej wykorzystanie skończyło się
na spotkaniach raz na cztery, pięć tygodni. Dlatego w specyfikacji przetargowej zostało zabezpieczone nagłośnienie, rzutnik, telewizor, aby móc wynajmować salę na konferencje. Chciałbym jednak,
żeby ta sala na górze żyła codziennie, żeby powstał tam pub spor towy, otwierany po południu,
kiedy zaczynają się treningi na stadionie, a w momencie ciekawych zawodów spor towych, żeby kibice mogli wspólnie oglądać tam transmisje meczów. Z wynajmu mielibyśmy zysk, który mógłby
pokrywać np. opłaty za media.
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Niemodlina

ZAKSA górą
W atmosferze siatkarskich mistrzostw
świata, w Niemodlinie rozegrano mecz
o Superpuchar Opolszczyzny pomiędzy ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle a AZS Stal Nysa.
Pomimo braku w swoich szeregach reprezentantów Polski: Pawła Zagumnego, Pawła Zatorskiego i Marcina Możdżonka oraz kontuzjowanych
Grzegorza Boćka i Łukasza Wiśniewskiego, kędzierzynianie nie mieli problemów z przeciwnikiem i pokonali zespół Stali 3:0. Do połowy pierwszego setu
gra była jeszcze wyrównana. Jednak dobrze zagrywający nowy zawodnik ZAKSY, reprezentant Holandii, Nimir Abdel-Aziz i punktujący w ataku Dominik Witczak nie dali nysanom szans na zdobycie
przewagi. W drugim secie szybko zrobiło się 10:5
dla kędzierzynian, którzy wygrali ostatecznie 25:17.
Do stanu 10:7 dla ZAKSY w trzecim secie, wydawało się, że Stal złapała drugi oddech, jednak sporo
błędów własnych siatkarzy z Nysy spowodowało, że

Trzymamy rękę na pulsie

W miejscowości Jaczowice patrol policyjny
z SPPP w Opolu zatrzymał nietrzeźwego mieszkańca
Nysy, który kierował samochodem marki Mercedes
Premium z naczepą Schmitz. Postępowanie prowadzi KP w Niemodlinie.

ZAKSA odskoczyła na 20:13 i wygrała tę partię, podobnie jak pierwszą, 25:18.
Siatkarskie święto to nie tylko mecz, ale również
cała oprawa sportowego wydarzenia. Siatkarzy wyprowadzili na boisko młodzi adepci siatkówki, którzy
ćwiczą na co dzień w hali OSiR-u. Mecz komentował,
prowadził konkursy i zagrzewał publiczność
do wspólnej zabawy Donat Przybylski z Radia Opole. Nie zabrakło cheerleaderek ZAKSY, była meksykańska fala i cenne nagrody dla kibiców (m. in. no-

W miejscowości Gracze, przy drodze Kolonia
Duża, 20-latek, wyłamując poręcz od schodów,
dokonał jej zniszczenia na szkodę swojej matki.
Postępowanie prowadzi KP w Niemodlinie. Straty 1.0 tys. zł.
W miejscowości Rogi mężczyzna spacerujący
w kompleksie leśnym między Rogami a Rutkami, natrafił na przedmiot o długości ok. 40 cm, średnicy 20 cm, przypominający wyglądem niewybuch.
Powiadomiono Jednostkę Wojskową z Brzegu.
W miejscowości Rzędziwojowice w dniach 15-16
września nieznany sprawca, wyłamując zamki
w drzwiach, włamał się do samochodów ciężarowych marki Mercedes Ateco i Mercedes Actros,
z których skradł dwa portfele z kartami bankomatowymi, dowodem osobistym oraz innymi dokumentami i pieniędzmi. Straty 3.6 tys. zł. Postępowanie prowadzi KP w Niemodlinie.
W Niemodlinie na ulicy Reymonta policjanci
z KP w Niemodlinie zatrzymali 24-latka poszukiwanego na podstawie zarządzenia Sądu Rejonowego
w Opolu celem doprowadzenia do aresztu śledczego lub zakładu karnego w celu odbycia kary pozbawienia wolności.

wa koszulka reprezentacji Polski), a także oprawa
muzyczna. Uczczono również pamięć Leszka Opałacza, wieloletniego komentatora sportowego Radia
Opole, któremu od trzech lat poświęcone są mecze
o Superpuchar Opolszczyzny.
Po meczu burmistrz Niemodlina Mirosław Staniewicz i członek zarządu województwa Barbara Kamińska wręczyli główne trofea oraz nagrody indywidualne:
Najlepszy libero: Szymon Bieniek (AZS Stal)
Najlepszy środkowy: Krzysztof Maziarz (ZAKSA)
Najlepszy przyjmujący: Lucas Loh (ZAKSA)
Najlepszy rozgrywający: Patryk Szczurek (AZS Stal)
Najlepszy atakujący: Dominik Witczak (ZAKSA)
Nagroda Fair Play: Piotr Kalembka (AZS Stal)
Najlepszy zawodnik spotkania MVP: Nimir Abdel-Aziz (ZAKSA)
Przyznano również niezaplanowaną wcześniej
nagrodę. Prezes Euroservices Polska, Andrzej Kristman, zaproponował nagrodę finansową dla najbardziej walecznego zawodnika meczu, którą otrzymał
Mateusz Piotrowski, zawodnik AZS Stal Nysa. Jego
kolega z drużyny, Patryk Szczurek, zaskoczył wszystkich, ponieważ otrzymaną od organizatorów nagrodę dla najlepszego rozgrywającego oddał zawodnikowi ZAKSY, Nimirowi Abdelowi-Azizie, za co
otrzymał aplauz publiczności.
mk

W dniu 26 września w Niemodlinie na Al. Wolności policjanci z KP w Niemodlinie zatrzymali 24-latka, który w samochodzie marki BMW posiadał 79,9
gramów marihuany. Postępowanie prowadzi KP
w Niemodlinie.
W dniu 27 września w Niemodlinie na ulicy
Spor towej policjanci zatrzymali 18-latka, który
w samochodzie marki Opel Vectra posiadał 2,24
grama marihuany. 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. 77 4023 663
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Nominacje
do Złotego Sokoła 2014

Staw Młyński
po rewitalizacji
Zakończyło się zadanie „Rekultywacja zbiornika małej retencji Stawu Młyńskiego na
Ścinawie Niemodlińskiej w Niemodlinie”.
W ramach prac wybrano namuł i pogłębiono zbiornik (łącznie wywieziono ok. 5 300 ton namułu i ziemi),
umocniono skarpy zbiornika faszyną, wykonano kamienny gabion na granicy rzeki ze stawem, celem
zmniejszenia zamulania stawu w przyszłości, wykonano kamienne umocnienie cypla. Zadanie zrealizowała
firma ERCAD z Tarnowa Opolskiego za kwotę blisko 220 000 zł, z czego 85% stanowiło dofinansowanie ze
środków Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013. W wyniku realizacji zadania zwiększono pojemność
retencyjną zbiornika, która wynosi 11 500 m3, wobec 6 150 m3 przed oczyszczeniem. Dodatkowo, dzięki
realizacji inwestycji, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odnowiła most na Ścinawie
Niemodlińskiej, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu wykonał czyszczenie rzeki na
odcinku do mostu na drodze krajowej w parku miejskim, zaś Gospodarstwo Rybackie Lasów Państwowych
w Niemodlinie przeprowadziło kompleksowy remont jazów.
Bartłomiej Kostrzewa

Sukces na turnieju strzeleckim
Urzędnicy samorządowi po raz
czwarty rywalizowali na strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu-Grudzicach.
Imprezę organizowała Komenda Miejska
Policji w Opolu oraz klub strzelecki Gun-Shoot.
Do zawodów zgłosiło się 19 trzyosobowych
drużyn, gminę Niemodlin reprezentowali: Wiesław Kozik, Witold Kuriata i Krzysztof Piątek.
Zawodnicy rywalizowali w dwóch konkuren-

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

Kapituła „Złotego Sokoła 2014”
w składzie: Mirosław
Stankiewicz – burmistrz Niemodlina,
Bartłomiej Kostrzewa
– zastępca burmistrza Niemodlina,
Mariusz Nieckarz
– przewodniczący Rady Miejskiej w Niemodlinie, Stanisław Janiak – przewodniczący KBiSG
Rady Miejskiej w Niemodlinie, Danuta Unijewska
– przewodnicząca KR Rady Miejskiej w Niemodlinie, Czesław Paszkowski – przewodniczący KSS
Rady Miejskiej w Niemodlinie, Elżbieta i Mariusz
Woźniakowie – laureaci „Złotego Sokoła 2013”,
dokonała oceny zgłoszonych kandydatur i nominowała: Tatianę Śnieżek, Niemodlińskie Stowarzyszenie Dobroczynne „Nadzieja”, Stowarzyszenie
MONAR – NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny MONAR w Graczach, Aleksandrę
Paszkowską, Michała Graczyka oraz Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Handlowe Rapex z prezesem Bronisławem Haładusem.
W dniu 10 listopada odbędzie się kolejne posiedzenie kapituły, na którym zostanie wyłoniony
laureat. Wręczenie wyróżnienia nastąpi w czasie
uroczystej sesji rady miejskiej z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
Red.

cjach: strzelanie statyczne z Glocka do tarczy
oddalonej o 15 metrów oraz strzelanie dynamiczne z dwóch rodzajów broni.
W klasyfikacji indywidualnej najcelniej strzelał Wiesław Kozik, otrzymując puchar i dyplom
dla najlepszego strzelca zawodów, drużynowo
gmina Niemodlin uplasowała się na czwartym
miejscu. Pierwsze miejsce drużynowo zajęła II drużyna Urzędu Miasta Opola, drugie
– II drużyna urzędu marszałkowskiego, a trzecie II drużyna starostwa powiatowego w Opolu.
Inspektor GCZK UM w Niemodlinie
Zenon Romańczukiewicz

PULS

Aktualności

8

Niemodlina

Odrestaurowano
figurę świętego

Przebudowa zjazdu zakończona
Zakończyła się realizacja inwestycji pn.: „Remont i przebudowa zjazdu z ulicy Opolskiej
na Osiedle Piastów w Niemodlinie”.
Wykonawcą zadania była firma Usługi Transportowe, Melioracyjne, Roboty ziemne – Marianna Wójcik z Opola. Kwota realizacji zadania wyniosła 118 645 zł i została sfinansowana ze środków budżetu gminy Niemodlin.
Zadanie zostało zrealizowany na wniosek mieszkańców Osiedla Piastów w Niemodlinie, którzy postulowali przebudowę zjazdu i likwidację utrudnień w ruchu drogowym. W wyniku realizacji inwestycji zjazd został przebudowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwiono swobodne poruszanie się dwóch samochodów i bezpieczny wyjazd na drogę krajową nr 46, a także odseparowano ruch pieszych od ruchu
kołowego poprzez budowę chodnika.
Bernadeta Lisson-Pastwa

Pracownicy urzędu
miejskiego szkolą się
W dniach 24-26 września gmina Niemodlin realizowała kalendarzowy plan
szkoleń z zakresu spraw
obronnych, zarządzania
kryzysowego i obrony cywilnej.
Pierwszy dzień szkolenia obejmował szkolenie w zakresie wykonywania zadań stałego dyżuru podczas podwyższania stanów
gotowości obronnej. Zadania realizowano wykorzystując łączność radiową, telefoniczną oraz e-mail.
Następne dwa dni (realizowane w Turawie), to zapoznanie się z:
– zadaniami Głównej Dróg Krajowych i Autostrad Oddz. Opole oraz
Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu w sytuacjach kryzysowych, zagrożenia państwa i w czasie wojny;
– zagrożeniami cyber terroryzmem;
– udziałem żołnierzy 10 Brygady Logistycznej w Opolu w misjach
zagranicznych;
– organizacją Zastępczych
Miejsc Szpitalnych na terenie powiatu opolskiego;

– działaniami Wydziału Geodezji i Kartografii w sytuacjach kryzysowych, zagrożenia państwa
i w czasie wojny;
– miejscem, rolą i zasadami
współpracy cywilno-wojskowej w ramach pozamilitarnych przygotowań obronnych przedstawionymi
przez pracowników WKU w Opolu;
– zasadami udzielania pierwszej pomocy dla ludności poszkodowanej w wyniku wystąpienia ataku
terrorystycznego i wypadkach masowych przedstawionymi przez instruktorów PCK w Opolu.
Przedstawiciele Powiatowego
Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Opolskiego omówili
zasady tworzenia procedur zarządzania kryzysowego oraz załączników funkcjonalnych do planu oc.
W szkoleniu uczestniczyła ośmioosobowa grupa pracowników urzędu miejskiego.
Uwaga! GDDKiA Oddział
w Opolu informuje, że nadal działa
specjalna ogólnopolska infolinia
drogowa (nr tel. 19111), dzięki której można uzyskać informacje o sytuacji na drogach krajowych.
Inspektor GCZK UM
w Niemodlinie
Zenon Romańczukiewicz

Pochodząca z II poł. XVIII w. figura św. Jana Nepomucena, usytuowana w Krasnej Górze, przeszła gruntowną konserwację.
Wykonawcą dokumentacji i prac konserwatorskich była firma Dorota Kociszewska
– Konserwacja z Wrocławia. Dodatkowo wykonano nowe ogrodzenie postumentu. Figura
św. Nepomucena w wyniku negocjacji z Agencją Nieruchomości Rolnych w Opolu przeszła
na własność gminy Niemodlin, w zamian
za sfinansowanie przez agencję prac konserwatorskich. Renowacja figury została wykonana zgodnie z zaleceniami Opolskiego Konserwatora Zabytków i pod jego nadzorem.
Bernadeta Lisson-Pastwa

BIULETYN
GMINY NIEMODLIN

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

Rozmowa Pulsu Niemodlina
z burmistrzem Niemodlina Mirosławem Stankiewiczem
PN: Kończy się kadencja obecnego samorządu. Jakie były te cztery lata?
Mirosław Stankiewicz: Podobnie jak w poprzedniej kadencji – bardzo pracowite. Przebudowa 10
ulic śródmieścia Niemodlina, remonty świetlic wiejskich
w Grodźcu, Lipnie i Rzędziwojowicach, unowocześnianie
bazy oświatowej, w tym kompletna termomodernizacja
szkoły w Graczach, kanalizacja Niemodlina, Gościejowic
i Wydrowic, nowe place zabaw dla dzieci, remont koryta Ścinawy Niemodlińskiej to tylko część najważniejszych
inwestycji, na które udało się pozyskać naszej gminie wiele milionów złotych ze środków europejskich. A przecież
– jeżeli dodamy do tego tegoroczne, kończone obecnie inwestycje: rozbudowa kanalizacji Gościejowic, oddanie
do użytku nowego oddziału przedszkolnego w przedszkolu nr 1 i zapewnienie wszystkim dzieciom miejsca
w przedszkolach, przebudowa zjazdu na ulicę Opolską
od strony Osiedla Piastów, remont kapitalny Stawu Zamkowego czy wreszcie budowa nowego stadionu miejskiego – to bilans dokonań jest imponujący.
PN: Część mieszkańców uważa, że zamiast budowy stadionu, czy też remontu Stawu Zamkowego, należało w pierwszej kolejności wybudować nowe przedszkole.
MS: Na remonty i przebudowy stadionu oraz stawu otrzymaliśmy środki zewnętrzne z Lokalnej Grupy Rybackiej Opolszczyzna. Inwestycje te były odkładane
od dziesięcioleci i przyszedł ostatni moment, aby je zrealizować. Natomiast nie zaniedbaliśmy starań związanych z budową nowoczesnego przedszkola. Dwa lata temu powstała koncepcja budowy. W tym roku powstanie
projekt budowlany. W międzyczasie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił fundusze, które umożliwią dofinansowanie tej inwestycji. Program LEMUR stworzył możliwość pozyskania
środków na dofinansowanie tej inwestycji, której wcześniej nie było. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym
roku rozpocznie się budowa przedszkola o wartości
ok. 5 milionów z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych. Osoby, które krytykują podejmowane decyzje, powinny najpierw pogłębić swoją wiedzę. Zawsze jestem do dyspozycji i wyjaśnień. Innymi słowy
– gdybyśmy dwa lata temu podjęli decyzję o budowie
przedszkola wyłącznie za własne pieniądze, to byłaby to
jedyna inwestycja w tej kadencji samorządu. Krytyka
jest zawsze potrzebna, ale krytykanctwo jest potrzebne
wyłącznie tym, którym zależy na spowolnieniu rozwoju
naszej gminy.

PN: Pańscy oponenci wracają do sprawy likwidacji kuchni w stołówkach szkolnych. Jak
po dwóch latach wygląda ten problem?
MS: Chciałbym przypomnieć, że nasze kuchnie generowały koszty przygotowania posiłków od 4 do 10 złotych na jeden posiłek (bez niezbędnego surowca – tzw.
wsadu do kotła) i nie były konkurencyjne w stosunku
do potencjalnych konkurentów zewnętrznych. Po przeprowadzonym przetargu tylko dla podopiecznych OPS – jedni uczniowie korzystaliby z posiłków dostarczanych przez
firmy wyłonione w przetargach, inni zaś z posiłków przygotowanych przez szkoły. To byłaby segregacja uczniów.
Chciałem uniknąć takiej sytuacji w naszej gminie. Koszty gminy związane z przygotowaniem posiłków w szkołach sięgały od 150 do 200 tysięcy rocznie. Prąd, energia cieplna, woda, płace kucharek oraz inne koszty były
finansowane przez wszystkich podatników w ramach
budżetu gminy. Rodzice dzieci opłacali jedynie tak zwany wsad do kotła, czyli surowiec zużyty do wyprodukowania obiadów. Tyle samo płacili rodzice z dochodem 400
złotych, jak i 3000 złotych na osobę. Przed podjęciem decyzji, dwa lata temu zwróciłem się z propozycją do pań
gotujących obiady w szkołach, aby założyły własną działalność gospodarczą i nadal gotowały obiady. Chodziło
o to, aby zmniejszyć koszty funkcjonowania naszej oświaty, a uzyskane oszczędności skierować na inne zadania,
w tym zadania w samej oświacie. Żadna z pań kucharek
nie wyraziła zgody na tak zwane samozatrudnienie, pomimo zapewnienia wydzierżawienia pomieszczeń i wyposażenia niezbędnego do wykonania tej usługi. Zapewniałem również zbyt usług przez trzy lata. Krótko mówiąc,
zaproponowałem warsztat pracy, zbyt towaru i pewność
pracy przez trzy lata. Mimo tego, żadna z tych pań nie
skorzystała z oferty. W związku z odrzuceniem tej propozycji przystąpiliśmy do rozwiązania obowiązującego
obecnie, ogłaszając przetargi na prowadzenie dożywiania wszystkich dzieci w szkołach i wyłaniając wykonawców tej usługi w tak zwanym cateringu. Taki system
świadczenia tej usługi przyjęły wcześniej inne gminy:
Grodków, Lewin Brzeski czy też Tułowice. Obecnie,
po dwóch latach gmina otrzymała propozycje od dwóch
podmiotów chętnych na wydzierżawienie majątku i prowadzenie tej usługi w oparciu o istniejący potencjał kuchni szkolnych. W przypadku pozytywnych rozstrzygnięć
przetargowych będzie to powrót do prowadzenia kuchni w szkołach bez znaczącego obciążania budżetu gminnego, jak miało to miejsce kilka lat temu. Musiał widocznie upłynąć czas, aby niektóre osoby przekonały się
do wcześniejszych idei. Wszystkim tym, którzy zamierzają wykorzystywać ten temat w krytyce obecnej kadencji samorządu, należy przypominać podstawowe prawdy i przepisy prawa obowiązujące w dniach, kiedy
podejmowane są stosowne decyzje.
PN: Ale jeden z radnych powołuje się
na przykład, w którym w dalszym ciągu to
gmina pokrywa koszty przygotowania posiłków w szkołach dla wszystkich dzieci.
MS: Tak. Radny przywołuje przykłady rozwiązań
różnych gmin, kiedy jest to wygodne dla uzasadnienia jego tez lub poglądów. Proszę porównać sytuację demograficzną, wielkości gmin i występującego bezrobocia, stopień ubóstwa, wielkość środków przeznaczanych
na pomoc społeczną, a także na możliwości stosowania
przepisów prawa na przykład w zakresie dożywiania
uczniów bez zastosowania ustawy o zamówieniach publicznych. Wydaje się, że radny nie robi takich podstawowych porównań i stąd się biorą jego wypowiedzi..
PN: Panie burmistrzu, koniec kadencji
przypada również na dzień sporządzenia
przez pana budżetu gminy na rok następny.
Czy w związku z tym zbiegiem dat prace

nad budżetem przebiegają zgodnie z procedurami?
MS: Bezwzględnie tak. Zgodnie z przepisami prawa jestem zobowiązany do przedłożenia projektu budżetu do dnia 15 listopada, a więc na dzień przed wyborami samorządowymi. Jestem po wielu zebraniach
wiejskich, gdzie były zgłaszane postulaty mieszkańców do przyszłorocznego budżetu. Budowa nowych
dróg i punktów świetlnych, montaż urządzeń fitness,
poprawa infrastruktury komunalnej, w tym budowy
kanalizacji, drogi dojazdowe do pól, remonty świetlic
wiejskich oraz bardzo wiele innych pomysłów. Wszystkie one zostaną ujęte w granicach funduszu sołeckiego. Wiele zadań wynika z wcześniej zaciągniętych
przez naszą gminę zobowiązań powziętych w ramach
Aglomeracji Opolskiej. Część zgłaszanych postulatów
dotyczących polepszenia warunków życia naszych
mieszkańców jest do zrealizowania w 2015 roku, część
zaś musi być rozłożona na kilka lat. Zgłaszane są również dodatkowe pomysły i zadania przez stowarzyszenia oraz kluby spor towe. Ostateczne decyzje co
do kształtu i wielkości budżetu zapadną w grudniu,
po wyborach nowej rady i burmistrza. Liczę, że dotychczasowy, proinwestycyjny rozwój naszej gminy zostanie
utrzymany. Przynajmniej ja taki projekt budżetu zamierzam przedstawić w ustawowym terminie.
PN: Panie burmistrzu, rozpoczęła się kampania wyborcza. Jak ona przebiega?
MS: Powołana została Miejska Komisja Wyborcza,
której zadaniem jest rejestracja kandydatów na radnych
oraz burmistrza Niemodlina. Zgodnie z przepisami prawa urząd nie posiada swojego przedstawiciela w składzie
tego gremium. Nie miałem informacji od przewodniczącego komisji o jakichkolwiek zakłóceniach jej prac. Stąd
uważam, że kampania przebiega spokojnie.
PN: Kampania to nie tylko praca komisji
wyborczych. Interesuje nas kampania kandydatów. Szczególnie kandydatów na burmistrza.
MS: Jest bardzo wielu kandydatów na radnych
i stanowisko burmistrza. Obserwuję zwiększoną aktywność społeczną i zainteresowanie sprawami gminy. I cieszę się z tego faktu. Oby tylko ta aktywność znalazła swoje odzwierciedlenie w dniu wyborów i zaowocowała
większym udziałem mieszkańców w działaniach po wyborach. Niestety, pojawiły się również przypadki nieetycznych zachowań niektórych komitetów wyborczych.
W Lipnie, już we wrześniu, jeden z kandydatów kolportował ulotki wyborcze, które nie były sygnowane przez żaden z komitetów. Pełnomocnik jednego z komitetów opowiada niewybredne kłamstwa o mojej osobie. Ot, taki
nasz niemodliński folklor wyborczy. Jeżeli zaś chodzi
o propozycje działań programowych dla naszych mieszkańców na najbliższą kadencję, to moi kontrkandydaci nie
przedstawili żadnych propozycji. Widocznie czekają
na ostatni moment. Chcą zaskoczyć obywateli. Tak oceniam obecny stan kampanii wyborczej.

PN: A pańska kampania wyborcza?
MS: Powstrzymam się od udzielenia odpowiedzi
na to pytanie, aby nie narażać „Pulsu” na zarzut promowania kandydata na burmistrza za pieniądze publiczne.
Natomiast z racji sprawowanej funkcji, jako osoba reprezentująca gminę jestem wręcz zobowiązany do tego,
aby reagować na krytykę działalności organów gminy
i przedstawiać merytoryczne stanowiska. Czego zresztą
oczekują nasi mieszkańcy, do których docierają nieprawdziwe informacje lub którym dotychczasowe działania
i starania, zarówno moje, jak i zespołu, którym kieruję,
przedstawiane są w negatywnym świetle. Ostatecznie
bowiem to nasi mieszkańcy sami ocenią minione cztery
lata i zmiany, jakie zaszły w naszej gminie.
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Sprawozdanie burmistrza
Niemodlina z działalności
międzysesyjnej od dnia
26 czerwca do dnia
24 września 2014 r.
W okresie sprawozdawczym:
• W dniu 27 czerwca odbyły się w Szydłowcu Śląskim uroczystości związane z 100 rocznicą wybuchu I wojny światowej, w wyniku zakończenia której powstało odrodzone państwo polskie po 123 latach
zaborów. Uroczystości zorganizowane przez mieszkańców sołectwa, parafię niemodlińską oraz burmistrza połączone były z nową lokalizacją obelisku upamiętniającego byłych mieszkańców tej wsi poległych w pierwszej
wojnie światowej.
• W dniu 28 czerwca delegacja radnych Rady
Miejskiej w Niemodlinie oraz urzędu wzięła udział
w „Spotkaniu na granicy Czech i Moraw” organizowanym przez zaprzyjaźnioną gminę Stity.
• W dniu 1 lipca burmistrz spotkał się z przedsiębiorcami biorącymi udział w programie Niemodlińskiej Karty Rodziny.
• Kolejne dwie mieszkanki gminy Niemodlin zostały uznane za obywateli polskich. Uroczystego wręczenia dowodów osobistych nowym obywatelkom Polski
dokonał burmistrz w dniu 3 lipca – Tatianie Cybulskiej
oraz 24 września – Swietłanie Litwiniec.
• W dniu 4 lipca z-ca burmistrza odebrał w Ministerstwie Gospodarki certyfikat Euro-Gmina. Z województwa opolskiego przez kapitułę plebiscytu uhonorowane zostały tylko 2 samorządy: gmina Niemodlin
oraz powiat nyski. Jest to kolejne wyróżnienie i sukces
gminy Niemodlin w tym roku.
• W dniu 8 lipca burmistrz spotkał się z reprezentantem firmy Tauron w sprawie wzajemnych relacji
i potrzeb gminy dotyczących modernizacji oświetlenia
ulicznego.
• W dniu 9 lipca burmistrz wziął udział w walnym
zgromadzeniu członków Aglomeracji Opolskiej, którego tematem było między innymi przyjęcie gminy Tułowice do aglomeracji.
• W dniu 10 lipca burmistrz przewodniczył komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się
o awans na nauczyciela mianowanego.
• W dniu 11 lipca z inicjatywy burmistrza odbyło
się spotkanie z mieszkańcami ulicy Boh. Powstań Śląskich w sprawie konfliktu związanego z możliwym zablokowaniem wjazdu przy dawnej odlewni.
W tym samym dniu odbyły się obchody rocznicowe zorganizowane przez burmistrza, związane z ludobójstwem na Wołyniu. W uroczystościach wzięli udział:
kombatanci wraz z rodzinami, przedstawiciele partii politycznych oraz organizacji pozarządowych, radni, poczty sztandarowe naszych szkół, a także mieszkańcy.
• W dniu 14 lipca gościem burmistrza był komendant OSP w Grabinie, który przedstawił potrzeby
tej jednostki w 2015 roku.
• W dniu 17 lipca burmistrz spotkał się z przedstawicielami klubów sportowych w celu uzgodnienia warunków finansowych korzystania ze stadionu gminnego w Graczach przez piłkarzy Sokoła Niemodlin
w związku z przebudową stadionu w Niemodlinie.
• W dniu 18 lipca burmistrz przewodniczył komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się
o awans na nauczyciela mianowanego.
• W dniu 24 lipca burmistrz spotkał się z kierownikiem OPS w sprawie dofinansowania windy dla osoby niepełnosprawnej w Niemodlinie.

• W dniu 28 lipca burmistrz spotkał się z przedstawicielami Taurona w sprawie podpisania aneksu
do umowy na konserwację oświetlenia ulicznego i zainstalowania dodatkowych punktów oświetleniowych.
• W dniu 30 lipca burmistrz spotkał się z Komendantem Komisariatu Policji w Niemodlinie w sprawie narastającego konfliktu sąsiedzkiego w Magnuszowicach.
• W dniu 31 lipca burmistrz spotkał się z Komendantem Miejskim Policji w Opolu w celu omówienia zasad współpracy oraz sfinansowania dodatkowych służb
oraz patroli policjantów w Niemodlinie.
W tym samym dniu burmistrz spotkał się z przedstawicielami firmy Animex w sprawie aktualnych prac
związanych ze zmianą planu przestrzennego zagospodarowania Grodźca i Michałówka, a tym samym umożliwienia zwiększenia produkcji drobiu przez tę firmę.
• W dniu 5 sierpnia burmistrz spotkał się z dyrektorami gminnych przedszkoli w sprawie funkcjonowania tych placówek w nowym roku szkolnym oraz problemów finansowych związanych ze zwiększeniem ilości
dzieci w przedszkolach.
• W dniu 8 sierpnia burmistrz podpisał umowę
na kanalizacje: Gościejowic, ulicy Sportowej oraz Reymonta.
Dwóch kombatantów naszej gminy na wniosek
burmistrza zostało mianowanych na wyższy stopień, tj.
stopień porucznika. Nominację z rąk burmistrza i oficera WP, Kazimierz Micun z Graczy odebrał w dniu 8
sierpnia, a Stanisław Gala z Sadów w dniu 20 sierpnia.
• W dniu 11 sierpnia burmistrz przeprowadził
wybory sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Michałówek.
• W dniu 12 sierpnia burmistrz podpisał umowę
na przebudowę zjazdu na ulicę Opolską od strony
NZOZ Medyk w Niemodlinie.
• W dniu 13 sierpnia burmistrz spotkał się z prezes
Niemodlińskiego Towarzystwa Regionalnego w Niemodlinie w celu omówienia możliwości wydania przez NTR
cyklu zeszytów naukowych poświęconych historii dawnego powiatu niemodlińskiego i miasta Niemodlina.
• W dniu 14 sierpnia burmistrz w imieniu Prezydenta RP wręczył medale za długoletnie (50 lat) pożycie małżeńskie kilkudziesięciu parom naszej gminy.
W tym samym dniu burmistrz wraz sołtysami Magnuszowic i Magnuszowiczek oraz mieszkańców tych
wsi uczcili pamięć robotników przymusowych obozu
pracy w Magnuszowiczkach.
• W dniu 21 sierpnia burmistrz spotkał się z dyrektorem PP nr 2 w Niemodlinie oraz projektantem nowego przedszkola w celu ustalenia ostatecznej wersji wielkości zakresu funkcjonalnego projektowanego obiektu.
• W dniu 22 sierpnia burmistrz spotkał się z dyrektorami gminnych jednostek oświatowych w celu omówienia spraw związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
W tym samym dniu burmistrz spotkał się z zarządem Uniwersytetu III Wieku oraz dyrektorem Ośrodka
Kultury w Niemodlinie w celu ustalenia zasad współpracy oraz wsparcia działań tego stowarzyszenia w nadchodzącym roku akademickim.
• W dniu 25 sierpnia burmistrz wraz ze skarbnikiem podpisali aneks do umowy z zarządem Województwa Opolskiego w sprawie kanalizacji miejscowości Wydrowice.
• W dniu 26 sierpnia burmistrz zorganizował spotkanie konsultacyjne na temat zmiany organizacji ruchu
na ulicy Żeromskiego w Niemodlinie w związku z budową wjazdu na teren inwestycyjny przy ulicy Opolskiej.
Uczestnicy spotkania: przewodniczący rady miejskiej
oraz przewodniczący komisji stałych rady pozytywnie
zaopiniowali zakres zmian proponowanych przez projektanta oraz inwestora.
W tym samym dniu burmistrz oraz skarbnik gminy uczestniczyli, na zaproszenie zakładowej organizacji NSZZ „Solidarność” ZGKiM w Niemodlinie, w nego-
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cjacjach płacowych pomiędzy związkowcami a pracodawcą – dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Niemodlinie.
• W dniu 29 sierpnia oddano do użytku nowy plac
zabaw w Niemodlinie.
W tym samym dniu rozpoczęły się Dni Niemodlina zakończone dożynkami parafialno-gminnymi.
W tych dniach gościliśmy również burmistrzów wraz
z delegacjami zaprzyjaźnionych gmin z Czech: Stitów
oraz Prażmo. Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego święta naszej gminy, należą się słowa uznania.
• W dniu 1 września odbyła się w naszych szkołach inauguracja nowego roku szkolnego 2014/2015.
W tym samym dniu burmistrz spotkał się z mieszkańcami Graczy w związku z planowaną budową drugiej turbiny wiatrowej w tej miejscowości.
• W dniu 2 września burmistrz spotkał się z prezesem LZS Skalnik Gracze w sprawie inicjatywy utworzenia rady do spraw sportu w naszej gminie.
• W dniu 3 września burmistrz spotkał się z przewodniczącymi komisji stałych RM, przewodniczącym
RM, inwestorem oraz projektantem planu przestrzennego zagospodarowania miejscowości Grodziec i Michałówek, a także członkami zespołu urbanistyczno-architektonicznego w celu uzgodnienia ostatecznych
zapisów zmian w projekcie planu.
• W dniu 4 września burmistrz wziął udział w spotkaniu z marszałkiem województwa na temat priorytetowych zadań Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020.
• W dniu 5 września burmistrz wziął udział w narodowym czytaniu „Trylogii” H. Sienkiewicza zainicjowanym przez Prezydenta RP.
Tego samego dnia odbyło się spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Opolskiego Tomaszem Kostusiem poświęcone głównie sprawie kontynuacji budowy
chodnika przydrodze wojewódzkiej Wydrowice-Niemodlin.
• W dniu 6 września burmistrz, na zaproszenie
Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Niemodlinie, wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym tej organizacji, podczas którego poruszono między innymi sprawę podniesienia wynagrodzeń
pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych w naszej gminie.
• W dniu 7 września, na zaproszenie mieszkańców
sołectwa Grabin, burmistrz wziął udział w dożynkach
sołeckich.
• W dniu 8 września z inicjatywy burmistrza doszło do spotkania zarządów wspólnot mieszkaniowych
przy ulicy Sportowej, podczas którego omówiono problemy związane z funkcjonowaniem tych wspólnot,
w szczególności spraw terenów zielonych, placu zabaw
oraz gospodarki odpadami.
• W dniu 9 września burmistrz wraz ze skarbnikiem gminy uczestniczyli w kolejnej rundzie rokowań dotyczących podwyżek płac pracowników ZGKiM pomiędzy związkami zawodowymi a dyrektorem ZGKiM.
W tym samym dniu rozpoczęły się zebrania wiejskie, które dokonują rozdysponowania funduszu sołeckiego w 2015 roku.
Tego samego dnia z-ca burmistrza wziął udział
w corocznej konferencji organizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu.
• W dniu 12 września burmistrz wraz z dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Niemodlinie zorganizowali mecz o Superpuchar Opolszczyzny im. red.
Leszka Opałacza w siatkówce pomiędzy zespołami ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i STALĄ Nysa.
• W dniu 15 września burmistrz spotkał się po raz
kolejny z organizatorami projektu instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy.
W tym samym dniu burmistrz spotkał się z zarządem Sokoła Niemodlin w celu wstępnego uzgodnienia
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warunków korzystania przez ten klub z obiektu stadionu miejskiego.
• W dniu 17 września burmistrz spotkał się
z przedstawicielami stowarzyszenia Markot zainteresowanymi przejęciem budynku na cele statutowe po byłej Szkole Podstawowej nr 1 w Niemodlinie.
• W dniu 18 września odbyło się spotkanie burmistrza z dyrektorami placówek oświatowych w celu rozwiązania bieżących problemów tych placówek.
W tym samym dniu burmistrz zainaugurował kolejny rok funkcjonowania zespołu do spraw oświaty.
• W dniu 19 września burmistrz spotkał się z dyrektorem firmy REMONDIS Gliwice w celu omówienia
dotychczasowych doświadczeń w zakresie gospodarki
odpadami.
W tym samym dniu burmistrz spotkał się z prezesem LZS Skalnik Gracze w sprawie inicjatywy zmiany
uchwały rady miejskiej o finansowaniu sportu.
• W dniu 22 września burmistrz zainaugurował
funkcjonowanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Niemodlinie, której zadaniem będzie bezstronne i zgodne
z prawem przeprowadzenie wyborów samorządowych
w naszej gminie.
• W dniu 24 września pod kierownictwem burmistrza rozpoczęło się kilkudniowe szkolenie związane
z treningiem zespołu do spraw obrony cywilnej oraz
gminnego centrum reagowania kryzysowego w zakresie obronności kraju na wypadek wojny i innych zdarzeń
kryzysowych.
Tego samego dnia z-ca burmistrza wziął udział
w corocznym spotkaniu wójtów i burmistrzów powiatu
opolskiego z władzami opolskiej policji.

Zawiadomienie
Gmina Niemodlin zakończyła realizację projektu „Kanalizacja obszarów wiejskich
– etap II – Budowa kanalizacji w Wydrowicach”
zgodnie z umową nr 00033-6921
– UM0800051/12 z dnia 26 września 2012 roku z późniejszymi zmianami w ramach działania
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.
Celem operacji jest poprawa warunków życia i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich gminy Niemodlin poprzez budowę infrastruktury technicznej służącej poprawie
gospodarki ściekowej, ochronie wód powierzchniowych zlewni Nysy Kłodzkiej oraz Obszaru
Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 oraz ze środków
gminy Niemodlin.
W związku z powyższym zawiadamiam mieszkańców Wydrowic o obowiązku podłączenia się do zbiorczej
sieci kanalizacyjnej.
Szczegółowe informacje o warunkach
i zasadach związanych z podłączeniem do kanalizacji udzielane są w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie,
przy ulicy Wojska Polskiego 3, numer telefonu 77 46 06 318.
Mirosław Stankiewicz
Burmistrz Niemodlina

LXII sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie
W dniu 25 września br. odbyła się LXII sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie w kadencji 2010-2014, podczas której, po rozpatrzeniu projektów uchwał, podjęto nw.
uchwały:
Uchwala Nr LXII.386.14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian
budżetu gminy Niemodlin na rok 2014.
Uchwała Nr LXII.387.14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej.
Uchwała Nr LXII.388.14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 września 2014 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia
inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała Nr LXII.389.14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie
powołania gminnej rady seniorów oraz nadania jej statutu.
Uchwała Nr LXII.390.14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zasad
i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy i zagospodarowania placu
publicznego.
Uchwała nr LXII.391.14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie skargi
na działalność burmistrza Niemodlina.
Uchwała Nr LXII.392.14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie skargi
na działalność burmistrza Niemodlina.
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

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r.
poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwały Nr
XXXVIII/231/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 28 lutego 2013r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla miasta Niemodlina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 09-102014 do 10-11-2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie pokój nr 37 w godzinach
pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 31-10-2014r. w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Niemodlinie o godz. 11.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do burmistrza Niemodlina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
25-11-2014r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:
1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waż-

nego kwalifikowanego cer tyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpi sie elek tro nicz nym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 262) lub
2) opatrzone podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r.
poz. 235) lub
3) za pomocą elektronicznej skrzynki podaw czej w ro zu mie niu prze pi sów usta wy
z dnia 17 lutego 2005 r. o infor matyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Jednocześnie, na podstawie art. 39, 40
i 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235) informuję, że:
1) możliwe jest zapoznanie się z niezbędną
dokumentacją projektu planu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, pok. nr 37,
2) do ww. dokumentacji mogą być wnoszone uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu, oraz za pomocą środków komu ni ka cji elek tro nicz nej bez ko niecz no ści
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
3) uwagi należy składać do burmistrza Niemodlina w nieprzekraczalnym ter minie
do dnia 25-11-2014r.
4) uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Burmistrz Niemodlina
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WYKAZY
Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:
• części działek nr: 471/12, 163, 506/5 położonych w Niemodlinie
oraz część działki nr 129/6 położonej w obrębie Jaczowice – w celu ustawienia pojemników metalowych przeznaczonych na zbiórkę odzieży używanej i innych tekstyliów gospodarczych,
• niezabudowanych, położonych w obrębie Sarny Wielkie, oznaczonych nr. działki 166/1 o pow. 400 m2 i nr. działki 199/6 pow. 800 m2,
• niezabudowanej, położonej w obrębie Radoszowice, oznaczonej
nr. działki 98/2 o pow. 500 m2,
• niezabudowanej, położonej w obrębie Molestowice, oznaczonej nr.
działki 53/5 o pow. 700 m2,
• niezabudowanej, położonej w obrębie Szydłowiec Śląski, oznaczonej nr. działki 75 o pow. 100 m2.
Informacji udziela się w pokoju nr 37 tut. urzędu, tel. 77 4606 295-7,
wew. 222.
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
z późn. zm.) oraz z ß 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004
r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207 z 2004 r, poz. 2108 z późn. zm.), ogłasza
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej położonej w Magnuszowicach, oznaczonej nr.
działki 100/2 o powierzchni 0,0160 ha (Bp – 0,0160ha), k. m. 1.
Nieruchomość ta zapisana jest w księdze wieczystej KW nr
OP1O/00065760/3/3. 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, nieruchomość znajduje się
na obszarze przeznaczonym pod zabudowę zagrodową i agroturystykę.
Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Teren posiada dostęp
do sieci energetycznej i wodociągowej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5300,00 zł.
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 terminie do 6 listopada 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. 77 4606 295 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 12 listopada 2014 r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie o godz. 11.40.
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
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z późn. zm.) oraz z ß 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004
r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207 z 2004 r, poz. 2108 z późn. zm.) ogłasza
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej położonej w Rutkach, oznaczonej nr. działki 61/3
o powierzchni 0,0200 ha (B – 0,0200ha), k. m. 1.
Nieruchomość ta zapisana jest w księdze wieczystej KW nr
OP1O/00102388/3. 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, nieruchomość znajduje się
na obszarze przeznaczonym pod zabudowę zagrodową, agroturystykę
i usługi. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Teren posiada
uzbrojenie w sieć energetyczną i wodociągową.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4.500,00 zł.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli
wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 400,00 zł. Wadium należy
wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w terminie do 6 listopada 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. 77 4606 295 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 12 listopada 2014 r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie o godz. 12.20.
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.
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
z późn. zm.) oraz z ß 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004
r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207 z 2004 r, poz. 2108 z późn. zm.), ogłasza
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej położonej w Magnuszowicach, oznaczonej nr.
działki 157/1 o powierzchni 0,2800 ha (RIVb – 0,1800 ha, RV
– 0,1000 ha), k. m. 1.
Nie ru cho mość ta za pi sa na jest w księ dze wie czy stej KW nr
OP1O/00100674/1. 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, nieruchomość
znajduje się na obszarze przeznaczonym pod zieleń izolacyjną. Posiada dostęp do drogi publicznej poprzez drogę nieutwardzoną. Brak
uzbrojenia.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 11.000,00 zł.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli
wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 1.000,00 zł. Wadium należy
wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w terminie do 6 listopada 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. 77 4606 295 do 297, wew. 222) tut. urzędu.
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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 12 listopada 2014 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 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.

Noś odblaski
Apel burmistrza Niemodlina
o bezpieczeństwo na drodze
Drogi rodzicu!
Zadbaj o bezpieczeństwo swojego dziecka na drodze, udzielając mu porad i ucząc, jak unikać zagrożeń i umieć je przewidywać – to pomoże mu ich uniknąć.
Przypominaj swojemu dziecku o zasadach poruszania się w ruchu drogowym – jak bezpiecznie przejść przez jezdnię, poruszać się po chodniku, poboczu drogi itp.
Zaopatrz swoje dziecko w elementy odblaskowe, takie jak: kamizelki odblaskowe, opaski odblaskowe na rękę, breloki i smycze odblaskowe, a także inne części ubrania z wszytymi elementami odblaskowymi, by było ono widoczne i bezpieczne na drodze.
Twoje dziecko poruszające się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, noszące kamizelkę bądź inny element odblaskowy, jest widoczne dla kierowcy już z odległości ponad 150 metrów, natomiast bez kamizelki jest praktycznie niewidoczne, kierowca jest w stanie
zauważyć je dopiero z odległości 20 metrów. Ponadto przypominam o ustawowym obowiązku
korzystania przez pieszych poruszających się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym z elementów odblaskowych.
Jeśli zadbasz o bezpieczeństwo swoje i swojego dziecka to unikniecie wielu niebezpieczeństw
i niemiłych niespodzianek!

Przemoc domowa.
Gdzie szukać pomocy?
Wskazówki, gdzie i jaką pomoc
moż na uzy skać oraz in for ma cje
o pla ców kach udzie la ją cych po mo cy oso bom do świad cza ją cym
prze mo cy w ro dzi nie uzy skasz
w Ośrod ku Po mo cy Spo łecz nej
w Nie mo dli nie, ul. Bo ha te rów Po wstań Ślą skich 37, 49-100 Nie mo dlin, tel. 77 4607945.
Możesz również skorzystać z pomocy telefonów zaufania i porozmawiać anonimowo o swojej sytuacji, dzwoniąc pod bezpłatne numery:
16 111
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
800 12 12 12
Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
116 123
Kryzysowy Telefon Zaufania dla Dorosłych
801 12 00 02
Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie – Niebieska Linia
Doświadczanie przemocy domowej jest
złożonym problemem i często do wyjścia z przemocy potrzebna jest pomoc innych osób, a nawet wsparcie wielu służb. W sytuacji, w której
doświadczamy jakiejkolwiek formy przemocy,
wskazana jest pomoc z zewnątrz, która pomoże podjąć działania służące ochronie. Ta pomoc
może przyjść ze strony przedstawicieli różnych
służb – psychologa, prawnika, policjanta, lekarza, pracownika socjalnego. Czasem potrzebni
są oni wszyscy naraz. Pomoc psychologiczna
wspiera na ścieżce wychodzenia z przemocy.
Pomoc prawna pozwala postawić sprawcy granice prawne, które uniemożliwią kontynuowanie przemocy.
Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w gminie Niemodlin

Drogi uczniu!
Przestrzeganie poniższych zasad zapewni Ci bezpieczną drogę do szkoły:
1. Nigdy nie wybiegaj na jezdnię
2. Przechodź przez ulicę w miejscach do tego przeznaczonych
3. Nie biegaj po chodnikach i krawężnikach
4. Po zapadnięciu zmroku noś na tornistrze lub ubraniu elementy odblaskowe
5. Chodź do szkoły zawsze tą samą drogą
6. Nie odpowiadaj na zaczepki obcych
7. Nie pozwól podwozić się do szkoły nieznajomym
8. Unikaj drogi do szkoły na skróty (place budowy, opuszczone budynki)
9. Nie zaczepiaj spotkanych na ulicy zwierząt
10. Nie podnoś strzykawek lub innych niebezpiecznych przedmiotów
Chociaż znasz te „przykazania” nawet obudzony w nocy,
Uszy wciąż miej nastawione, dookoła głowy oczy!
Mirosław Stankiewicz
Burmistrz Niemodlina

Plan gospodarki
niskoemisyjnej gminy
Gmina Niemodlin pozyskała kwotę 33 456 zł z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na stworzenie
dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Niemodlin”. Dokument ten
będzie niezbędny dla ubiegania się o środki finansowe Unii Europejskiej w latach 2015-2020 w przypadku starań samorządu o dofinansowanie inwestycji
związanych z uzyskaniem efektywności
energetycznej czy redukcji emisji, takich jak
np. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej czy wymiana oświetlenia
na energooszczędne.
Bartłomiej Kostrzewa
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Regulamin II edycji konkursu
„Noś odblaski – świeć przykładem”
I. Organizator
Organizatorem konkursu jest
burmistrz Niemodlina

drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 991) i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

II. Patronat
Komisariat Policji w Niemodlinie
Wydział Prewencji
Komendy Miejskiej Policji w Opolu

IV. W konkursie przewidziano nagrody

III. Cele konkursu
1. Zwiększenie aktywności rodziców, opiekunów,
dyrektorów szkół, nauczycieli w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe.
2. Uświadomienie uczniów o konieczności używania elementów odblaskowych w celu poprawy
ich widoczności na drodze.
3. Uwrażliwienie uczniów i ich rodziców na potrzebę dbania o bezpieczeństwo własne i innych,
m. in. w drodze do i ze szkoły, ale również wtedy,
gdy poruszają się oni po drogach w każdej innej
okoliczności.
4. Zwrócenie uwagi uczniów na potrzebę przestrzegania zasad obowiązujących w ruchu drogowym.
5. Zwiększenie świadomości uczniów w kwestii
dbania o swoje bezpieczeństwo na drodze.
6. Zwrócenie uwagi uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół na ustawowy obowiązek korzystania przez pieszych z elementów odblaskowych – art. 11 ust. 4 a ustawy z dnia 26
lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu

V. Warunki uczestnictwa
1. Konkurs będzie składał się z etapu szkolnego
i etapu gminnego.
2. W etapie szkolnym konkursu biorą udział
wszyscy uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta i gminy Niemodlin.
3. Konkurs podzielony będzie na 3 kategorie
wiekowe:
a) uczniowie klas I – III szkół podstawowych,
b) uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych,
c) uczniowie klas I – III szkół gimnazjalnych.
4. Etap szkolny konkursu będzie składał się z 3
części, w których:
a) I część – codzienna ocena noszenia odblasków w widocznym miejscu przez cały okres trwania
konkursu;
b) II część – weryfikacja i ocena mająca
na celu przyznanie punktów za posiadanie w swojej wierzchniej odzieży, tj. kurtkach, czapkach, butach, spodniach, plecaku itp. stałych elementów
odblaskowych (odblaskowe lampasy na kurtkach,
metki odblaskowe na czapkach, bluzach,
spodniach, odblaski na butach lub świecące
amor tyzatory w ich podeszwach, odblaski na plecaku itp.);

PSZOK przyjmuje kolejne rodzaje odpadów
Informujemy, że gminny PSZOK, w związku ze zmianą decyzji starosty opolskiego zezwalającej gminie Niemodlin na zbieranie odpadów, dodatkowo przyjmuje od mieszkańców gminy Niemodlin, objętych gminnym systemem zbiórki odpadów komunalnych, następujące odpady:
Urządzenia zawierające niebezpieczne elementy: monitory komputerowe, telewizory, wszelkie
urządzenia zawierające kineskopy, urządzenia zawierające rtęć, zasilacze awaryjne tzw. UPS'y, urządzenia zawierające niebezpieczne baterie lub akumulatory, inne urządzenia zawierające niebezpieczne elementy.
Sprzęt komputerowy: komputery, klawiatury, myszki komputerowe, tablety, noteboki, laptopy,
palmtopy, drukarki, skanery.
Sprzęt biurowy: telefony, faxy, telexy, dalekopisy, telefony komórkowe, maszyny do pisania, kserokopiarki, niszczarki dokumentów, kalkulatory.
Sprzęt domowy: radioodbiorniki, radioodtwarzacze, magnetofony, magnetowidy, anteny satelitarne i telewizyjne, tunery satelitarne, kamery wideo, walkman, discman, pralki, suszarki, odkurzacze, żelazka, lokówki, lampy, żyrandole, maszyny do szycia, grzejniki elektryczne, kuchenki gazowe,
kuchenki elektryczne, kuchenki mikrofalowe, elektryczne grile, opiekacze, czajniki elektryczne, ekspresy do kawy i herbaty, sokowirówki, miksery, krajalnice, tostery, inne roboty kuchenne, frytkownice, gofrownice, pochłaniacze.
Elektronarzędzia: wiertarki, wkrętarki, wycinarki, pilarki.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy Niemodlin,
którzy są objęci systemem zbiórki odpadów komunalnych. PSZOK znajduje się w Gościejowicach Małych przy gminnej oczyszczalni ścieków. Odpady przywozić można:
• w środy w godz. 7.00 do 17.00
• w soboty w godz. 7.00 do 13.00
Urząd Miejski w Niemodlinie
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie
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c) III część – test wiedzy dotyczący bezpiecznego poruszania się po drodze dla wszystkich uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych zostanie przeprowadzony w ich placówkach w dniu 24.11.2014 r.
o godz. 9.00.
5. Do etapu gminnego kwalifikuje się po jednym uczniu z każdej szkoły w określonych kategoriach wiekowych, którzy osiągnęli największą liczbę punktów w etapie szkolnym. Na etapie
konkursu gminnego uczestnik przygotowuje piosenkę, wiersz, komiks lub historyjkę obrazkową
o bezpiecznym poruszaniu się po drodze bądź
o zagrożeniach spowodowanych poruszaniem się
po drodze bez odblasków. Uczestnik, który przygotował piosenkę, winien ten fakt zgłosić organizatorowi w celu właściwego zabezpieczenia sprzętu
nagłaśniającego.
VI. Harmonogram konkursu
Konkurs będzie trwał od dnia 1.10.2014 r.
do dnia 12.12.2014 r., z czego etap szkolny
od dnia 01.10.2014 r. do 28.11.2014 r., a etap
gminny od 01.12.2014 r. do 12.12.2014 r. – ostateczny termin złożenia prac w Zakładzie Ekonomiczno-Finansowym Oświaty w Niemodlinie.
VII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Pierwsze III części konkursu etapu szkolnego
przeprowadzone zostaną we wszystkich szkołach
na terenie gminy Niemodlin.
2. Na szczeblu szkolnym weryfikacji i oceny dokonają komisje powołane przez dyrektora szkoły.
3. Komisje wytypują po 1 uczniu w każdej z kategorii wiekowej z największą ilością punktów.
4. Uczniowie zakwalifikowani do gminnego
etapu oceniani będą przez gminną komisję konkursową powołaną zarządzeniem przez burmistrza
Niemodlina.
5. Spośród zakwalifikowanych do każdej kategorii wiekowej uczniów gminna komisja konkursowa dokona wyboru 3 uczniów z największą ilością punktów
oraz z najlepszymi pracami.
6. Decyzja komisji jest niepodważalna, ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
7.
Wyłonienie
zwycięzców
nastąpi
w dniu 18.12.2014 r. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej gminy Niemodlin www.niemodlin.pl oraz na tablicach informacyjnych w placówkach, które wezmą udział
w konkursie.
8. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród
odbędzie się dnia 18.12.2014 r. w Ośrodku Kultury
w Niemodlinie.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację
regulaminu konkursu.
2. Zwycięskie prace stają się własnością Urzędu Miejskiego w Niemodlinie. Jest to jednoznaczne z przejęciem przez organizatora na wyłączność
majątkowych praw autorskich do projektu oraz
możliwością wykorzystania go zgodnie z kampanią
informacyjną.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo
do ewentualnych modyfikacji zwycięskich prac, z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania.
4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926
z późn. zm.).

Kultura
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Maraton filmów dokumentalnych
W Ośrodku Kultury w Niemodlinie odbyła się Dokumentalna Odsłona Kina, zorganizowana przez stowarzyszenie Opolskie Lamy.
Był to pokaz krótkometrażowych dokumentów
zarówno młodych, debiutujących reżyserów, jak i tych
bardziej doświadczonych. W imprezie uczestniczyli
również uczniowie klasy I LO Zespołu Szkół w Niemodlinie. Spotkanie rozpoczęło się 16-minutowym filmem pt.: „Gwizdek” opowiadającym o Marcinie, który jest początkującym sędzią piłkarskim. Następna
była „Kobieta poszukiwana” o francuskim arystokra-

Weź udział w konkursie!
Ośrodek Kultury w Niemodlinie
zaprasza do udziału w Polsko-Czeskim Konkursie Kulinarnym na Potrawę z Ryb organizowanym w ramach
Święta Karpia 2014.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie kulinarnym jest telefoniczne zgłoszenie udziału
(podanie imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu i numeru telefonu) do dn. 30 października (tel. 77460 60 96) oraz dostarczenie jednej
potrawy z ryb (z podaniem nazwy potrawy)
w dniu 8 listopada 2014 roku do godz. 16.00
do Ośrodka Kultury w Niemodlinie, ul. M. Reja 1, 49-100 Niemodlin.
Regulamin konkursu znajduje się na stronie
internetowej Ośrodka Kultury:
www.okniemodlin.org.
Zapraszamy do udziału!

cie poszukującym partnerki życia. Kolejno „Sinner”,
„Tam, gdzie słońce się nie spieszy”, „Czarna niedziela” oraz poruszający i wielokrotnie nagradzany dokument „3 dni wolności” o Piotrze – wrażliwym więźniu,
który wychodzi na przepustkę po 15 latach odsiadywania kary i odkrywa liczne zmiany, jakie zaszły w jego otoczeniu. Maraton trwał 98 minut.
Dokumentalna Odsłona Kina dostarczyła wielu
niezapomnianych wrażeń, pogłębiła wiedzę z różnorodnych dziedzin, ukazała, jak pięknie można uchwycić w obiektywie zwykłe przeciętne miasteczko, dodać odpowiednią oprawę muzyczną i stworzyć

Rytmix wystąpił na Opolskich
Szmaragdach
Już po raz drugi artyści z opolskich
ośrodków kultury zaprezentowali swoją
twórczość podczas Wojewódzkiego
Przeglądu Twórczości Ar tystycznej
„Opolskie Szmaragdy”. Ośrodek Kultury w Niemodlinie reprezentował zespół
taneczny Rytmix.
Podczas dwudniowego przeglądu wystąpili
soliści, chóry, instrumentaliści, zespoły taneczne
i muzyczne, a wśród nich Rytmix, który
zaprezentował się w niedzielę na scenie Filharmonii Opolskiej z układem „MasterChef”. Instruktorka Rytmixu, Karolina Micuń, po występie ode-

niezwykłe dzieła sztuki, które skłaniają nas, młodych
widzów, do myślenia. Jeżeli tylko nadarzy się okazja,
z przyjemnością obejrzę inne filmy podczas kolejnych
odsłon filmów dokumentalnych.
Anna Dębińska, klasa I LO
Dokumentalna Odsłona Kina (DOK) to projekt
Stowarzyszenia Opolskie Lamy, które od 12 lat organizuje Festiwal Filmowy Opolskie Lamy i popularyzuje polską kinematografię. Z działaniami kulturalno-filmowymi można zapoznać się na stronie
stowarzyszenia www.opolskielamy.pl

brała pamiątkową statuetkę z rąk Barbary Kamińskiej, członkini zarządu województwa opolskiego. Przegląd prowadził Karol Strasburger.
mk
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nych w bibliotece. Kursy są darmowe, a informacje o zapisach można uzyskać
w bibliotece lub pod numerem telefonu 77 4606 386.
ibuk.libra.pl
Pod adresem internetowym ibuk. libra. pl udostępniamy naszym czytelnikom
ponad 1300 publikacji popularnonaukowych wydawnictwa PWN oraz wiele
darmowych poradników i powieści. Książki można wygodnie przeglądać na każdym urządzeniu elektronicznym z dostępem do interntu, po uprzedniej rejestracji oraz wpisaniu kodu, który otrzymać można w naszej bibliotece. Oferta powinna zainteresować szczególnie studentów oraz uczniów szkół
ponadpodstawowych.

Finaliści z Chrobrego
Narodowe Czytanie w bibliotece
W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Niemodlinie odbyło się spotkanie z okazji trzeciej edycji akcji Narodowe Czytanie,
które miało na celu propagowanie polskiej literatury i wzmacnianie tożsamości narodowej, a zainicjowane zostało przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.
W ramach wydarzenia zaproszeni goście, tj.: burmistrz Niemodlina Mirosław
Stankiewicz, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii Janina Domska,
przewodniczący rady miejskiej Mariusz Nieckarz, komendant policji Sebastian
Górski, czytali uczniom Gimnazjum Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego wybrane fragmenty powieści „Ogniem i mieczem” z I części „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. Czytający zachęcali młodzież do sięgania po powieści pisarza, by poznali niezapomnianych bohaterów, zasmakowali w rubasznym humorze oraz dali
się porwać przygodzie. Spotkanie zakończyła piosenka „Dumka na dwa serca”
do filmu „Ogniem i mieczem” Jerzego Hoffmana w wykonaniu Edyty Górniak
i Mieczysława Szcześniaka.
Wspólne Narodowe Czytanie w bibliotece było doskonałą okazją dla młodych
czytelników do zapoznania się z niezwykłym dziełem pierwszego polskiego noblisty, które ma wyjątkowy charakter, jest przepojone polskością, głębokim patriotyzmem, a także fascynującą przygodą.
Dorota Olszewska

Biblioteka zaprasza
Wystawa „Sławni opolanie”
Wystawa prezentuje sylwetki wybranych postaci osób pochodzących
z Opolszczyzny i związanych z ziemią opolską, zwłaszcza z powiatem opolskim
ziemskim. Są to osoby żyjące w różnych okresach historycznych i działających
w różnych sferach życia, takich jak nauka, kultura, polityka i sport. Scenariusz wystawy opracowała Anna Jakubicka-Woźny. Wystawę oglądać można w naszej bibliotece do końca października.
Internet dla seniora +50
Biblioteka w Niemodlinie zaprasza seniorów do bezpłatnego korzystania z internetu. Jednocześnie przypominamy o kursach obsługi komputera organizowa-

Tegoroczny finał wojewódzki konkursu „Wiedzy o rybactwie”
odbył się w Ośrodku Zarybieniowym PZW Poliwoda. Do finału zakwalifikowało się 12 uczestników, którzy wygrali eliminacje rejonowe. W tym gronie znaleźli się także uczniowie Zespołu Szkół im.
Bolesława Chrobrego w Niemodlinie: Radosław Korzonek, Michał Pieniacha i Michał Stojko.
Finaliści musieli zaprezentować komisji specjalistyczną wiedzę z zakresu hodowli ryb, ich walorów
zdrowotnych i kulinarnych
oraz działalności organizatora konkursu, czyli Lokalnej
Grupy Rybackiej „Opolszczyzna”. Pierwszych dwóch zwycięzców wyłoniono już
w pierwszej turze, po sprawdzeniu wyników testu. Zwyciężył Karol Garańczuk z Ozimka, drugi był Michał Stojko. Natomiast o miejsce trzecie musiała odbyć się dogrywka pomiędzy Radkiem
Korzonkiem i Michałem Pieniachą. Obaj dzielnie walczyli o wynik, ostatecznie niewielką przewagą punktową zwyciężył Michał. Cała czwórka została zaproszona
do udziału w międzyregionalnym konkursie „Wiedzy o rybactwie”, który odbędzie
się w Skoczowie.
Do sukcesu gimnazjalistów z Chrobrego przyczynili się panowie Marek
Adamus i Krzysztof Żmuda, dostarczając naszym rybakom sporej dawki wiadomości na temat hodowli ryb, za co gorąco im dziękujemy.
Elżbieta Woźniak

Spotkanie z teatrem
We wrześniu grupa 180 uczniów klas II, III i IV Szkoły Podstawowej nr 1 w Niemodlinie przeżyła ciekawą przygodę. Były nią
warsztaty w Teatrze Lalki i Aktora w Opolu, na które wyjechali
w ramach projektu Fascynujący Świat Nauki i Technologii.
Temat „Od zrozumienia rzeczy do poszanowania ludzi” miał na celu m.in.
rozwijanie wyobraźni, kreatywnego myślenia dzieci, kształtowanie właściwych postaw społecznych. Wszyscy uczestnicy mieli okazję spotkać się z żywym teatrem,
gdzie nawet przedmioty mają duszę. Mogli się przekonać, że cień też można ożywić. Poznali tajniki tworzenia postaci teatru cieni, a nawet tworzyli krótkie scenki. Aktorzy prezentowali przeróżne lalki, zarówno te najdawniej wykonywane i używane, jak i te wykonane współcześnie. Uczniowie widzieli, jak powstają projekty
postaci. Z wielkim zainteresowaniem podglądali, jak aktor „ożywia” daną postać,

Edukacja
nadając jej odpowiedni charakter. Dzieci wróciły z wyprawy zmęczone i oczarowane teatrem oraz jego tajemnicami. Z radością wspominają spędzone tam chwile i bardzo chętnie pojechałyby tam jeszcze nie raz.
Ewa Konowaluk

Ratownicy po pierwszym szkoleniu
W związku z przyjęciem uczniów do klasy pierwszej liceum
o profilu ratownictwa medycznego w Zespole Szkół im. Bolesława
Chrobrego w Niemodlinie zostało zorganizowane wyjście na basen w Lipnie, w celu sprawdzenia wiedzy młodych ratowników
z zakresu pierwszej pomocy.
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Byli kowboje, były baletnice, był taniec nowoczesny do utworu Michaela Jacksona, a starsi zaprezentowali taniec Chocolate choco choco. Dla maluszków była to najważniejsza uroczystość w przedszkolu. Jako debiutanci deklamowali wiersze, śpiewali piosenki, przełamywali tremę. Powagi wydarzeniu dodał uroczysty
moment ślubowania, w czasie którego każdy przedszkolak przytulał się do wielkiej maskotki Kubusia Puchatka, maskotki naszego przedszkola. Dyrektor Teresa Radziszewska wręczyła każdemu wychowankowi, który zaczął chodzić
do przedszkola w tym roku szkolnym, dyplom oraz słodkości. Nawet brzydka pogoda nie zepsuła w tym dniu świetnych humorów, zarówno rodzicom i dzieciom,
jak i personelowi placówki. Dziękujemy więc wszystkim za udział w naszym festynie i za pomoc w jego organizacji.
Barbara Miler

Dzień Pierwszaka

Uczniowie wraz z opiekunami dotarli na miejsce, gdzie wyjaśniono im stojące przed nimi zadanie. Klasę podzielono na pięć grup. Każda z nich musiała przejść
kolejno przez pięć stanowisk z symulacjami różnych zdarzeń. Były to: wypadek komunikacyjny – dziewczyna w wyniku uderzenia skuterem w samochód spadła z pojazdu i straciła przytomność, potrącenie pieszego przez samochód na ruchliwej
drodze, wypadek w parku linowym – kobieta spadła z zawieszonej kilka metrów
nad ziemią trasy, wypadek w górach – poszkodowana spadła ze skały i zawisła
na uprzęży, człowiek tonący na basenie. Pierwszoklasiści musieli stawić czoła m.in.
licznym złamaniom kończyn, krwawiącym ranom i urazom kręgosłupa lub głowy.
Przy przyznawaniu punktów brane było pod uwagę: umiejętność i szybkość wezwania pomocy, podjęcia odpowiednich do każdego obrażenia działań, precyzja
wykonywanych czynności oraz sprawność organizacji grupy.
Przy każdej stacji obecny był jeden ratownik z drugiej klasy naszego liceum,
który miał za zadanie wyjaśnić okoliczności symulowanego zdarzenia oraz ocenić wykonane zadanie. Na koniec uczniowie klas drugich, zarówno symulanci, jak
i opiekunowie stanowisk, ogłosili werdykt. Następnie, w krótkim podsumowaniu,
zostały omówione najczęściej popełniane błędy. Wyjście zakończyło się ogniskiem
oraz atrakcjami parku linowego.
Monika Sobota, kl. I LO

Dzień pieczonego ziemniaka
W przedszkolu nr 2 w Niemodlinie odbył się festyn rodzinny.
Wszystkie grupy przygotowały układy taneczne, zaskakując rodziców swoimi umiejętnościami.

Na hali sportowej w Niemodlinie odbył się coroczny Dzień
Pierwszaka, zorganizowany przez panie: Marię Dawidziak, Grażynę Janusz i Annę Zdanowską dla uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół w Niemodlinie.
Każda z klas została podzielona na trzy grupy, a te miały wykonać rózne zadania. Uczniowie klas pierwszych zmagali się z licznymi trudnymi zadaniami typu: plakat klasowy, rymowanka o szkole i klasie, rzut do celu, rzut płatkiem kosmetycznym, rozwiązywanie szyfrów, wyszukiwanie wyrazów, tangramy, wieża
z kart, kalambury, wieża z zapałek, jaka to piosenka, kulinarny przepis na udany dzień w szkole, znam swój kraj, państwa-miasta. Kulminacją całego przedsięwzięcia były sportowe zmagania w przeciąganiu liny oraz niezwykle precyzyjne
zadanie – rzut surowym jajkiem w stronę swojego partnera tak, aby ten mógł bez
problemu je złapać. Momentami było niebezpiecznie i „jajcarsko”.

Wszystkie zadania i zmagania spor towe wiązały się przede wszystkim
z współpracą w grupach i wzajemnym zaufaniu, były dobrze przemyślane oraz
sprawdzały wiedzę uczniów. Pod koniec tego spotkania zostały rozdane skromne upominki dla każdego z uczestników tej wielkiej zabawy – pamiątkowe znaczki odblaskowe. Myślę, że warto organizować tego typu imprezy. Zdrowa i uczciwa rywalizacja sprawdziła się i tym razem.
Witajcie w progach naszego Chrobrego, Pierwszacy.
Daria Szklarska, kl. I LO

Po raz pierwszy w bibliotece
W oddziale dla dzieci Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Niemodlinie zawitali uczniowie pierwszej klasy ze SP nr 2 wraz
z wychowawczynią Jolantą Kamaryk.
Podczas zajęć dzieci zapoznały się z biblioteką, jej zbiorami, regulaminem
oraz zasadami dbania o książki. Młodzi czytelnicy wysłuchali interesującej historii o tym „Jak skrzat Jagódka zakładał bibliotekę” autorstwa Ewy Stadtmüller, motywującej do założenia w domu swojej małej domowej biblioteczki. Uczniowie dowiedzieli się także, jakie książki ma im do zaoferowania biblioteka i dlaczego jest
to miejsce nie tylko do czytania i wypożyczania, ale również do miłego spędzenia czasu. Zapoznawszy się z bajeczkami, baśniami, zbiorami wierszy i opowiadań, bawili się w specjalnym miejscu – „bajkowym kąciku”.
Mamy nadzieje, że wizyta w bibliotece rozbudziła w dzieciach zamiłowanie
do książek oraz zachęciła do jej odwiedzania i korzystania z jej zbiorów.
Dorota Olszewska
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Zaproszenie na V edycję
Niemodlińskiej Halowej Ligi
Piłkarskiej (NHLP)
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Niemodlinie i Uczniowski Klub
Spor towy Jedynka Niemodlin, zapraszają do udziału w rozgrywkach Niemodlińskiej Halowej Ligi Piłkarskiej
w sezonie 2014/2015.

Rozgrywki piątej edycji zaplanowano
od dnia 28 października br., aż do jej zakończenia, przewidywanego na początek lutego 2015 r.,
a uzależnione jest to od ilości zgłoszonych drużyn.
Liga jest kontynuacją poprzednich rozgrywek,
które zakończyliśmy w marcu 2014 roku. Mecze
NHLP rozgrywane będą tradycyjnie we wtorki
od godziny 17.30, ewentualnie, jeżeli zajdzie taka potrzeba, w miesiącu grudniu i styczniu w sobotnie popołudnia.
Zgło sze nia skła dać moż na oso bi ście
w siedzibie OSiR-u w Niemodlinie przy ul.
Reymonta 11, lub drogą elektroniczną na adres osirniemodlin@wp.pl z dopiskiem „zgłoszenie do NHLP”. Wpisowe do NHLP wynosi 200 złotych od dru ży ny za se zon.
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 21
paździer nika 2014 r. Uwaga, ilość miejsc
ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Kar ta zgłoszeń do pobrania na www.osir-niemodlin.pl lub www.nhlp.futbolowo.pl
Organizatorzy

Turniej Orlika
Na boisku Orlik 2012 rozegrano
gminne eliminacje w ramach V Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska.
W turnieju udział wzięły zawodniczki
i zawodnicy z Niemodlina i Rogów. Turniej
jest organizowany dla drużyn dziewcząt
i chłopców w dwóch kategoriach wiekowych, 10-11 lat (roczniki 2003-2004), 12-13
lat (roczniki 2001-2002). W niemodlińskim
turnieju zwycięzcami w kategorii 10-11 lat
okazały się ekipy z PSP w Rogach (dziewczyny), a w kategorii 12-13 lat, turniej chłopców wygrał zespół PSP nr 2 w Niemodlinie.
OSiR

względu na piękną pogodę, każdego dnia zażywały
kąpieli słonecznych i morskich na plaży w Świnoujściu-Warszów. W trakcie obozu zorganizowano również dwie wycieczki: do Świnoujścia i Międzyzdrojów.
Opiekunami młodych tenisistów byli: Zdzisław Grobelski i Barbara Olszewska, a kierownikiem obozu
Bartłomiej Walków.
Dofinansowanie do kosztów wypoczynku dzieci
UKS Sokolik Niemodlin otrzymał z Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2014. Ponadto w realizacji obozu pomógł
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie oraz sklep
Black Red White z siedzibą przy ul. Opolskiej 33
w Niemodlinie. Za zgodą kierownictwa tych instytucji, nieodpłatnie wypożyczono stoły tenisowe oraz
użyczono transportu do ich przewozu. Za wymienione powyżej formy pomocy Zarząd UKS Sokolik składa serdeczne podziękowania.
UKS Sokolik

Wakacje z tenisem
Zarząd UKS Sokolik Niemodlin zorganizował dla swoich członków obóz sportowy
z profilaktyką uzależnień w Świnoujściu
Przytorze na wyspie Wolin.
Obóz odbywał się na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II, która to była doskonale
przygotowana do przyjęcia uczestników. Od strony
technicznej dzieci mogły korzystać z hali sportowej,
placu zabaw i boiska sportowego, a od gastronomicznej obozowiczów rozpieszczano domowym jedzeniem, przygotowanym przez kucharki ze szkolnej
stołówki.
Zgodnie z ideą przedsięwzięcia, dzieci codziennie uczestniczyły w treningach tenisa stołowego, zajęciach sportowych i profilaktycznych. Dodatkowo ze

Czerwone maki
na Monte Casino
Ta piosenka jest wiernym
towarzyszem życia Marii Pasierbek Schmidt, ochotniczki z 316
Kompanii Transportowej, żołnierki bitwy pod Monte Casino, która
świętowała swoją 90 rocznicę
urodzin.
Społeczność szkolna Zespołu Szkół im.
Bolesława Chrobrego w Niemodlinie poprzez swoich przedstawicieli miała zaszczyt
osobiście dołączyć swój bukiet życzeń dostojnej jubilatce. Spotkanie stało się źródłem barwnych opowieści, wywołujących
śmiech i łzy, zarówno po stronie słuchaczy,
jak i bohaterki tych wydarzeń, które miały
miejsce ponad 70 lat temu. Mogliśmy zobaczyć na fotografii młodziutką dziewczynę
z warkoczami wręczającą naręcza czerwonych maków gen. Andersowi. To, co inni
mogą tylko przeczytać, my usłyszeliśmy
bezpośrednio od uczestnika wydarzeń, któ-
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rym na imię: syberyjskie gułagi, głód i choroby, honor i ojczyzna, wędrówka przez
Azję, Afrykę do Europy, walka, strach i powrót do Polski w 1947 r. Nie mogło też zabraknąć opowieści o niedźwiedziu Wojtku,
który „wcielony” do armii, stał się jej rozpoznawalnym znakiem, biorącym udział w bitwie pod Monte Casino. Pani Maria mimo
upływu lat jest pełną humoru „dziarską staruszką”, która potrafi zarażać innych pogodą ducha i z nadzieją patrzeć w przyszłość.
Pani Mario, życzymy dalszych okrągłych rocznic.
Tatiana Śnieżek
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