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Dro dzy
Czy tel ni cy!

Prze łom czerw ca i lip ca to nie tyl -
ko za koń cze nie ro ku szkol ne go w pla -
ców kach oświa to wych, ale rów nież
ob cho dy świę ta na sze go mia sta.
Dla te go w naj now szym wy da niu
„Pul su Nie mo dli na” za mie ści li śmy
re la cję z pod su mo wa nia tych wy da -
rzeń, za rów no spor to wych, jak i kul -
tu ral nych. Za mie ści li śmy rów nież re -
la cję z pro mo cji książ ki dr Ja ni ny Do -
mskiej „Mo no gra fia Nie mo dli na”
oraz z X raj du „W po szu ki wa niu
dawnych bo rów”. 

W wa ka cyj nym wy da niu od naj -
dzie cie Pań stwo wie le bie żą cych in for -
ma cji, za rów no go spo dar czych, spor -
to wych i edu ka cyj nych, m.in. re la cje
z uro czy sto ści: Me da le Chro bre go
– uro czy stej ga li wrę cze nia na gród
oraz świa dectw dla ab sol wen tów
gim na zjum Ze spo łu Szkół w Nie mo -
dli nie, „Naj lep si z Naj lep szych” – spo -
tka nia bur mi strza Nie mo dli na Mi ro -
sła wa Stan kie wi cza z naj lep szy mi ab -
sol wen ta mi w ro ku szkol -
nym 2011/2012 oraz zwy cięz ca mi
kon kur sów przed mio to wych i naj lep -
szy mi spor tow ca mi w gmi nie oraz
z za koń cze nia ro ku szkol ne go w Szko -
le Pod sta wo wej nr 1 w Nie mo dli nie.

Opi su je my rów nież ob cho dy
Dnia Dziec ka. Naj młod sza spo łecz -
ność na szej gmi ny nie mo gła na rze -
kać w tym ro ku na brak atrak cji, po -
nie waż zor ga ni zo wa ne dla nich za ba -
wy od by wa ły się nie tyl ko w Ośrod ku
Kul tu ry w Nie mo dli nie, ale rów nież
w Lip nie, Ra do szo wi cach, Or li ku oraz
w świe tli cy śro do wi sko wej.

Jak za wsze za mie ści li śmy biu le -
tyn, któ ry za wie ra in for ma cje do ty czą -
ce dzia łal no ści Urzę du Miej skie go
oraz pra cy bur mi strza. Cie ka wi wia -
do mo ści do ty czą cych na szej gmi ny,
rów nież znaj dą coś dla sie bie, a to
za spra wą ru bry ki Wie ści z gmi ny.

Ser decz nie za pra sza my do lek -
tu ry oraz ży czy my wszyst kim na -
szym Czy tel ni kom wspa nia łych,
a przede wszyst kim bez piecz nych wa -
ka cji, wy peł nio nych sa my mi sło necz -
ny mi dnia mi.

Re dak cja

OGÓRKOWA
PROMOCJA!

Słoik 0.9 l
+ zakrętka 1zł
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Dni Niemodlina rozpoczęły roz gryw ki Mię dzy na -
ro do we go Tur nie ju Pił ki Noż nej Dzie ci, Mię dzy na ro do -
wego Tur nieju Te ni sa Sto ło we go oraz Mi strzo stw Wo -
je wódz twa Opol skie go w stre et bal lu męż czyzn.
Pod czas, gdy na Or li ku to czy ła się wal ka w kon ku ren -
cjach spor to wych, w sa li wi do wi sko wej Ośrod ka Kul -
tu ry roz po czę ły się wy stę py ar ty stycz ne. Na sce nie za -
pre zen to wa li się wy cho wan ko wie Ośrod ka Kul tu ry.
Pu blicz ność po dzi wia ła kon cert uczniów pod su mo -
wu ją cy ich na ukę gry na in stru men tach, wy stęp Stu -
dia Pio sen ki, po kaz grup ta necz nych Ryt mix, spek takl
przy go to wa ny przez uczest ni ków ko ła te atral ne go
oraz wy stęp ro dzi mych ze spo łów roc ko wych Nie mo -
dlin, Ca dil lac i 2:1 dla Polski.

Pierw szy dzień za koń czył się za ba wą ta necz ną
na pla cu przed Ośrod kiem Kul tu ry. Na as fal to wym

„par kie cie” nie za bra kło tan ce rzy oraz ki bi ców, któ -
rzy po prze gra nym me czu reprezentacji Polski z Cze -
cha mi ba wi li się przy wtó rze mu zy ki ze spo łu Mi raż.

Nie dziel ny po ra nek roz po czął się od za wo dów
węd kar skich o Pu char Bur mi strza oraz In dy wi du al ne -
go Tur nie ju Te ni sa Sto ło we go Ama to rów. Mnó stwo
atrak cji zor ga ni zo wa no na ba se nie w Lip nie. Tu ro ze gra -
no sze reg kon ku ren cji re kre acyj no -spor to wych. Pró bo -
wa no sił w za wo dach pły wac kich, tur nie ju pla żo wej pił -
ki siat ko wej oraz w tria th lo nie. W prze rwach kon ku ren cji
spor to wych pu blicz ność słu cha ła mło dych wo ka li stów
Stu dia Pio sen ki. Wspa nia ła po go da po zwo li ła licz nie
zgro ma dzo nym miesz kań com z dzieć mi cie szyć się nie
tyl ko wo dą, ale i par kiem li no wym oraz pla cem za baw.

Po po łu dniu w sa li wi do wi sko wej Ośrod ka Kul tu -
ry od by ła się pro mo cja książ ki „Mo no gra fia Nie mo -

dli na” dr Ja ni ny Do mskiej. Wy da rze nie to zgro ma dzi -
ło na sa li licz ną pu blicz ność – mi ło śni ków hi sto rii re -
gio nal nej. – Uczest nic two w kul tu ral nych wy da rze -
niach przy no si nie tyl ko ko rzy ści na tu ry du cho wej, ale
rów nież ma te rial nej – stwier dzi ła jed na z uczest ni czek
pro mo cji. Książ ka z au to gra fem au tor ki, do fi nan so -
wa na z „Ma łych pro jek tów” PROW, zo sta ła prze ka -
za na uczest ni kom pro mo cji nie od płat nie. 

Im pre zy to wa rzy szą ce Dniom Nie mo dli na przy -
cią gnę ły rów nież wie lu uczest ni ków. Był Pik nik Ro -
dzin ny zor ga ni zo wa ny przez Szko łę Pod sta wo wą
nr 1, fe styn ro dzin ny w przed szko lu nr 1 „Baj ka”,
wy sta wa prac ko ła pla stycz ne go dzia ła ją ce go
przy OK oraz rajd pie szy i kon ny „W po szu ki wa niu
daw nych bo rów”.

Na ta lia Kry jom

Kulturalnie i sportowo

Dni Nie mo dli na 2012
16 i 17 czerw ca br. ob cho dzi li śmy świę to

na sze go mia sta. Ofi cjal ne otwar cie Dni Nie -
mo dli na od by ło się naOr li ku, gdzie odgo dzin
ran nych od by wa ły się za wo dy spor to we. Te -
go rocz nym ob cho dom świę ta mia sta po go -
da za fun do wa ła du żo słoń ca i wy so ką tem -
pe ra tu rę. Rów nie go rą ce by ły na stro je
nie mo dliń skiej spo łecz no ści, któ ra w bar -
wach bie li iczer wie ni uczest ni czy ła wprzy go -
to wa nych przez or ga ni za to rów atrak cjach. 

Grupa taneczna Rytmix

Grupa teatralna

Zespół Cadillac

Zespół Niemodlin

Uczestnicy zajęć
instrumentalnych
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Spon so rzy Dni Nie mo dli na:

• Bank Spół dziel czy w Na my sło wie
• Ba zalt Gra cze
• Bank PKO  
• Ra pex Gra bin
• RSP Wy dro wi ce
• Ber li ner Luft
• Ce giel nia Nie mo dlin
• Re mon dis 
• PSS Spo łem Nie mo dlin
• Biu ro Po dró ży Vic to ria i Szko ła Ję -

zy ków Ob cych
• Szkoła Jazdy Mo lex
• Kwia ciar nia So nia Nie mo dlin 
• Re stau ra cja na Wy spie 
• SKOK
• Ho tel Do mi no

Za udzie lo ne wspar cie fi nan so we i rze -
czo we wszyst kim na szym za wsze nie zawod -
nym spon so rom skła dam ser decz ne po dzię -
ko wa nia

Ka ta rzy na Pa szu la -Gryf
Dy rek tor Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie

Kulturalnie i sportowo

Dni
Nie mo dli na

2012
Zawodnicy drużyny piłkarskiej z Vechelde

Paweł Oleksa złowił największą rybę

Zespół taneczny PSP nr 1 w Niemodlinie

Zastępca burmistrza Bartłomiej Kostrzewa
i starosta Stitów Jiri Vogel z najlepszym

zawodnikiem streetballu
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17 czerw ca br., z oka zji ob cho dów Dni
Nie mo dli na w sa li wi do wi sko wej Ośrod -
ka Kul tu ry w Nie mo dli nie od by ła się pro -
mo cja książ ki „Mo no gra fia Nie mo dli na”
au tor stwa dr Ja ni ny Do mskiej – uzna nej
re gio na li st ki, znaw czy ni Ślą ska Opol skie -
go, czo ło wej po sta ci Nie mo dliń skie go To -

wa rzy stwa Re gio nal ne go oraz uho no ro -
wa nej przez Ra dę Miej ską w Nie mo dli nie
ty tu łem „Za słu żo ny dla Zie mi Nie mo dliń -
skiej”.

Dr Ja ni na Do mska, choć nie po cho dzi z Nie mo -
dli na, bo uro dzi ła się w Li go cie Tu ło wic kiej, od mło -
dzień czych lat zwią za na jest z zie mią nie mo dliń ską

– tu taj ukoń czy ła Li ceum Ogól no kształ cą ce im. Bo -
le sła wa Chro bre go w Nie mo dli nie. Obec nie jest
miesz kan ką naszego miasta. W 1969 r. ukoń czy ła
Wyż szą Szko łę Pe da go gicz ną w Opo lu z ty tu łem
ma gi stra hi sto rii. Au tor ka jest rów nież ab sol went -
ką Stu dium Po dy plo mo we go Uni wer sy te tu Mi ko ła -
ja Ko per ni ka w To ru niu – spe cjal ność ar chi wi sty ka.
W 2001 r. obro ni ła pra cę dok tor ską pt. „Do bra
Nie mo dliń skie (od po ło wy XVI w. do po cząt -
ków XIX wie ku)” na Uni wer sy te cie we Wro cła wiu
i uzy ska ła ty tuł dok to ra na uk hu ma ni stycz nych
w za kre sie hi sto rii. Jest au tor ką książ ki „Nie mo dlin
i zie mia nie mo dliń ska od 1224 r. do po cząt -
ków XX wie ku”. 

Pod czas pro mo cji „Mo no gra fii Nie mo dli na”, wy -
da nej przez Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie, au tor -
ka po krót ce stre ści ła to, co moż na zna leźć w książ -
ce. Opo wie dzia ła o tym, jak wy glą da ła pra ca
nad książ ką oraz z ja ki mi pro ble ma mi ma do czy nie -
nia au tor. Zło ży ła rów nież po dzię ko wa nia wszyst -
kim, któ rzy przy czy ni li się do te go, aby „Mo no gra fia
Nie mo dli na” uj rza ła świa tło dzien ne. 

– Mam na dzie ję, że „Mo no gra fia Nie mo dli na”,
bę dąc cen nym źró dłem wie dzy na te mat hi sto rii na -
sze go mia sta i gmi ny, na sta łe za go ści w do mo -
wych bi blio te kach miesz kań ców gmi ny Nie mo dlin
– po wie dział Bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan -
kie wicz, gra tu lu jąc dr Ja ni nie Do mskiej oraz ży cząc
jej sa mych suk ce sów.

Po czę ści ofi cjal nej, któ ra od by ła się w sa li wi -
do wi sko wej Ośrod ka Kul tu ry, pu blicz ność zo sta ła
za pro szo na na foy er, gdzie od by ło się spo tka nie
z au tor ką. Uczest ni cy wy da rze nia mo gli ode brać
dar mo wy eg zem plarz „Mo no gra fii Nie mo dli na”,
któ ra zo sta ła współ fi nan so wa na w ra mach „Ma -
łych pro jek tów” PROW. Po nad to po sia da cze książ -
ki mo gli otrzy mać  pa miąt ko wy wpis dr Ja ni ny Do -
mskiej.

Na ta lia Kry jom

W dniach 16-17 czerw ca 2012 r. w ra -
mach ob cho dów Dni Nie mo dli na od był się,
zor ga ni zo wa ny przez Ko men dę Huf ca
Związ ku Har cer stwa Pol skie go w Nie mo dli -
nie oraz Staj nię Li po wa, rajd tu ry stycz ny. 

Na har cer skie szla ki wy ru szy ło 73 uczest ni -
ków. Tra sy zo sta ły po dzie lo ne na pie szą oraz kon -
ną. Pie si tu ry ści wy ru szy li z Nie mo dli na do Ro gów,
tam cze kał ich noc leg oraz przy rzą dzo na w tam tej -
szej szko le obia do ko la cja. Wie czór mi nął w har cer -
skiej at mos fe rze na wspól nym śpie wa niu i grach. 

13 uczest ni ków tra sy kon nej wy ru szy ło ze Stad -
ni ny Ko ni Li po wa. Ce lem stał się ba sen w Nie mo -
dli nie, gdzie jeźdź cy pod na mio ta mi od po czę li
po wę drów ce. W nie dzie lę do kon nych uczest ni ków
raj du do łą czy li pie si tu ry ści. 

O go dzi nie 14.00 na stą pi ło pod su mo wa nie
raj du. Na gro dy wrę czył ich fun da tor bur mistrz
Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz wraz z prze -
wod ni czą cym Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie Ma riu -
szem Niec ka rzem. 

Skła da my ser decz ne po dzię ko wa nia gmi nie
Nie mo dlin oraz Nad le śnic twu Tu ło wi ce za sfi nan -
so wa nie na sze go przed się wzię cia. Dzię ku je my
za pysz ny obiad w Ro gach oraz na ba se nie. Dzię -
ku je my fir mie Clim bing Sys tem za udo stęp nie nie
par ku li no we go oraz wszyst kim ro dzi com, dzię ki
któ rym rajd mógł się od być. 

Ser decz nie za pra sza my rów nież wszyst kie
dzie ci na nasz obóz, któ ry od bę dzie się w dniach
od 8 do 21 sierp nia w Ko tli nie Kłodz kiej (kon takt
tel. 604519730). 

Do zo ba cze nia na har cer skim szla ku. Czu waj! 
KH ZHP w Nie mo dli nie

X Rajd „W po szu ki wa niu daw nych bo rów”

Uczestnicy rajdu konnego Uczestnicy rajdu pieszego

Pro mo cja książ ki dr Ja ni ny Do mskiej
„Mo no gra fia Nie mo dli na”
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W czwart ko we po po łu dnie 28 czerw -
ca br. w sa li wi do wi sko wej nie mo dliń skie -
go Ośrod ka Kul tu ry od by ła się uro czy sta
ga la wrę cze nia Me da li Chro bre go, po łą -
czo na z przekazaniem świa dectw ukoń -
cze nia szko ły ab sol wen tom gim na zjum Ze -
spo łu Szkól w Nie mo dli nie. 

Uro czy stość tra dy cyj nie przy go to wa li ucznio wie
klas dru gich gim na zjum, pod kie run kiem swo ich wy -
cho waw ców p. V. Szczyrk, p. A. Bu czek, p. M. Jur kow -
skiej i p. M. Ko nar skiej. 

Wśród za pro szo nych go ści, oprócz uczniów i ich
ro dzi ców, zna leź li się Le onar da Pło szaj – wi ce sta ro -
sta Po wia tu Opol skie go, Edward Ję dra – rad ny Ra -
dy Po wia tu Opol skie go, Ma riusz Niec karz – prze wod -
ni czą cy Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie, Bar ba ra
Wy dra  – rad na Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie, Mał -
go rza ta Ko cha nek – dy rek tor ZE FO w Nie mo dli nie,
Ka ta rzy na Pa szu la -Gryf – dy rek tor OK w Nie mo dli -
nie i Ja dwi ga Wo lak -Waw rzy niak dy rek tor PPP w Nie -
mo dli nie.

Me da le Chro bre go to spe cjal nie wy ko na ne sta -
tu et ki, prze zna czo ne dla zwy cięz cy w da nej ka te go -

rii. W tym ro ku ucznio wie ry wa li zo wa li o ty tu ły naj -
lep szych w 7 ka te go riach: hu ma ni sta, po li glo ta, ar -
ty sta, spor to wiec, spo łecz nik, za wsze obec ny i ści sło -
wiec. Oto li sta zwy cięz ców w po szcze gól nych
ka te go riach: HU MA NI STA – Sa bi na Woj ta siak, PO -
LI GLO TA – Ja kub Szpiech, AR TY STA – Alek san dra Ka -
le ta, ZA WSZE OBEC NY – Jo an na Kas sak, SPO ŁECZ -
NIK – Ewa Su li kow ska, SPOR TO WIEC – Woj ciech
Mi ler, ŚCI SŁO WIEC – Woj ciech Ka miń ski.

Naj lep szym ab sol wen tem gim na zjum w ro ku
szkol nym 2011/2012 zo stał Ja kub Szpiech, któ ry
z rąk Le onar dy Pło szaj ode brał sta tu et kę i na gro dę
Sta ro sty Po wia tu Opol skie go oraz na gro dę ufun do -
wa ną przez Ra dę Miej ską w Nie mo dli nie, któ rą wrę -
czy ła rad na Bar ba ra Wy dra. Na stęp nie przy szła ko -
lej na na gro dy ufun do wa ne przez Ra dę Ro dzi ców dla
uczniów wy róż nia ją cych się w na uce, spo rcie, dzia -
łal no ści ar ty stycz nej lub spo łecz nej. 

Po czę ści ofi cjal nej na stą pił mo ment wrę cza nia
świa dectw ukoń cze nia gim na zjum i po że gna nia
z wy cho waw ca mi oraz gro nem pe da go gicz nym. 

Elż bie ta Woź niak

15 czerw ca br. za koń -
czył się rok szkol ny dla
uczniów klas trze cich i dru -
gich Za sad ni czej Szko ły Za -
wo do wej Ze spo łu Szkół
w Nie mo dli nie. 

Uro czy sty apel przy go to wa li
ucznio wie klas pierw szych
pod opie ką Ka ta rzy ny Ber nac kiej.
Po czę ści ar ty stycz nej dy rek tor
Barbara Pa nec ka wrę czy ła świa -
dec twa i na gro dy wy róż nio nym
uczniom: Ka ro lo wi Le cho wi czo wi,

An nie La ta i Se ba stia no wi Su li kow -
skie mu. Ka rol, uczeń kla sy 3 B ZSZ,
ukoń czył szko łę z wy róż nie niem,
a Se ba stian jest fi na li stą kon kur su
ma te ma tycz ne go.

W tym ro ku mu ry na szej szko -
ły opu ści ło 37 ab sol wen tów szko ły
za wo do wej. Przed ni mi pi sem ne
i prak tycz ne eg za mi ny po twier dza -
ją ce kwa li fi ka cje za wo do we, któ -
rych wy ni ki po zna my do pie ro 31
sierp nia.

Elż bie ta Woź niak

W pią tek 29 czerw ca br. nad szedł czas uro czy ste go za koń -
cze nia i pod su mo wa nia ro ku szkol ne go 2011/2012. 

Po czę ści ar ty stycz nej, przy go to wa nej tra dy cyj nie przez uczniów i wy cho -
waw ców klas pierw szych gim na zjum, na stą pi ło wrę cze nie na gród ufun do wa -
nych przez Ra dę Ro dzi ców uczniom wy róż nia ją cym się w na uce, spo rcie, dzia -
łal no ści spo łecz nej i ar ty stycz nej. 

W tym ro ku trzy spe cjal ne na gro dy ufun do wał rad ny Po wia tu Opol skie go p.
Edward Ję dra, a otrzy ma li je: An na Dę biń ska z kla sy I ag, Mi chał Hu zar i Ra do -

sław Imio łek z kla sy II ag. Są to ucznio wie, któ rzy naj su mien niej wy peł nia li swo -
je szkol ne obo wiąz ki. Ania nie opu ści ła w cią gu ro ku szkol ne go ani jed nej go dzi -
ny, a Mi chał i Ra dek opu ści li tyl ko jed ną go dzi nę. 

W tym dniu że gna li śmy tak że p. Anie lę Te kie lę i Ka mi lę Ma ty no wicz -No -
sko, któ rym wy ga sa umo wa o pra cę oraz od cho dzą cą na eme ry tu rę p. Ire nę
Szam szur. Po ofi cjal nym ape lu ucznio wie spo tka li się ze swo imi wy cho waw ca -
mi, otrzy ma li świa dec twa i wresz cie mo gli udać się na dłu go ocze ki wa ne wa -
ka cje. Do zo ba cze nia za dwa mie sią ce. Uda nych wa ka cji i urlo pów!

Elż bie ta Woź niak

Po że gna nie ab sol wen tów
gim na zjum

Pożegnanie
absolwentów

szkoły zawodowej

Jakub Szpiech – najlepszy absolwent
gimnazjum oraz laureat
w kategorii „Poliglota”

Za koń cze nie ro ku szkol ne go w Ze spo le Szkół w Nie mo dli nie
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W dniu 27 czerw ca 2012 r. w Ośrod ku
Kul tu ry od by ło się spo tka nie bur mi strza
Nie mo dli na – Mi ro sła wa Stan kie wi cza
z naj lep szy mi ab sol wen ta mi szkół pod -
sta wo wych i gim na zjum w ro ku szkol -
nym 2011/2012 oraz zwy cięz ca mi kon -
kur sów przed mio to wych i naj lep szy mi
spor tow ca mi w gmi nie.

W uro czy sto ści uczest ni czy li rad ni Ra dy Miej -
skiej w Nieodlinie na cze le z prze wod ni czą cym Ma -
riu szem Niec ka rzem, dy rek to rzy szkół i przed szko li,
na uczy cie le oraz ro dzi ce uczniów wy róż nio nych.

Szcze gól ne po dzię ko wa nia i gra tu la cje otrzy -
ma li naj lep si ab sol wen ci szkół pod sta wo wych i gim -
na zjum oraz ich ro dzi ce.

Oto ucznio wie, któ rych okre ślo no mia nem „Naj -
lep si z naj lep szych”:

• Pa try cja Tom ków uczen ni ca Pu blicz nej Szko ły
Pod sta wo wej Nr 1 w Nie mo dli nie,

• Wik to ria Bi liń ska uczen ni ca Pu blicz nej Szko ły
Pod sta wo wej Nr 2 w Nie mo dli nie,

• Ka ta rzy na An drej szyn uczen ni ca Pu blicz nej
Szko ły Pod sta wo wej w Gra czach,

• Pa tryk Szlu fik uczeń Pu blicz nej Szko ły Pod sta -
wo wej w Gra bi nie,

• Han na Sa le ra uczen ni ca Pu blicz nej Szko ły
Pod sta wo wej w Ro gach,

• Ma te usz Ja dach uczeń Pu blicz ne go Gim na -
zjum w Gra czach.

Są to ucznio wie, któ rzy w wy ni ku kla sy fi ka cji
koń co wo rocz nej uzy ska li z obo wiąz ko wych za jęć edu -
ka cyj nych naj wyż szą śred nią ocen, naj wyż szą oce nę
z za cho wa nia oraz zna czą cą ilość punk tów ze spraw -
dzia nu lub eg za mi nu gim na zjal ne go.

Spo tka nie w Ośrod ku Kul tu ry by ło rów nież pod -
su mo wa niem zma gań kon kur so wych na te re nie gmi -
ny Nie mo dlin dla uczniów szkół pod sta wo wych oraz
gim na zjal nych.

Ucznio wie na szych szkół przy stą pi li do 14 kon -
kur sów przed mio to wych ko or dy no wa nych przez gmi -
nę. Udział w kon kur sie wzię ło łącz nie 100 uczniów
szkół pod sta wo wych i gim na zjal nych, któ rzy przy go -
to wy wa li się pod czuj nym okiem swo ich na uczy cie li.

Współ za wod nic two uczniów da ło szan sę przede
wszyst kim roz wi ja niu za in te re so wań, za mi ło wań,
a tak że przy czy ni ło się do po głę bie nia zdo by tej do -
tych czas wie dzy. 

Z ogól nej licz by 948 uczniów re ali zu ją cych obo -
wią zek szkol ny w szko łach, dla któ rych or ga nem
pro wa dzą cym jest gmi na Nie mo dlin, 147 uczniów
szkół pod sta wo wych i gim na zjum w Gra czach do stą -
pi ło za szczy tu uczest ni cze nia wraz ze swo imi ro dzi -
ca mi w spo tka niu i ode bra ło z rąk bur mi strza i prze -
wod ni czą ce go Ra dy Miej skiej po dzię ko wa nia i li sty
gra tu la cyj ne za uzy ska ne suk ce sy i wy so kie osią -
gnię cia w kon kur sach i olim pia dach.

Pod czas uro czy ste go spo tka nia bur mistrz gra tu -
lo wał wszyst kim wy róż nio nym i na gro dzo nym oraz
ży czył sło necz ne go i zdro we go od po czyn ku w cza sie
wa ka cji.

Mał go rza ta Ko cha nek

Naj lep si z naj lep szych

Za koń cze nie ro ku w „Je dyn ce”
i po że gna nie dy rek to ra

Pod su mo wa nie ro ku szkol ne go w „Je dyn ce” ob cho dzo no bar -
dzo uro czy ście. Roz da niu świa dectw i po że gna niu ab sol wen tów
klas szó stych to wa rzy szy ło po że gna nie dy rek to ra szko ły – Ja -
na Ja ni ka, któ ry z dniem 1 wrze śnia br., po 21 la tach za rzą dza nia
pla ców ką, uda się na eme ry tu rę. 

–Dy rek to rem się by wa, a czło wie kiem jest – ty mi sło wa mi pod su mo wa ła
współ pra cę z Ja nem Ja ni kiem je go za stęp czy ni Kry sty na Dża luk, któ ra wy ło nio -
na w kon kur sie od 1 wrze śnia br. bę dzie kie ro wa ła „Je dyn ką”. – Jan Ja nik dał się
po znać nam wszyst kim ja ko wspa nia ły czło wiek.

W pierw szej czę ści uro czy sto ści, wpro wa dze niu sztan da ru i od śpie wa niu hym -
nu pań stwo we go zo sta ły wrę czo ne na gro dy naj lep szym ab sol wen tom „Je dyn ki”
– Pa try cji Tom ków (na gro da Ra dy Pe da go gicz nej), Pio tro wi Peł ce (na gro da Ra dy
Ro dzi ców), Do mi ni ce Gryf (na gro da Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie) oraz naj lep -
sze mu spor tow co wi – Pa try ko wi Słod kow skie mu. Na stęp nie świa dec twa i na gro -
dy książ ko we otrzy ma li wszy scy ab sol wen ci wy róż nia ją cy się w na uce. 

Po czę ści ofi cjal nej roz po czął się pro gram ar ty stycz ny de dy ko wa ny dy rek to -
ro wi Ja no wi Ja ni ko wi. Wśród wier szy, słów po dzię ko wań i pio se nek, za pro sze ni
go ście, dy rek tor ZE FO Mał go rza ta Ko cha nek, Kry sty na Dża luk, prze wod ni czą cy
Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie Ma riusz Niec karz wraz rad ny mi, Ra da Ro dzi ców,
pre zes PSS Spo łem Jan Olek sa, gro no na uczy ciel skie, pra cow ni cy szko ły oraz
uczniow skie de le ga cje wrę czy ły od cho dzą ce mu na eme ry tu rę dy rek to ro wi kwia -
ty. Du żym za sko cze niem był wy stęp gro na na uczy ciel skie go – ze spo łu „Ja rzę bin -
ki z Je dyn ki”, któ ry przy go to wał swój wy stęp spe cjal nie na tę oka zję.

W dru giej czę ści ape lu wrę czo no świa dec twa uczniom wy róż nia ją cym się
w na uce z klas III -V, a na stęp nie od by ły się spo tka nia uczniów z wy cho waw ca mi
w szko le.

Red.

Najlepsi absolwenci PSP 1: Patrycja
Tomków, Piotr Pełka, Dominika Gryf

i najlepszy sportowiec Patryk Słodkowski 

Życzenia od Rady Miejskiej
w Niemodlinie i Rady Rodziców



W dniu 11 lip ca br. na Pla cu Obroń ców
Prze bra ża w Nie mo dli nie, bur mistrz Nie -
mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz, prze wod -
ni czą cy Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie Ma -
riusz Niec karz wraz z rad ny mi, ks. Je rzy
Chy łek, kom ba tan ci, har ce rze, war ta ho -
no ro wa X Opol skiej Bry ga dy Lo gi stycz nej,
pocz ty sztan da ro we, za pro sze ni go ście
i miesz kań cy Nie mo dli na uczci li 69. rocz ni -
cę lu do bój stwa na Wo ły niu. 

Spe cjal nym go ściem, któ ry uświet nił swo ją obec -
no ścią te go rocz ne ob cho dy lu do bój stwa na Kre sach
Wschod nich był uro dzo ny w ro dzi nie kre so wej, du -
chow ny ar chi die ce zji kra kow skiej i dusz pa sterz Or -
mian ks. Ta de usz Isa ko wicz -Za le ski – pre zes
i współza ło ży ciel fun da cji im. Bra ta Al ber ta w Ra -
dwa no wi cach, po eta, pi sarz i pu bli cy sta, któ re go li -
te rac kie dzie ła mo że my odnaleźć w „Ga ze cie Pol -
skiej”. Na gro da Li te rac ka im. Jó ze fa Mac kie wi cza,
Na gro da Rzecz ni ka praw Oby wa tel skich im. Paw ła

Włod ko wi ca czy Na gro da im. Św. Grze go rza Wiel kie -
go to jed ne z naj waż niej szych od zna czeń, któ ry mi zo -
stał uho no ro wa ny ks. Ta de usz Isa ko wicz -Za le ski.

W swo im wy stą pie niu bur mistrz Nie mo dli na Mi -
ro sław Stan kie wicz przy po mniał tra gicz ne wy da rze -
nia sprzed lat, kie dy to od dzia ły Ukra iń skiej Po wstań -
czej Ar mii (UPA) wy mor do wa ły pol ską lud ność oraz
za ata ko wa ły po nad sto sześć dzie siąt pol skich ko -
ścio łów na Wo ły niu. Na stęp nie ks. Ta de usz Isa ko -
wicz -Za le ski opo wie dział zgro ma dzo nym przy po -
mni ku o swo ich wspo mnie niach, prze my śle niach
i in for ma cjach do ty czą cych wy da rzeń na Wo ły niu. –
Po zwo lę so bie za koń czyć mo je wy stą pie nie sło wa mi,
któ re wid nie ją na Cmen ta rzu Ra ko wic kim w Kra ko wie:
Nie o ze mstę, ale o pa mięć wo ła ją ofia ry. My ślę, że jest
to mot to nie tyl ko mo ich ksią żek, ale rów nież wszyst kich
uro czy sto ści i wy da rzeń upa mięt nia ją cych tra gicz ne lo -
sy Po la ków za miesz ku ją cych Kre sy Wschod nie. Nam
nie cho dzi o ze mstę tyl ko o pa mięć, tak jak po wie dział
Jan Pa weł II: Na ro dy, któ re tra cą pa mięć – tra cą wła -
sną toż sa mość – ty mi sło wa mi za koń czył swo ją wy -
po wiedź. Pod czas uro czy sto ści o wy da rze niach
sprzed 69 lat opo wie dział rów nież na ocz ny ich świa -
dek – Jan Waj man.

Na za koń cze nie uro czy sto ści ks. Je rzy Chy łek
wraz ze zgro ma dzo ny mi od mó wił mo dli twę za po -
mor do wa nych, po któ rej na stą pi ło zło że nie kwia tów
i wień ców pod po mni kiem Obroń ców Prze bra ża. 

Po uro czy sto ści w sa li ob rad od by ło się spo tka -
nie z ks. Ta de uszem Isa ko wi czem -Za le skim, pod czas
któ re go zo sta ły omó wio ne głów ne za ło że nia ob cho -
dów 70. rocz ni cy lu do bój stwa na Wo ły niu.

Na ta lia Kry jom

8AktualnościPULS
Niemodlina

Pożegnanie ziemi kresowej

Żegnamy naszą ziemię kresową,
Na której przez wieki my żyli.
Żegnamy ziemię, która nas nakarmiła
I jak najlepsza matka ukochana była.

Żegnamy miasta, które polskie były,
I o które nawet małe dzieci się biły.
Walczyły z honorem i z honorem ginęły,
Choć niektóre zaledwie dziesięć latek miały.

Żegnamy z żalem łąki, pola i lasy,
Bo nastały dla nas bardzo trudne czasy.
Żegnamy nasze rzeki, strumyki, cmentarze,
Bo tak uchwalili, bo tak Stalin każe.

Pięć lat wojny było, wiele my przeżyli,
Gdy rodziny nasze nocą na Sybir wywozili.
Dorośli z dziećmi w bydlęcych wagonach jechali,
I z głodu oraz z zimna tak często umierali.

Potem przyszli Niemcy i cichy rozkaz dali
Żeby nas, Polaków, bandziory mordowali.
Polaków mordujcie, choćby co godzinę
A my podpiszemy wolną Ukrainę.

Palili nasze wioski, a nas mordowali,
I małe polskie dzieci do ognia wrzucali.
Ale za te zbrodnie kiedyś karę poniesiecie!
Gdy przed Sądem Bożym wszyscy razem staniecie.

Pamiętajmy

Jak długo tam w Dolinie kościelny bije dzwon,
Tak długo będziem jeździć do swych rodzinnych stron.
Niech żyją doliniacy, tej słonej ziemi lud,
Bo z tej Dolińskiej ziemi wywodzi się nasz ród.

Jak długo tam na Kresach kościelne biją dzwony,
Tak długo będziem zwiedzać rodzinne dawne strony.
Niech żyją nam kapłani, którzy tam pojechali,
By głosić Słowo Boże tym, którzy tam zostali.

Jak długo tam na Kresach kościoły będą trwać,
Tak długo te kościoły będziemy odwiedzać.
Niech żyją nam kapłani, którzy tam już zostali,
By wskrzesić wiarę w Boga, bo tam im ją zabrali.

Przy go to wa nia do ob cho dów
70. rocz ni cy lu do bój stwa na Kre sach

19 czerw ca br. w sa li ob rad Urzę du Miej -
skie go w Nie mo dli nie od by ło się in au gu ra cyj ne
spo tka nie do ty czą ce przy go to wa nia ce re mo nii
ob cho dów sie dem dzie sią tej rocz ni cy lu do bój -
stwa Po la ków na Wo ły niu, któ ra od by wać się bę -
dzie w lip cu przy szłe go ro ku. 

– Ze spół ma for mę otwar tą, je że li doj dzie my
do wnio sku, że trze ba po sze rzyć skład o do dat -
ko we oso by, zo sta ną one za pro szo ne na ko lej ne
spo tka nia. Ce lem na sze go ze spo łu bę dzie pró ba
wy pra co wa nia sce na riu sza ob cho dów 70-tej
rocz ni cy lu do bój stwa na Wo ły niu – mó wił pod -
czas roz po czę cia spo tka nia bur mistrz Nie mo -
dli na Mi ro sław Stan kie wicz.

Wśród za pro szo nych do udzia łu w pra -
cach ze spo łu zna leź li się: Bar tło miej Ko strze wa
– za stęp ca bur mi strza, Ma riusz Niec karz
– prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej w Nie mo dli -
nie, Zdzi sła wa Bart ków – se kre tarz gmi ny, Ali -
cja Do ma lew ska – se kre tarz gmi ny, Ka ta rzy na
Pa szu la -Gryf – dy rek tor Ośrod ka Kul tu ry w Nie -
mo dli nie, An na Ję drze jew ska – za stęp ca kie -
row ni ka Urzę du Sta nu Cy wil ne go, Krzysz tof
Bu nia – rad ny, Zbi gniew Ja giel nic ki i Wi told Ku -
ria ta. To wła śnie oni przez naj bliż szy rok, bę dą
pra co wać nad tre ścią, for mą oraz opra wą ob -
cho dów rocz ni cy. Na ta lia Kry jom

Nie o ze mstę,
ale o pa mięć wo ła ją ofia ry… 
Ob cho dy 69. rocz ni cy
lu do bój stwa na Wo ły niu

Nie o ze mstę,
ale o pa mięć wo ła ją ofia ry… 
Ob cho dy 69. rocz ni cy
lu do bój stwa na Wo ły niu

Złożenie kwiatów pod pomnikiem

Jan Waj man jest uro -
dzo nym Kre so wia ni nem. Był na -
ocz nym świad kiem okrut nej hi -
sto rii Po la ków za miesz ku ją cych
te re ny daw nej Rzecz po spo li tej.
Po woj nie, dzie ląc lo sy wraz
z wie lo ma swo imi ro da ka mi,
przy był na Zie mię Ślą ską. Jan
Waj man to ak tyw ny dzia łacz

na rzecz pa mię ci mę czeń stwa Po la ków na Kre sach. To
rów nież czło nek nie mo dliń skie go Sto wa rzy sze nia Przy ja -
ciół Zie mi Do liń skiej oraz au tor po wie ści pt. „Uro dze ni
na Do liń skiej Zie mi, t. I i II”, „Chłop cy z Kre sów” oraz „My
z kre so wej zie mi”, z któ re go po cho dzą powyż sze wier sze.

Na ta lia Kry jom

Pamiętajmy.
69. rocznica ludobójstwa na Wołyniu
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Dodatek do „Pulsu Niemodlina”
redagowany przez

Urząd Miejski w Niemodlinie

Roz mo wa „Pul su Nie mo dli na”
z bur mi strzem Nie mo dli na
Mi ro sła wem Stan kie wi czem.

„Puls Nie mo dli na”: Pa nie bur mi strzu
– na ostat niej se sji otrzy mał pan ab so lu to -
rium z wy ko na nia bu dże tu gmi ny za 2011
rok. To ko lej ne jed no znacz ne po par cie rad -
nych dla dzia łań, któ ry mi pan kie ru je. Czu -
je pan sa tys fak cję?

Mi ro sław Stan kie wicz: Bez wąt pie nia każ de
ab so lu to rium cie szy, tym bar dziej że ubie gły rok był wy -
jąt ko wo trud ny. Z jed nej stro ny brak do cho dów w bu -
dże cie spo wo do wa ny zmniej sze niem do ta cji z bu dże -
tu pań stwa o po nad mi lion zło tych oraz pra wie pół to -
ra mi lio na mniej z ty tu łu ob ni żo nych po dat ków lo kal -
nych od usta lo ne go mak sy mal ne go po zio mu okre ślo -
ne go przez mi ni stra fi nan sów, z dru giej zaś za spo ko -
je nie po trzeb miesz kań ców w po sta ci in we sty cji oraz
ro sną cych wy dat ków zwią za nych z bie żą cym funk cjo -
no wa niem gmi ny. Do te go na le ży jesz cze do dać suk -
ce syw ne spła ca nie za cią gnię tych po ży czek i kre dy tów.
To był na praw dę cięż ki rok. Tym bar dziej cie szy wy so -
ka oce na wy ko na nia bu dże tu przez nie mal wszyst kich
rad nych. Tyl ko jed na oso ba wstrzy ma ła się w gło so wa -
niu. Nie by ło gło sów prze ciw.

PN: Bie żą cy rok też nie jest ła twy. Ja kie
są szan se i za gro że nia dla na szej gmi ny?

M.S.: Jest wie le za gro żeń. Rok roz po czął się nie -
usta ją cy mi ata ka mi na mo ją oso bę i współ pra cow ni -
ków w związ ku z nie uda ną pró bą prze pro wa dze nia re -
fe ren dum. Pro pa go wa no róż ne plot ki, po mó wie nia
i kłam stwa. Pró bo wa no i pró bu je się na dal dys kre dy -
to wać po zy cję bur mi strza ja ko or ga nu wy ko naw cze -
go gmi ny, pod ję to nie uda ne pró by po ka za nia na szej
gmi ny w opo zy cji do po wia tu opol skie go i za rzą du wo -
je wódz twa, pró bo wa no prze ciw sta wić miesz kań ców
Nie mo dli na prze ciw ko miesz kań com wsi. I wresz cie gru -
pa ini cja tyw na za po wie dzia ła sło wa mi swo je go peł no -
moc ni ka chęć po dzia łu gmi ny na kil ka od ręb nych gmin.
Te i in ne dzia ła nia de sta bi li zo wa ły sy tu ację spo łecz ną,
a tym sa mym utrud nia ły nor mal ne funk cjo no wa nie na -
szej gmi ny. Dzi siaj, po sze ściu mie sią cach miesz kań -
cy zro zu mie li, że ta kie wi chrzy ciel skie i nie od po wie dzial -
ne dzia ła nia nie słu żą na szej gmi nie. Ini cja to rzy po zo -
sta li sa mi ze swo imi po my sła mi. Ale to ich pro blem i ich
mo co daw ców. W mar cu mi ni ster fi nan sów sko ry go wał
dla na szej gmi ny o pół mi lio na prze wi dy wa ną wiel kość
do ta cji z bu dże tu pań stwa. Oczy wi ście in mi nus,
stąd mu sie li śmy ob ni żyć wy dat ki gmin ne w opie ce spo -
łecz nej, urzę dzie miej skim oraz gmin nych jed nost kach
or ga ni za cyj nych. Pod ję ta pró ba ogra ni cze nia kosz tów

funk cjo no wa nia nie mo dliń skiej oświa ty nie zna la zła
wspar cia rad nych (li kwi da cja szko ły w Gra bi nie), stąd
też wy dat ki gmi ny na oświa tę po zo sta ną na nie zmie -
nio nym po zio mie, a prze cież cze ka nas jesz cze pod wyż -
ka płac na uczy cie li i zwięk sze nie tych wy dat ków
od wrze śnia. O tych i in nych za gro że niach na bie żą -
co in for mu ję prze wod ni czą ce go i rad nych Ra dy Miej -
skiej. In for mu ję rów nież miesz kań ców na szej gmi ny.

PN: Po wie dział pan o za gro że niach. Czy
są ja kieś szan se na dal szy roz wój gmi ny?

M.S.: Zre zy gno wał bym z funk cji bur mi strza,
gdy bym nie wi dział moż li wo ści roz wo ju na szej spo łecz -
no ści. Nie po dej mo wał sto sow nych dzia łań i pew ne -
go ry zy ka zwią za ne go z no wy mi pla na mi. Po mi mo po -
gar sza ją cych się wa run ków funk cjo no wa nia sa mo rzą -
dów na sza gmi na w dal szym cią gu kła dzie na cisk na in -
we sty cje. Re ali zu je my prze bu do wę ulic śród mie ścia,
w dal szym cią gu ka na li zu je my Nie mo dlin oraz są sied -
nie wsie, przy stą pi li śmy do ter mo mo der ni za cji bu dyn -
ku Ośrod ka Kul tu ry, mo der ni zu je my świe tli ce wiej skie,
zgło si li śmy do Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Śro do -
wi ska w War sza wie pro jekt ter mo mo der ni za cji szkół
w Gra czach, za bie ga my o re mont Ści na wy Nie mo dliń -
skiej, ma my opra co wa ny wnio sek na do fi nan so wa nie
re no wa cji par ku miej skie go, współ fi nan su je my bu do -
wy chod ni ków w Ma gnu szo wi cach oraz na od cin ku Wy -
dro wi ce – Nie mo dlin. Przy stę pu je my do pro jek tu
utwo rze nia aglo me ra cji opol skiej włącz nie z utwo rze -
niem pod stre fy eko no micz nej w Nie mo dli nie, a tak że
pil nu je my re ali za cji pro jek to wa nia i na stęp nie bu do -
wy ob wod ni cy Nie mo dli na. Jak wi dać, szans na roz -
wój na szej gmi ny jest wie le. Jest bar dzo du żo pra cy.
Wszyst ko to wy ma ga za an ga żo wa nia pra cow ni ków,
nie tyl ko na sze go urzę du, ale i jed no stek gmin nych. 

PN: Ale wy ma ga też pie nię dzy. Są gło sy,
że gmi na za nad to się za dłu ża….

M.S.: Tak, wiem o ta kich gło sach. Ale pro szę mi
po wie dzieć, czy moż li wa by ła by kie dy kol wiek prze bu -
do wa ulic śród mie ścia bez wspar cia ze wnętrz ne go
w wy so ko ści 80%? Prze cież my wy da je my, to zna czy
za cią ga my po życz ki je dy nie na 20% wkła du wła sne -
go. Czy moż li wa by ła by ka na li za cja na przy kład Wy -
dro wic, gdzie udział na szych środ ków bę dzie praw do -
po dob nie na po zio mie je dy nie 35% war to ści in we sty -
cji? Oczy wi ście mo że my nie za cią gać kre dy tów i bar -
dzo po wo li re ali zo wać ko lej ne za da nia. Krót ko mó wiąc
– mo że my je re ali zo wać przez ko lej ne 20 lub 30 lat.
Tyl ko czy na si miesz kań cy bę dą tak dłu go cze kać?
Po dru gie, do ko nu ją cy się skok cy wi li za cyj ny na szej gmi -
ny wy ma ga od waż nych, ale i roz waż nych de cy zji. Dzi -
siej sze za dłu że nie gmi ny osią ga 30% do cho dów.
Mak sy mal ne za dłu że nie mo że wy nieść zgod nie z prze -
pi sa mi pra wa 60%. Dla przy kła du po dam, że za dłu -
że nie sa mo rzą du wo je wódz twa osią gnę ło po ziom 55%,
zaś nie któ rych gmin w na szym wo je wódz twie od po -
wied nio od 45 do 60%. Sta ram się, aby za dłu że nie gmi -
ny nie by ło groź ne dla jej funk cjo no wa nia. Po trze cie,
wszel kie za mie rze nia in we sty cyj ne, a tym sa mym no -
we po życz ki i kre dy ty są sze ro ko kon sul to wa ne z rad -
ny mi i miesz kań ca mi na szej gmi ny. Każ de za da nie in -
we sty cyj ne oraz no we zo bo wią za nia fi nan so we uzy sku -
ją ak cep ta cję spo łe czeń stwa. W trak cie kon sul ta cji lub
przed pod ję ciem osta tecz nych de cy zji żad na z osób,
któ re sta wia ją za rzu ty do ty czą ce za dłu że nia gmi ny nie
zgła sza ły za strze żeń. Nie zgła sza ły też in nych pro po -
zy cji pro wa dze nia spraw gmin nych. Pro szę bar dzo,
niech oso by, któ re tak bar dzo kry ty ku ją tem po in we -
sty cji wyj dą do miesz kań ców Gra czy, Grodź ca czy też

Sa dów i po wie dzą, że dro gi do ich po se sji by ły nie po -
trzeb ne. Niech prze ko na ją miesz kań ców Rzę dzi wo jo -
wic i Lip na, że ich świe tli ce bę dą re mon to wa ne do pie -
ro w 2030 ro ku. Niech udo wod nią, że dzie ciom z 19
so łectw nie są po trzeb ne pla ce za baw. Niech prze ko -
na ją miesz kań ców Ma gnu szo wic, że pie nią dze na re -
mont świe tli cy by ły wy dat ko wa ne nie efek tyw nie. Cie -
ka wy je stem, czy star czy im od wa gi oraz ar gu men tów.

PN: Przejdź my do spraw bie żą cych.
Miesz kań cy skar żą się na utrud nie nia zwią -
za ne z wjaz dem i wy jaz dem na te ren by łe go
dwor ca au to bu so we go. Czy gmi na pod ję ła
ja kieś kro ki w ce lu wy eli mi no wa nia tych nie -
do god no ści?

M.S.: Tak. Wy stą pi łem do za rząd cy dro gi kra jo -
wej o przy wró ce nie do tych cza so wej or ga ni za cji ru chu
na tym skrzy żo wa niu. Cho dzi o przy wró ce nie li nii prze -
ry wa nej, a tym sa mym umoż li wie nia le wo i pra wo skrę -
tów od i do przy chod ni zdro wia oraz „dwor ca PKS”. Nie -
ste ty brak jest na ra zie po zy tyw nej od po wie dzi z uwa -
gi na fakt, że in we stor przed przy stą pie niem do re ali -
za cji in we sty cji uzy skał wstęp ną zgo dę na jej wykonanie
pod wa run kiem wy bu do wa nia do dat ko we go pa sa ru -
chu, któ ry za pew ni bez pie czeń stwo po ru sza ją cych się
po dro dze kra jo wej. Nie ste ty, do dnia dzi siej sze go in -
we stor nie wy wią zał się z przy ję tych usta leń. Stąd też
re ak cja za rząd cy dro gi i wy ma lo wa nie dwóch li nii cią -
głych na tym skrzy żo wa niu. Je stem po zba wio ny wpły -
wu na po stę po wa nie tych dwóch in sty tu cji. Gmi na ni -
gdy nie wy ra ża ła zgo dy na za blo ko wa nie do stę pu
do przy chod ni oraz przy stan ku PKS -u. Sta ram się róż -
ny mi me to da mi, aby przy wró cić po przed nią or ga ni za -
cję ru chu. Bro ni łem i w dal szym cią gu bę dę bro nił praw
na szych oby wa te li do go dzi wych wa run ków ży cia w na -
szej gmi nie.

PN: Pa nie bur mi strzu, wspo mniał pan
o ośrod ku zdro wia – czy opie ka me dycz na
w na szej gmi nie jest wy star cza ją ca?

M.S.: Opie ka zdro wot na oby wa te li jest za da niem
wła snym sa mo rzą dów: po wia to we go oraz wo je wódz -
kie go. Ma jąc jed nak na wzglę dzie do bro na szych miesz -
kań ców bacz nie przy glą dam się jej funk cjo no wa niu. Nie
mam za strze żeń do funk cjo no wa nia nie pu blicz nych za -
kła dów opie ki me dycz nej. Miesz kań cy są spraw nie i bez
więk szych per tur ba cji ba da ni i le cze ni. Pro ble my po -
ja wia ją się jed nak w ilo ści za kon trak to wa nych i re ali -
zo wa nych usług me dycz nych w za kre sie: re ha bi li ta cji,
la ryn go lo gii, or to pe dii czy też chi rur gii. Sy gna li zo wa -
ne pro ble my do ty czą wiel ko ści kon trak tów po mię dzy
NFZ w Opo lu a kon kret ny mi ga bi ne ta mi. W każ dym
przy pad ku bra ku od po wied niej ilo ści usług me dycz nych
in ter we niu ję u pre ze sa NFZ, sta ro sty i mar szał ka. Nie
moż na prze cież po zwo lić na ogra ni cze nie świad czo -
nych usług, od sy ła nie miesz kań ców do od le głych
ośrod ków w Opo lu, Ny sie lub Brze gu, a tym sa mym
po no sze nia zwięk szo nych kosz tów do jaz dów przez na -
szych miesz kań ców. Od ręb nym pro ble mem jest sieć
ap tek na te re nie na szej gmi ny, a w za sa dzie dy żu ry
w go dzi nach noc nych. To czy my cią gły spór ze sta ro -
stwem do ty czą cy tej kwe stii. Ape lu ję do rad nych po -
wia to wych o wspar cie na szych dzia łań i uru cho mie nie
w Nie mo dli nie ap te ki dy żu ru ją cej. Pew nym „świa teł -
kiem w tu ne lu” jest uru cho mie nie w tym ro ku dy żu rów
świą tecz no -nie dziel nych le ka rzy z Nie mo dli na. Jak Pań -
stwo wi dzi cie i tę sfe rę prze strze ni pu blicz nej sta ram
się wzmac niać, cho ciaż, tak jak wspo mnia łem na wstę -
pie, nie jest ona za da niem wła snym gmi ny.

PN: Dzię ku ję za roz mo wę.
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Spra woz da nie Bur mi strza Nie mo dli na
z dzia łal no ści mię dzy se syj nej za okres
od 26 kwiet nia do 28 czerw ca 2012 r.

W okre sie spra woz daw czym:

• W dniach 11–13 ma ja w ra mach umo wy part ner -
skiej z gmi ną Ve chel de (Niem cy) go ści li śmy gru pę stra ża -
ków ochot ni ków z tej gmi ny.

• W dniu 15 ma ja roz po czę ła się kon tro la Wo je wódz -
kiej In spek cji Ochro ny Śro do wi ska, zwią za na z wy wo zem
nie czy sto ści płyn nych na te re nie Nie mo dli na.

• W dniu 16 ma ja bur mistrz pod pi sał umo wę na re -
mont świe tli cy w Rzę dzi wo jo wi cach. W tym sa mym dniu
bur mistrz spo tkał się z za stęp cą dy rek to ra GDD KiA Od dzia -
łu w Opo lu w spra wie bie żą cych po trzeb gmi ny zwią za nych
z utrzy ma niem i re mon ta mi dro gi kra jo wej 46.

• Wdniu17 ma ja od by ły się poraz ósmy OCE ANY. Or -
ga ni za to rom, awszcze gól no ści pa ni dy rek tor Ka ta rzy nie Pa -
szu li -Gryf skła dam wy ra zy uzna nia za spraw ną or ga ni za cję
te go szcze gól ne go kon kur su. W tym sa mym dniu burmistrz
przewodniczył ko lej ne mu spo tka niu Ze spo łu dospraw oświa -
ty, na któ rym mię dzy in ny mi oma wia na by ła spra wa zwięk -
sze nia pen sum dla na uczy cie li „nie ta bli co wych”.

• W dniu 18 ma ja gmi na Nie mo dlin by ła współ or ga -
ni za to rem po wia to wych ob cho dów Dnia Stra ża ka. Pod -
czas uro czy sto ści Ko men dant Wo je wódz ki PSP w Opo lu
nad bry ga dier Ka rol Stę pień uho no ro wał me da la mi oraz od -
zna cze nia mi re sor to wy mi mię dzy in ny mi nie mo dliń skich
stra ża ków.

• W dniach 22–25 ma ja Wo je wo da Opol ski prze pro -
wa dził kon tro lę Stra ży Miej skiej.

• W dniu 23 ma ja burmitrz go ścił dy rek tora MA IA
POL SKA. Pod czas spo tka nia omó wio ne zo sta ły pro ble my fir -
my zwią za ne z roz dzia łem sie ci ka na li za cyj nej. W tym sa -
mym dniu wziął udział w ko lej nym spo tka niu Re gio nal ne -
go Ko mi te tu do spraw Bu do wy Ob wod nic Ny sy
i Nie mo dli na.

• W dniu 24 ma ja burmistrz spotkał się z dy rek to ra -
mi nie mo dliń skich szkół w ce lu wy pra co wa nia jed no li tej me -
to do lo gii kosz tów sto łó wek szkol nych.

• W dniu 26 ma ja wraz z za stęp cą bur mi strza oraz
prze wod ni czą cy mi: Ra dy Miej skiej Ma riu szem Niec ka rzem
oraz Ko mi sji Spraw Spo łecz nych Cze sła wem Pasz kow skim

burmistrz uczest ni czył w spo tka niu mi kro re gio nu part ner -
skiej gmi ny Šti ty (Cze chy).

• W dniu 30 ma ja bur mistrz spo tkał się z przed sta -
wi cie la mi GDD KiA od dział Ny sa w spra wie bie żą cych pro -
ble mów zwią za nych z prze bie giem dro gi kra jo wej nr 46
na te re nie gmi ny. W tym sa mym dniu bur mistrz spo tkał się
z przed sta wi cie la mi so łec twa Rosz ko wi ce.

• W dniu 1 czerw ca za in au gu ro wa ne zo sta ły pra ce
ka pi tu ły Zło te go So ko ła 2012. Na pierw szym po sie dze niu
Ka pi tu ła usta li ła mię dzy in ny mi har mo no gram prac Ka pi -
tu ły, w tym okre śli ła ter min przyj mo wa nia wnio sków o wy -
róż nie nie sta tu et ką na dzień 30 wrze śnia 2012 r. Bliż sze in -
for ma cje wraz z wnio skiem do po bra nia, bę dą
udo stęp nio ne na stro nie in ter ne to wej Urzę du.

• Wdniu5 czerw ca bur mistrz wziął udział wkon fe ren -
cji zor ga ni zo wa nej przez Bank Spół dziel czy w Na my sło wie.
Te ma tem kon fe ren cji by ło przed sta wie nie kon cep cji stwo rze -
nia ogól no pol skie go fun du szu po życz ko we go dla ma łych
i śred nich przed się biorstw, w tym z te re nu gmi ny Nie mo dlin.

• W dniu 6 czerw ca z ini cja ty wy sta ro sty opol skie go
od by ło się spo tka nie wój tów i bur mi strzów po wia tu opol -
skie go po świę co ne głów nie po gar sza ją cym się wa run kom
fi nan so wym funk cjo no wa nia Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
oraz szan som i za gro że niom zwią za nym z po wsta ją cą
aglo me ra cją opol ską.

• W dniach 16 i 17 czerw ca od by ły się Dni Nie mo dli -
na, któ re mi mo zna czą co niż szych na kła dów fi nan so wych
cie szy ły się du żym za in te re so wa niem miesz kań ców.

• W dniu 19 czerw ca bur mistrz prze wod ni czył ze spo -
ło wi do spraw or ga ni za cji ob cho dów 70. rocz ni cy mor dów
na Wo ły niu.

• W dniu 20 czerw ca pod prze wod nic twem bur mi -
strza od by ło się spo tka nie ze spo łu do spraw or ga ni za cji ob -
cho dów 730-le cia lo ka cji Nie mo dli na.

• W dniu 21 czerw ca od by ło się ko lej ne spo tka nie ze -
spo łu do spraw oświa ty, któ re by ło po świę co ne głów nie or -
ga ni za cji wy po czyn ku let nie go dzie ci oraz wy ni kom spraw -
dzia nu klas 6-tych na te re nie na szej gmi ny.

• W dniu 27 czerw ca z udzia łem za pro szo nych ro dzi -
ców i na uczy cie li od by ło się uro czy ste wrę cze nie dy plo -
mów i po dzię ko wań naj lep szym uczniom, któ rzy osią gnę li
po nad prze cięt ne wy ni ki w na uce, spo rcie, a tak że za ję li czo -
ło we miej sca i zdo by li wy róż nie nia w kon kur sach po wia to -
wych i wo je wódz kich. 

Bur mistrz Nie mo dli na
Mi ro sław Stan kie wicz

Miesz kań cy
gmi ny Nie mo dlin

W związ ku z Pań stwa licz ny mi po stu la ta -
mi i su ge stia mi do ty czą cy mi uła twie nia za ła -
twia nia spraw służ bo wych w tu tej szym urzę -
dzie pra gnę po in for mo wać, że od dnia 2
lip ca 2012 r. Urząd Miej ski w Nie mo dli nie bę -
dzie czyn ny w na stę pu ją cych go dzi nach:

Po nie dzia łek 7.00 – 17.00
Wto rek 7.00 – 15.00
Śro da 7.00 – 15.00
Czwar tek 7.00 – 15.00
Pią tek 7.00 – 13.00

Jed no cze śnie in for mu ję, że bur mistrz Nie -
mo dli na bę dzie przyj mo wał miesz kań ców i in -
nych in te re san tów w każ dy po nie dzia łek
od godz. 13.00 do 16.00.

Bur mistrz Nie mo dli na
Mi ro sław Stan kie wicz 

OGŁOSZENIE
Burmistrz Niemodlina informuje, iż

dyżury przedszkoli zaplanowane są na:

Lipiec
Publiczne Przedszkole w Graczach,
godz. 7.00 – 15.30
Publiczne Przedszkole Nr 2 w Niemodlinie,
godz. 6.00– 16.00
Sierpień
Publiczne Przedszkole Nr 1 „Bajka”
w Niemodlinie, godz. 6.00  – 16.00

XXVI i XXVIII se sja
Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie

W dniu 29 ma ja 2012 r. od by ła się XXVI Se sja
Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie, w któ rej uczest ni -
czy li m. in. Ko men dant Ko mi sa ria tu Po li cji w Nie -
mo dli nie – ko mi sarz Se ba stian Gór ski oraz Do -
wód ca Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej nr 3 PSP
w Nie mo dli nie – mł. bry ga dier Krzysz tof Ku niec.

W trak cie se sji rad ni przy ję li m. in. in for ma cje z za kre -
su: „Po rzą dek i bez pie czeń stwo pu blicz ne w gmi nie Nie mo -
dlin w 2011 ro ku i po dej mo wa ne dzia ła nia w tym za kre sie
w 2012 ro ku” z uwzględ nie niem:

– Spra woz da nia ze sta nu po rząd ku i bez pie czeń stwa
pu blicz ne go w za kre sie dzia łań re ali zo wa nych przez Straż
Miej ską na te re nie gmi ny.

– Ana li zy sta nu bez pie czeń stwa w za kre sie ochro ny
prze ciw po ża ro wej na te re nie gmi ny Nie mo dlin opra co wa -
nej przez Ko men dę Miej ską Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Opo lu.

– Ana li zy sta nu po rząd ku i bez pie czeń stwa pu blicz -
ne go na te re nie gmi ny Nie mo dlin za okres od 1 stycz nia
do 31 grud nia 2011 r. spo rzą dzo na przez Ko mi sa riat
Po li cji w Nie mo dli nie.

– In for ma cje na te mat przy go to wa nia gmi ny Nie mo -
dlin do dzia łań na wy pa dek sy tu acji kry zy so wych.

Uczest ni czą cy w se sji Ko men dant Ko mi sa ria tu Po -
li cji oraz Do wód ca JRG nr 3 PSP od po wie dzie li na py ta -
nia skie ro wa ne do nich przez rad nych, a do ty czą ce m.in.
w/w in for ma cji.

Na stęp nie Ra da Miej ska roz pa trzy ła pro jek -
ty i pod ję ła na stę pu ją ce uchwa ły:

• Uchwa ła Nr XXVI/154/12 Ra dy Miej skiej w Nie mo -
dli nie z dnia 29 ma ja 2012 r. – zmie nia ją ca uchwa łę
w spra wie uchwa le nia wie lo let niej pro gno zy fi nan so wej.

• Uchwa ła Nr XXVI/155/12 Ra dy Miej skiej w Nie mo -
dli nie z dnia 29 ma ja 2012 r. – w spra wie zmian bu dże tu
gmi ny Nie mo dlin na rok 2012.

• Uchwa ła Nr XXVI/156/12 Ra dy Miej skiej w Nie mo -
dli nie z dnia 29 ma ja 2012 r. – w spra wie za twier dze nia
spra woz da nia fi nan so we go Miej sko -Gmin nej Bi blio te ki Pu -
blicz nej w Nie mo dli nie za 2011 rok.

• Uchwa ła Nr XXVI/157/12 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 29 ma ja 2012 r. – w spra wie za twier dze -
nia spra woz da nia fi nan so we go Ośrod ka Kul tu ry w Nie -
mo dli nie za 2011 rok.

• Uchwa ła Nr XXVI/158/12 Ra dy Miej skiej w Nie mo -
dli nie z dnia 29 ma ja 2012 r. – w spra wie za twier dze nia
spra woz da nia fi nan so we go Sa mo rzą do we go Za kła du
Opie ki Zdro wot nej w Nie mo dli nie za 2011 rok.

• Uchwa ła Nr XXVI/159/12 Ra dy Miej skiej w Nie mo -
dli nie z dnia 29 ma ja 2012 r. – w spra wie za sad udzie la -
nia i roz mia ru ob ni żek na uczy cie lom peł nią cym obo wiąz -
ki kie row ni cze, ty go dnio we go obo wiąz ko we go wy mia ru
go dzin za jęć na uczy cie li re ali zu ją cych w ra mach sto sun ku
pra cy obo wiąz ki okre ślo ne dla sta no wisk o róż nym ty go -
dnio wym obo wiąz ko wym wy mia rze go dzin oraz ty go dnio -
we go obo wiąz ko we go wy mia ru go dzin za jęć pe da go gów,
psy cho lo gów, lo go pe dów, do rad ców za wo do wych.

• Uchwa ła Nr XXVI/160/12 Ra dy Miej skiej w Nie mo -
dli nie z dnia 29 ma ja 2012 r. – w spra wie za twier dze nia
So łec kiej Stra te gii Roz wo ju wsi Sa dy na la ta 2012 – 2018.

• Uchwa ła Nr XXVI/161/12 Ra dy Miej skiej w Nie mo -
dli nie z dnia 29 ma ja 2012 r. – do ty czą ca po par cia wnio -

sku o wzno wie nie prac Sej mu Rze czy po spo li tej Pol skiej
zmie rza ją cych do pod ję cia uchwa ły w spra wie usta no wie -
nia dnia 11 lip ca Dniem Pa mię ci Ofiar Lu do bój stwa na Kre -
sach Wschod nich II Rze czy po spo li tej. 

• Uchwa ła Nr XXVI/162/12 Ra dy Miej skiej w Nie mo -
dli nie z dnia 29 ma ja 2012 r. – w spra wie skar gi na bez -
czyn ność bur mi strza Nie mo dli na. 

• Uchwa ła Nr XXVI/163/12 Ra dy Miej skiej w Nie mo -
dli nie z dnia 29 ma ja 2012 r. – w spra wie przy ję cia spra -
woz da nia z dzia łal no ści Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w Nie -
mo dli nie za 2011 r.

• Uchwa ła Nr XXVI/164/12 Ra dy Miej skiej w Nie mo -
dli nie z dnia 29 ma ja 2012 r. – w spra wie: upo waż nie nia
bur mi strza Nie mo dli na do zło że nia wnio sku o do fi nan so -
wa nie pro jek tu pn. „Ter mo mo der ni za cja SP w Gra czach”.

• Uchwa ła Nr XXVI/165/12 Ra dy Miej skiej w Nie mo -
dli nie z dnia 29 ma ja 2012 r. – w spra wie: wy ra że nia wo -
li udzia łu gmi ny Nie mo dlin w pro ce sie przy go to wa nia
płasz czy zny współ pra cy w ra mach two rzo nej Aglo me ra cji
Opol skiej. 

XXVIII SE SJA Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie

W dniu 28 czerw ca 2012 r. w sa li Ośrod ka
Kul tu ry w Nie mo dli nie od by ła się XXVIII se sja
Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie, pod czas któ rej
pod ję to na stę pu ją ce uchwa ły:

1. Uchwa ła Nr XXVIII/167/12 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 28 czerw ca 2012 r. – w spra wie za twier -
dze nia rocz ne go skon so li do wa ne go spra woz da nia fi nan so -
we go gmi ny Nie mo dlin za 2011r.

2. Uchwa ła Nr XXVIII/168/12 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 28 czerw ca 2012 r. – w spra wie za twier -
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Bur mistrz Nie mo dli na in for mu je,
że na ta bli cy ogło szeń w Urzę dzie
Miej skim w Nie mo dli nie znaj du ją się:
– wy ka zy nie ru cho mo ści prze zna czo -
nych do zby cia w try bie bez prze tar go -
wym:

• lo ka li miesz kal nych nr 1 i 4 poł. w bu -
dyn ku nr 6 przy ul. Że rom skie go w Nie mo dli -
nie wraz z udzia łem we współ wła sno ści dział -
ki nr 995,

• lo ka li miesz kal nych nr 1/6 i 1/9 poł.
w bu dyn ku nr 1 – 3 przy ul. Mic kie wi cza w Nie -
mo dli nie wraz z udzia łem we współ wła sno ści
dział ki nr 774/1,

• lo ka lu miesz kal ne go nr 13 poł. w bu dyn -
ku nr 2 przy ul. Lwic kiej w Nie mo dli nie wraz
z udzia łem we współ wła sno ści dział ki
nr 544/1,

• lo ka lu miesz kal ne go nr 4 poł. w bu dyn -
ku 26 przy ul. Opol skiej w Nie mo dli nie wraz
z udzia łem we współ wła sno ści dział ki 977,

In for ma cji udzie la się w po ko ju
nr 35 tut. Urzę du, tel. 774606295 do 7
wew. 209. Wy kaz nie ru cho mo ści prze -
zna czo nej do zby cia w dro dze ogra ni -
czo ne go do wła ści cie li.

Bur mistrz Nie mo dli na in for -
mu je o moż li wo ści wy ku pu przez
na jem ców ko mu nal nych lo ka li
miesz kal nych z za sto so wa niem
pre fe ren cyj nej bo ni fi ka ty.

W dniu 31 mar ca 2011 ro ku we szła
wży cie uchwa ła Ra dy Miej ski wNie mo dli nie
umoż li wia ją ca na jem com lo ka li, któ rzy do ko -
na ją jed no ra zo wej za pła ty usta lo nej ce ny
sprze da ży przedza war ciem ak tu no ta rial ne -
go, na by cie nawła sność naj mo wa ne go lo ka -
lu miesz kal ne go z za sto so wa niem 90% bo -
ni fi ka ty. Przy czym bo ni fi ka tę tę zwięk sza się
do:95%, je że li wsku tek rów no cze snej sprze -
da ży wszyst kie miesz ka nia wcho dzą ce
wskład da nej nie ru cho mo ści prze sta ną być
wła sno ścią gmi ny. Bo ni fi ka ty w wy so ko -
ści 95% nie sto su je się przy sprze da ży lo ka -
li miesz kal nych znaj du ją cych się w bu dyn -
kach jed no lub dwu lo ka lo wych. 

Wszel kie do dat ko we in for ma -
cje moż na uzy skać w Urzę dzie
Miej skim – Wy dział Rol nic twa,
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar -
ki Nie ru cho mo ścia mi (p. 35)
tel. 77/4606-295 wew. 209.

WY PRAW KA
SZKOL NA

W ro ku szkol nym 2012/2013 re ali zo -
wa ny bę dzie rzą do wy pro gram po mo cy
uczniom w 2012 r. – „Wy praw ka szkol na”.
Pro gra mem ob ję te bę dą dzie ci roz po czy na -
ją ce w ro ku szkol nym 2012/2013 na ukę
wkla sachI– IVszko ły pod sta wo wej, wkla -
sie I szko ły po nad gim na zjal nej: za sad ni -
czej szko ły za wo do wej, li ceum ogól no -
kształ cą cym i tech ni kum oraz ucznio wie
nie peł no spraw ni (sła bo wi dzą cy, nie sły szą -
cy, z upo śle dze niem umy sło wym w stop -
niu lek kim oraz z nie peł nospraw no ścia mi
sprzę żo ny mi w przy pad ku, gdy jed ną z nie -
peł no spraw no ści jest nie peł no spraw ność
wy mie nio napo wy żej) po sia da ją cy orze cze -
nie o po trze bie kształ ce nia spe cjal ne go.

Po moc w for mie do fi nan so wa nia za ku pu
pod ręcz ni ków przy słu gi wa ła bę dzie uczniom wy -
mie nio nym po wy żej i po cho dzą cym z ro dzin,
w któ rych do chód na oso bę nie prze kra cza kwo -
ty 351,00 zł net to mie sięcz nie z wy łą cze niem
uczniów kla sy I szko ły pod sta wo wej, dla któ rych
kry te rium do cho do we usta lo ne zo sta ło na po zio -
mie 504,00 zł. Po nad to po moc udzie lo na mo że
być uczniom (z wy łą cze niem uczniów kla sy I szko -
ły pod sta wo wej), w któ rych do chód na oso bę
w ro dzi nie prze kra cza kry te rium do cho do we
tj. 351,00 zł, ale w ro dzi nie wy stę pu je szcze gól -
na sy tu acja ży cio wa, np. bez ro bo cie, sie roc two,
nie peł no spraw ność, cięż ka lub dłu go trwa ła cho -
ro ba, prze moc w ro dzi nie, bez rad ność w spra -
wach opie kuń czych, po trze ba ochro ny ma cie -

rzyń stwa, al ko ho lizm lub nar ko ma nia, itp. Po moc
ta nie mo że prze kro czyć 5% ogól nej licz by
uczniów (z wy jąt kiem uczniów kla sy I szko ły pod -
sta wo wej).

Po moc w for mie do fi nan so wa nia za ku pu pod -
ręcz ni ków bę dzie udzie la na na wnio sek ro dzi ców
ucznia (praw nych opie ku nów, ro dzi ców za stęp -
czych), a tak że na uczy cie la, pra cow ni ka so cjal ne -
go lub in nej oso by, za zgo dą przed sta wi cie la usta -
wo we go lub ro dzi ców za stęp czych. W przy pad ku
uczniów sła bo wi dzą cych, nie sły szą cych, z upo śle -
dze niem umy sło wym w stop niu lek kim oraz
uczniów z nie peł no spraw no ścia mi sprzę żo ny mi
w przy pad ku, gdy jed ną z nie peł no spraw no ści
jest nie peł no spraw ność wy mie nio na wy żej, do ku -
men tem, na pod sta wie, któ re go przy zna je się do -
fi nan so wa nie jest orze cze nie o po trze bie kształ ce -
nia spe cjal ne go wy da ne przez pu blicz ną po rad nię
psy cho lo gicz no -pe da go gicz ną.

Ro dzic (opie kun) do wnio sku po wi nien do łą -
czyć za świad cze nie o wy so ko ści do cho dów lub za -
świad cze nie o ko rzy sta niu ze świad czeń pie nięż -
nych w for mie za sił ku sta łe go lub okre so we go
(za mie siąc po prze dza ją cy mie siąc zło że nia wnio -
sku). W uza sad nio nych sy tu acjach za miast za -
świad cze nia o wy so ko ści do cho dów moż na do łą -
czyć oświad cze nie o wy so ko ści do cho dów.

W przy pad ku uczniów po cho dzą cych z ro -
dzin, gdzie do chód prze kra cza 351,00 zł net to,
a któ re ze wzglę du na uza sad nio ne przy pad ki
i oce nę in dy wi du al nej sy tu acji ży cio wej ro dzi ny wy -
ma ga ją po mo cy w for mie do fi nan so wa nia za ku -
pu pod ręcz ni ków do wnio sku po win no zo stać do -
łą czo ne uza sad nie nie ubie ga nia się o po moc.

Wnio sek na le ży zło żyć w szko le, do któ rej
uczeń bę dzie uczęsz czał w ro ku szkol -
nym 2012/2013 do dnia 12 wrze śnia 2012 r.

Szcze gó ło wych in for ma cji, co do kwo ty do fi -
nan so wa nia udzie la ją dy rek to rzy szkół.

Mał go rza ta Ko cha nek

dze nia spra woz da nia fi nan so we go wraz ze spra woz da niem
z wy ko na nia bu dże tu gmi ny Nie mo dlin za 2011 r. 

3. Uchwa ła Nr XXVIII/169/12 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli -
nie z dnia 28 czerw ca 2012 r. – w spra wie udzie le nia bur mi -
strzo wi Nie mo dli na ab so lu to rium. 

4. Uchwa ła Nr XXVIII/170/12 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli -
nie z dnia 28 czerw ca 2012 r. – w spra wie zmian bu dże tu gmi -
ny Nie mo dlin na rok 2012. 

5. Uchwa ła Nr XXVIII/171/12 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli -
nie z dnia 28 czerw ca 2012 r. – zmie nia ją cej uchwa łę w spra -
wie za cią gnię cia dłu go ter mi no wej po życz ki na re ali za cję in we -
sty cji.

6. Uchwa ła Nr XXVIII/172/12 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli -
nie z dnia 28 czerw ca 2012 r. – w spra wie nada nia Sta tu tu Sa -
mo rzą do we mu Za kła do wi Opie ki Zdro wot nej w Nie mo dli nie. 

7. Uchwa ła Nr XXVIII/173/12 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli -
nie z dnia 28 czerw ca 2012 r. – w spra wie po dzia łu gmi ny Nie -
mo dlin na okrę gi wy bor cze.

8. Uchwa ła Nr XXVIII/174/12 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli -
nie z dnia 28 czerw ca 2012 r. – w spra wie po dzia łu gmi ny Nie -
mo dlin na sta łe ob wo dy gło so wa nia. 

9. Uchwa ła Nr XXVIII/175/12 Ra dy Miej skiej w Nie mo -
dli nie z dnia 28 czerw ca 2012 r. – w spra wie prze ka za nia
skar gi. 

Głów nym punk tem ob rad by ło pod ję cie uchwa ły w spra wie
udzie le nia bur mi strzo wi Nie mo dli na ab so lu to rium. 

Peł ne tek sty uchwał RM w wer sji elek tro nicz nej moż na
zna leźć w Biu le ty nie In for ma cji Pu blicz nej na stro nie in ter -
ne to wej Urzę du Miej skie go – www.nie mo dlin.pl, a tak że za -
po znać się z ni mi w biu rze Ra dy Miej skiej w Urzę dzie Miej -
skim w Nie mo dli nie.

Insp. GCR UM
Z. Ro mań czu kie wicz
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Wpro wa dza nie
„opła ty śmie cio wej”

Ra da Miej ska w Nie mo dli nie, zgod nie
z za pi sa mi za war ty mi w usta wie o utrzy ma -
niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach do koń -
ca 2012 r. po win na pod jąć uchwa ły umoż li -
wia ją ce wdro że nie, naj póź niej od dnia 1
lip ca 2013 r. prze pi sów wpro wa dza ją cych
no we za sa dy go spo dar ki od pa da mi. 

W obec nym sys te mie, naj dłu żej do 30 czerw -
ca 2013 r. miesz ka niec – wy twór ca od pa dów za wie ra
umo wę na od biór i trans port je go od pa dów przez jed -
nost kę go spo dar czą po sia da ją cą sto sow ne ze zwo le nie
bur mi strza. W na szym przy pad ku są to Bi ker lub Re -
mon dis, we dług uzna nia miesz kań ca. Opła ty za od biór
re gu lo wa ne są w tych jed nost kach. Fir my zbie ra ją ce
i wy wo żą ce od pa dy z te re nu gmi ny skła da ją bur mi -
strzo wi na ka za ne pra wem spra woz da nia. Sys tem spra -
woz daw czy nie po zwa la na do kład ne okre śle nie, co
dzie je się z od pa da mi wy two rzo ny mi z te re nu gmi ny.
Eg ze ku cja obo wiąz ków od miesz kań ców jest ma ło efek -
tyw na. Wszyst ko to po wo du je, że część od pa dów tra -
fia po za skła do wi ska czy miej sca uty li za cji.

No we prze pi sy prze wi du ją, że od po wie dzial ną
za go spo da ro wa nie od pa da mi wy two rzo ny mi przez
miesz kań ców jest gmi na. Bę dzie ona mu sia ła za pew nić
od biór od pa dów po se gre go wa nych przez miesz kań ców
na ich nie ru cho mo ści, trans port od pa dów do okre ślo -
nych w Wo je wódz kim Pla nie Go spo dar ki Od pa da mi
miejsc, bez piecz ną i eko lo gicz ną uty li za cję. Gmi na mu -
si skal ku lo wać kosz ty funk cjo no wa nia ca łe go sys te mu
wraz z je go ob słu gą ad mi ni stra cyj ną. Kosz ty bę dą
w ca ło ści po kry wa ne przez miesz kań ców w tzw. opła -

cie śmie cio wej. Gmi na bę dzie mu sia ła usta lić spo sób
na li cza nia opła ty – kie ru jąc się ilo ścią za miesz ka łych
osób lub zu ży ciem wo dy czy ewen tu al nie po wierzch nią
lo ka lu miesz kal ne go, wy so kość opła ty, oraz ter mi ny
i spo sób jej uisz cza nia, jak rów nież jej eg ze ku cję. Miesz -
kań cy bę dą skła da li de kla ra cje o wy so ko ści opła ty
na go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi.

Od pa dy bę dą wy wo żo ne przez pod miot wy ło nio -
ny obo wiąz ko wo w dro dze prze tar gu. Gmi na bę dzie
mu sia ła roz li czyć się z re ali za cji za dań, a zwłasz cza ze
ści śle okre ślo nych po zio mów od zy sku i se gre ga cji ze bra -
nych od pa dów ce lem ogra ni cze nia ilo ści od pa dów
skła do wa nych na skła do wi sku. Za nie dba nie obo wiąz -
ków bę dzie skut ko wa ło ka ra mi fi nan so wy mi, któ re mo -
gą być zna czą cy mi po zy cja mi w bu dże cie gmi ny. 

Pod sta wą sys te mu bę dzie no wy re gu la min utrzy -
ma nia czy sto ści w po rząd ku w gmi nie. Opi sa ne w nim
za sa dy utrzy ma nia czy sto ści i po rząd ku, spo sób oraz
za kres se gre ga cji od pa dów mu szą być opra co wa ne
w spo sób pre cy zyj ny, jed no cze śnie ła twy do sto so wa nia
przez wła ści cie li po se sji. Uchwa lo ny re gu la min bę dzie
okre ślał spo sób i wa run ki wy wią zy wa nia się przez gmi -
nę z obo wiąz ków.

I.  Wy kaz uchwał ob li ga to ryj nych

1. Re gu la min utrzy ma nia czy sto ści.
2. Uchwa ła w spra wie do ko na nia wy bo ru me to dy

usta le nia opła ty za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu -
nal ny mi oraz wy so ko ści tej opła ty.

3. Uchwa ła w spra wie wzo ru de kla ra cji o wy so ko -
ści opła ty za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny -
mi, wy kaz do ku men tów po twier dza ją cych da ne. 

4. Uchwa ła w spra wie wy ma gań, ja kie, wi nien
speł niać przed się bior ca ubie ga ją cy się o uzy ska nie ze -
zwo le nia w za kre sie opróż nia nia zbior ni ków bez od pły -
wo wych i trans por tu nie czy sto ści cie kłych. 

5. Uchwa ła w spra wie spo so bu i za kre su świad cze -
nia usług w za kre sie od bie ra nia od pa dów ko mu nal nych
od wła ści cie li.

6. Uchwa ła w spra wie okre śle nia gór nych sta wek
opłat po no szo nych za usu wa nie nie czy sto ści cie kłych
oraz opłat za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny -
mi od wła ści cie li nie ru cho mo ści, któ rzy nie są obo wią -
za ni po no sić opłat na rzecz gmi ny. 

7. Uchwa ła w spra wie ter mi nów, czę sto tli wo ści
i try bu uisz cza nia opłat za go spo da ro wa nie od pa da mi
ko mu nal ny mi. 

II. Wy kaz uchwał fa kul ta tyw nych

1. Uchwa ła w spra wie od bie ra nia od pa dów ko mu -
nal nych od wła ści cie li nie ru cho mo ści, na któ rych nie za -
miesz ku ją miesz kań cy, a po wsta ją od pa dy ko mu nal ne.

2. Uchwa ła w spra wie do dat ko wych usług świad -
czo nych przez gmi nę w za kre sie od bie ra nia od pa dów
ko mu nal nych.

3. Uchwa ła w spra wie spo so bu ob li cza nia sta wek
opłat za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi
na nie ru cho mo ściach za miesz ka nych, któ rych część
nie jest za miesz ka na, a po wsta ją na niej od pa dy ko mu -
nal ne.

4. Uchwa ła w spra wie prze ję cia od wła ści cie li nie -
ru cho mo ści nie któ rych obo wiąz ków w za kre sie po zby -
wa nia się nie czy sto ści cie kłych oraz uprzą ta nia chod ni -
ków.

5. Uchwa ła w spra wie po dzia łu ob sza ru gmi ny
na sek to ry.

6. Uchwa ła w spra wie do ku men to wa nia re ali za cji
obo wiąz ków.

Opra co wał:
Wa le rian Ka liń ski
Z -ca nacz. Wydz. RŚN

ZAWIADOMIENIE
In for mu je my, że na zle ce nie gmi ny

Nie mo dlin, w imie niu któ rej wy stę pu je
Za kład Go spo dar ki Ko mu nal nej i Miesz -
ka nio wej w Nie mo dli nie wy spe cja li zo wa -
na fir ma do ko nu je dwu krot nie w cią gu
każ de go ro ku (wio sną i je sie nią) nie od płat -
nej zbiór ki od pa dów o du żych ga ba ry -
tach oraz sprzę tu AGD i RTV, z wy jąt -
kiem opon i ram okien nych z szy ba mi. 

Do kład ny ter min zbiór ki przed mio to -
wych od pa dów jest każ do ra zo wo po da -
wa ny do pu blicz nej wia do mo ści (na co
naj mniej mie siąc przed wy wo zem) po -
przez „Puls Nie mo dli na”, a tak że in for -
ma cję na ta bli cach ogło szeń w bu dyn ku
Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie i Za -
kła du Go spo dar ki Ko mu nal nej i Miesz ka -
nio wej w Nie mo dli nie, na ta bli cach i słu -
pach in for ma cyj nych na te re nie mia sta

Nie mo dlin, na stro nach in ter ne to wych
gmi ny Nie mo dlin (www. nie mo dlin. pl)
i Za kła du Go spo dar ki Ko mu nal nej iMiesz -
ka nio wej w Nie mo dli nie (www. zgkim nie -
mo dlin. pl) oraz prze ka zy wa ny soł ty som
wszyst kich So łectw na te re nie gmi ny Nie -
mo dlin.

W związ ku z po wyż szym Za kład Go -
spo dar ki Ko mu nal nej i Miesz ka nio wej
w Nie mo dli nie zwra ca się do miesz kań -
ców mia sta i gmi ny Nie mo dlin o wy sta -
wie nie ww. od pa dów wy łącz nie w wy zna -
czo nych ter mi nach zbiór ki. W przy pad ku
wy sta wie nia od pa dów po za ter mi nem
bez płat nej zbiór ki ich wła ści ciel zo sta nie
uka ra ny man da tem kar nym przez Straż
Miej ską w Nie mo dli nie lub zo sta nie skie -
ro wa ny wnio sek o uka ra nie do Są du Re -
jo no we go w Opo lu oraz zo bli go wa ny
do ich usu nię cia na wła sny koszt. 

Adam Pięt ka
Dy rek tor ZGKiM w Nie mo dli nie

„Zło ty So kół 2012”
W bie żą cym ro ku już po raz pią ty przy zna na zo sta nie sta tu et ka „Zło ty So kół”.

Jest to wy róż nie nie dla firm, in sty tu cji oraz osób fi zycz nych, któ re w szcze gól ny spo -
sób wy róż ni ły się ak tyw no ścią spo łecz ną, dzia łal no ścią cha ry ta tyw ną, za wo do wą
lub pro mo cją na rzecz gmi ny Nie mo dlin. W związ ku z po wyż szym ser decz nie za -
pra sza my do zgła sza nia kan dy da tur do wy róż nie nia w po szcze gól nych ka te go riach.
Peł ny re gu la min oraz kar ta zgło sze nia znaj du je się na stro nie in ter ne to wej na szej
gmi ny: www.nie mo dlin.pl. 

Jed no cze śnie in for mu je my, że ter min na przyj mo wa nie wnio sków upły wa
30.09.2012 r. Ko mi tet Or ga ni za cyj ny

Re aguj, je śli je steś świad kiem
prze mo cy do mo wej

Prze moc wro dzi nie na ru sza pod sta wo we pra wa czło wie ka,
w tym pra wo do ży cia i zdro wia oraz po sza no wa nia god no ści
oso bi stej. Je że li je steś są sia dem osób krzyw dzo nych, sły szysz
awan tu ry, krzy ki, płacz dzie ci lub nie ty po we ha ła sy, re aguj!

Mo żesz po roz ma wiać z oso bą krzyw dzo ną i po wie dzieć jej, że do my ślasz
się, że w jej do mu jest prze moc. Za py tać, cze go by po trze bo wa ła. Za ofe ro wać
we zwa nie po li cji czy też za pro po no wać in ną po moc, w za leż no ści od po trzeb
oso by krzyw dzo nej. Je że li je steś bar dziej od waż ny/amo żesz po roz ma wiać zoso -
bą sto su ją cą prze moc, in for mu jąc ją o tym, iż prze moc jest prze stęp stwem, a ty
je steś jej świad kiem. Je że li chcesz po zo stać neu tral ny, mo żesz popro stu we zwać
po li cję, za wia do mić Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej lub za dzwo nić pod nu mer
„Nie bie skiej Li nii”: 801 12 00 02 lub prze ka zać ten nu mer oso bie krzyw dzo nej.

Pa mię taj, że oso ba krzyw dzo na mo że „kryć” spraw cę, po nie waż wsty dzi
się swo jej sy tu acji w do mu. Mo że też nie chcieć przy znać się, że do zna je prze -
mo cy, gdyż jest za stra szo na przez oso bę sto su ją cą prze moc. Nie znie chę caj
się tym, tyl ko dzia łaj! Dla cze go to ta kie waż ne? Po nie waż dzia ła nia ze wnętrz -
ne osób za przy jaź nio nych mo gą przy czy nić się do szyb sze go wyj ścia oso by
krzyw dzo nej z sy tu acji prze mo cy, a spraw ca wi dząc, że ofia ra ma wspar cie,
mo że po czuć się mniej pew nie. Re ago wa nie bli skich mo że być dla nie go sy -
gna łem, że z je go za cho wa niem jest coś nie tak. Im wię cej osób za re agu je
– tym le piej!

Na ma wia my do przyj rze nia się ta kim sy tu acjom i udzie le nia po mo cy w ce -
lu prze rwa nia prze mo cy. Re agu jąc bie rzesz udział w bar dzo waż nym eta pie
prze ciw dzia ła nia prze mo cy, a mia no wi cie w in ter wen cji. 

Two ja in ter wen cja mo że za po cząt ko wać pro ces wy cho dze nia z prze mo -
cy oso by po krzyw dzo nej, ale przede wszyst kim mo że po móc za pew nić jej bez -
pie czeń stwo.

Opra co wał:  Ze spół In ter dy scy pli nar ny ds. Prze ciw dzia ła nia
Prze mo cy w Ro dzi nie w Gmi nie Nie mo dlin na pod sta wie in for ma -

cji do stęp nych na stro nie in ter ne to wej www.nie bie ska li nia.in fo
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28 czerw ca br. w sa li kon fe ren cyj nej
Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie od by ła
się XXVIII se sja Ra dy Miej skiej. Spo tka nie
to na le ża ło do jed ne go z naj waż niej szych
ob rad w ca łym ro ku, po nie waż ich kul mi -
na cyj nym punk tem by ło udzie le nie ab so lu -
to rium dla bur mi strza Nie mo dli na.

Udzie le nie ab so lu to rium wy ra ża ak cep ta cję
dzia łal no ści fi nan so wej oraz uzna nie jej za pra wi dło -
wą i nie bu dzą cą za strze żeń. Rad ni po zy tyw nie za -
opi nio wa li za rzą dza nie fi nan sa mi, dzię ki cze mu bur -
mistrz Mi ro sław Stan kie wicz otrzy mał ab so lu to rium
za wy ko na nie bu dże tu w 2011 ro ku. Jed na oso ba
wstrzy ma ła się od gło su, na to miast po zo sta li rad ni
za opi nio wa li uchwa łę po zy tyw nie.

Uro czy stą se sję ab so lu to ryj ną uświet nił wy stęp
dzie ci z ze spo łu ta necz no -wo kal ne go „Per ła” z Do li -
ny, pod czas któ re go ar ty ści za pre zen to wa li pu blicz -
no ści prze pięk ne lu do we stro je, tań ce oraz pio sen ki
o te ma ty ce fol ko wej. Ze spół, dzię ki wspar ciu Sto wa -
rzy sze nia Przy ja ciół Zie mi Do liń skiej, senatu RP oraz
gmi ny Nie mo dlin, przez dwa ty go dnie wraz z ks.
Krzysz to fem Pa na sow cem go ścił w Po krzyw nej na ko -
lo nii, któ rej pod su mo wa nie mia ło miej sce w so bo tę 7
lip ca br. W po że gnal nym ogni sku wzię li udział: bur -
mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz, prze wod -
ni czą cy Ra dy Miej skiej Ma riusz Niec karz, se kre tarz
gmi ny Zdzi sła wa Bart ków, pre zes Sto wa rzy sze nia
Przy ja ciół Zie mi Do liń skiej Zbi gniew Ja giel nic ki.

Na ta lia Kry jom

Spo tka nie na gra ni cy
30 czerw ca br. de le ga cja na szej gmi ny

– bur mistrz Nie mo dli na wraz ze swo im
za stęp cą oraz rad ni Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie, wzię ła udział w „Spo tka niu
na gra ni cy Czech i Mo raw”. 

Uro czy ste ob cho dy roz po czę ły się uro czy stą
mszą św. w ko ście le w miej sco wo ści Val te ri ce. Pod -
czas fe sty nu, któ ry otwo rzy li sta ro sta mia sta Sti ty
Ji ri Vo gel, bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan -
kie wicz oraz prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie Ma riusz Niec karz, wy stą pi ło wie lu ar ty -
stów. Na szą gmi nę re pre zen to wa ła Mag da le na
Mro żek, wo ka list ka Sce ny Mło dzie żo wej Ośrod ka
Kul tu ry w Nie mo dli nie.

Red.

Do fi nan so wa nie na bu do wę
ka na li za cji w Wy dro wi cach

Gmi na Nie mo dlin uzy ska ła 1 563
556,75 zł do fi nan so wa nia ze środ ków

unij nych w ra mach Pro gra mu Roz wo ju
Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007-2013
– Dzia ła nie 321 „Pod sta wo we usłu gi dla
go spo dar ki i lud no ści wiej skiej” w za kre -
sie go spo dar ki wod no -ście ko wej na za da -
nie pn. „Ka na li za cja ob sza rów wiej skich
– etap II – Bu do wa ka na li za cji w Wy dro -
wi cach”. 

Ce lem pro jek tu jest po pra wa ja ko ści sta nu śro -
do wi ska ob sza ru gmi ny Nie mo dlin, po przez zmniej -
sze nie ilo ści za nie czysz czeń ko mu nal nych od pro wa -
dza nych do wód i gle by oraz po pra wa sta nu
in fra struk tu ry w za kre sie od pro wa dza nia ście ków
na te re nie gmi ny, a tak że po pra wa wa run ków by -
to wych miesz kań ców ob ję tych pro jek tem oraz
wzrost atrak cyj no ści go spo dar czej.

Ca łość za da nia we dług kosz to ry su wy no -
si 2.564.122,54 zł z cze go wkład wła sny Gmi ny Nie -
mo dlin wy no si 1.000.565,79 zł. 

Grze gorz Krzyś ków

Bio ga zow ni
w Ma gnu szo wi cach
nie bę dzie

W dniu 4 lip ca 2012 r. wy da na zo sta ła de cy zja
RSN. 6220.11.2011 w spra wie umo rze nia po stę po -
wa nia ad mi ni stra cyj ne go do ty czą ce go wy da nia
de cy zji o śro do wi sko wych uwa run ko wa niach dla
przed się wzię cia pn.: „Prze my sło wa Pro duk cja Ener -
gii Od na wial nej – Ma gnu szo wi ce”, lo ka li za cja

przed się wzię cia: dział ki nr: 173/4 oraz 173/6
w Ma gnu szo wi cach, Jed nost ka ewi den cyj -
na: 160907_5, Nie mo dlin – Ob szar wiej ski, Ob -
ręb: 0011 – Ma gnu szo wi ce, wsz czę te go na wnio sek
„ZE NER GO” Sp. z o. o., ul. Po znań ska 62/69, 60-
853 Po znań.

Ali cja Se wił ło

Aglo me ra cja Opol ska
W dniu 4 lip ca 2012r. bur mistrz Nie -

mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz pod pi sał
ak ces gmi ny Nie mo dlin do Aglo me ra cji
Opol skiej. 

Głów ne za da nie aglo me ra cji to po pra wa
kon ku ren cyj no ści gmin w wo je wódz twie opol -
skim. W tek ście pod pi sa ne go przez bur mi strza
po ro zu mie nia wśród płasz czyzn współ pra cy wy -
mie nio no m. in.: dzia ła nia prze ciw po wo dzio we,
trans port zbio ro wy, roz wój go spo dar czy i przy -
cią ga nie in we sto rów, trans fer no wo cze snych
tech no lo gii, kul tu rę, oświa tę, sport i ochro nę
śro do wi ska. Efek tem wspól nych dzia łań ma być
po pra wa ja ko ści ży cia miesz kań ców aglo me ra -
cji i współ pra ca przy po zy ski wa niu środ ków
z Unii Eu ro pej skiej.

Aglo me ra cję stwo rzy ły: Opo le, Chrzą sto wi ce,
Dą bro wa, Do brzeń Wiel ki, Go go lin, Izbic ko, Kom -
prach ci ce, Krap ko wi ce, Le win Brze ski, Łub nia ny,
Mu rów, Nie mo dlin, Ozi mek, Po pie lów, Prósz ków,
Strze lecz ki, Tar nów Opol ski, Tu ło wi ce, Tu ra wa, Wal -
ce i Zdzie szo wi ce.

Grze gorz Krzyś ków

Ab so lu to rium dla bur mi strza

Życzenia od Rady Miejskiej
w Niemodlinie

Zespół z Doliny „Perła”

Na kolonii w Pokrzywnej
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W dniu 2 czerw ca br. Za rząd Miej -
sko -Gmin ny OSP w Nie mo dli nie zor ga -
ni zo wał za wo dy spor to wo -po żar ni cze
jed no stek Ochot ni czych Stra ży Po żar -
nych z gmi ny Nie mo dlin. 

W za wo dach, któ re od by ły się na bo isku spor to -
wym w Kra snej Gó rze, uczest ni czy ły dru ży ny se nio -
rów z OSP: Gra bin, Gra cze, Gro dziec i go spo da rze
– Kra sna Gó ra. Wy star to wa ła rów nież jed na dru ży -
na chłop ców w ka te go rii MDP (Mło dzie żo wa Dru ży -
na Po żar ni cza) z Kra snej Gó ry.

Za wo dy pro wa dził pre zes za rzą du MG OSP
w Nie mo dli nie – Krzysz tof Pią tek, sę dzią głów nym za -
wo dów był do wód ca JRG Nr 3 PSP w Nie mo dli nie
– mł. bry ga dier Krzysz tof Ku niec.

Uczest ni cy za wo dów wy star to wa li w dwóch kon -
ku ren cjach: szta fe cie po żar ni czej z prze szko da mi
oraz ćwi cze niu bo jo wym obej mu ją cym: zbu do wa -
nie li nii ssaw nej, zbu do wa nie dwóch li nii ga śni czych,
uru cho mie nie mo to pom py i za ssa nie wo dy, po da nie
dwóch prą dów ze sta no wisk ga śni czych, ob ró ce nie
tar czy prą dem oraz prze wró ce nie pa choł ków.

Po za koń cze niu kon ku ren cji spor to wo -po żar ni -
czych jed nost ka OSP Gra cze za de mon stro wa ła za po -
rę prze ciw po wo dzio wą (rę kaw prze ciw po wo dzio wy)
na peł nia ną wo dą przy po mo cy mo to pom py. Za po ry
te go ty pu za ku pio ne zo sta ły w 2010 r. i mo gą być
wy ko rzy sty wa ne do wy ko na nia za po ry o dłu go ści 50
me trów i wy so ko ści 80 cm (pięć rę ka wów o dłu go -
ści 10 me trów) lub uszczel nia nia wa łów w okre sie za -
gro żeń po wo dzio wych. 

Za wo dy w ka te go rii se nio rów wy gra ła jed nost ka
OSP Gro dziec, przed Kra sną Gó rą, Gra cza mi i Gra -
bi nem. Zwy cięz cą w ka te go rii MDP zo sta li „bo jo wi”
chłop cy z Kra snej Gó ry. Pre zes Za rzą du OSP oraz sę -
dzia głów ny wrę czy li dru ży nom dy plo my, a po nad to,
przy zna ne z oka zji Dnia Stra ża ka, me da le i od zna ki.

Pre zes Za rzą du MG OSP
w Niemodli nie – K. Pią tek

Insp. GCR UM
Z. Ro mań czu kie wicz

• 19 ma ja br. w Nie mo dli nie na uli cy Bo ha te rów
Po wstań Śl. pa trol z KP  z Nie mo dli na za trzy mał nie -
trzeź we go ro we rzy stę.

• 24 ma ja br. w Nie mo dli nie na uli cy Opol skiej
funk cjo na riu sze WRD KMP z Opo la za trzy ma li nie -
trzeź we go kie row cę sa mo cho du mar ki Sko da.

• 25 ma ja br. w Nie mo dli nie na uli cy Go ście jo -
wic kiej nie zna ny spraw ca wła mał się do dwóch zbior -
ni ków pa li wa w sa mo cho dzie mar ki MAN, z któ rych
skradł 100 li trów ole ju na pę do we go. Stra ty 580 zł.

• 31 ma ja br. w Rzę dzi wo jo wi cach na sta cji pa -
liw SHELL nie zna ny spraw ca ukradł le żą cy przy dys -
try bu to rze te le fon mar ki No kia. Stra ty 1000 zł.

• 3 czerw ca br. w miej sco wo ści Mi cha łó wek
pa trol KP z Nie mo dli na za trzy mał nie trzeź we go ro -
we rzy stę.

• 4 czerw ca br. w miej sco wo ści Go ście jo wi ce
nie zna ny spraw ca skradł 25 me trów ka bla elek trycz -
ne go. Stra ty 1000 zł.

• 5 czerw ca br. w Nie mo dli nie na uli cy Woj ska
Pol skie go nie zna ny spraw ca skradł te le fon ko mór ko -
wy mar ki Sam sung. Stra ty 300 zł.

• 7 czerw ca br. po li cjan ci z KP w Nie mo dli nie za -
trzy ma li nie trzeź we go ro we rzy stę.

• 7 czerw ca br. w Rzę dzi wo jo wi cach kie row ca
sa mo cho du mar ki BMW za tan ko wał 85 li trów ety li -
ny nie uisz cza jąc za pła ty. Stra ty 550zl.

• 14 czerw ca br. w miej sco wo ści Mo le sto wi ce
po li cjan ci z KP w Nie mo dli nie za trzy ma li nie trzeź we -
go ro we rzy stę.

• 14 czerw ca br. na uli cy Opol skiej w Nie mo dli -
nie nie zna ny spraw ca za tan ko wał 85 li trów ety li ny
ver wa. Od je chał nie uisz cza jąc opła ty. Stra ty 510 zł.

• 14 czerw ca br. w miej sco wo ści Rzę dzi wo jo wi -
ce nie zna ny spraw ca skradł z sa mo cho du mar ki
SCA NIA 300 li trów ole ju. Stra ty 1.700 zł

• 16 czerw ca br. w Ro gach po li cjan ci z KP
w Nie mo dli nie pod czas kon tro li za trzy ma li trzech
wła my wa czy, któ rzy ukra dli ze skle pu spo żyw cze go,
pa pie ro sy, al ko hol i kar ty do te le fo nów ko mór ko -
wych. Mie nie od zy ska no.

Ze brał: Mi chał Gra czyk

Trzy ma my rę kę na pul sie

DO ŻYN KI GMIN NE w WY DRO WI CACH
2 wrze śnia 2012 r. 

Bur mistrz Nie mo dli na, RSP Wy dro wi ce, Ośro dek
Kul tu ry w Nie mo dli nie, Soł tys i Ra da So łec ka Wy dro -
wic za pra sza ją na do żyn ki gmin ne, któ re od bę dą
się dn. 2 wrze śnia br. na bo isku w Wy dro wi cach.

12.15 – ko ro wód do żyn ko wy
13.00 – dzięk czyn na msza św. w in ten cji rol ni ków i ze bra nych
plo nów
14.00 – ce re mo niał do żyn ko wy, roz po czę cie kon kur sów Ko ron
Żniw nych, Ży wych Ob ra zów i go spo darstw in dy wi du al nych
14.30 – pro gram ar ty stycz ny
17.30 – ogło sze nie wy ni ków kon kur sów Ko ron Żniw nych,  Ży -
wych Ob ra zów i go spo darstw in dy wi du al nych
20.00 – za ba wa ta necz na 

Gmin ne za wo dy
spor to wo -po żar ni cze w Kra snej Gó rze

Zdobywcy I
miejsca – OSP

Grodziec

Wiel ki fe styn spół dziel czy
1 lip ca br. na bo isku w Wy dro wi cach

od był się fe styn zor ga ni zo wa ny z oka -
zji 55-le cia ist nie nia RSP Wy dro wi ce.

Od go dzin po po łu dnio wych na miesz kań -
ców Wy dro wic i ca łej gmi ny Nie mo dlin cze ka ły
licz ne atrak cje: wy sta wa no wo cze sne go sprzę tu
rol ni cze go, lo te ria fan to wa, dmu cha ne za baw ki,
gry, za ba wy dla dzie ci i do ro słych oraz za ba wa
z dj-em. Na sce nie, na to miast, zapre zen to wa li się

m.in. ar ty ści – wo ka li ści Stu dia Pio sen ki z Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie – Kac per Kre -
to wicz, Han na Wę grow ska, Wik to ria Grud niok, Agniesz ka Ko rze niow ska, Agniesz ka
Brze zi na, Kac per Szmi to wicz i Ja nusz Te kie la – pod opiecz ni Mag da le ny Krze mień i Na -
ta lii Kry jom. Wy stą pił rów nież ze spół Gra czan ki pro wa dzo ny przez Ka zi mie rza Pie kar -
skie go oraz Wa cław Ma słyk – mu zyk, kom po zy tor, ar ty sta es tra dy, pio sen karz, so li sta
gru py Par ti ta. Red.
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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) • biżuteria nazębna

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 tylko dla dorosłych

PUNKT ZBIÓRKI ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

AUTO-CZĘŚCI • Iwona Mróz
Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śl. 25

tel. 77 460 64 77

„U Mroza”

30 ma ja 2012 ro ku w Ze spo le Szkol no -
-Przed szkol nym w Gra bi nie od był się – już
po raz dwu na sty – Gmin ny Tur niej Spraw no -
ścio wy „Zwy cię żaj Sie bie”. To co rocz naim pre -
za, któ ra nasta łe wpi sa ła się dojed nych znaj -
waż niej szych uro czy sto ści w ro ku szkol nym. 

Do spor to wej ry wa li za cji co rocz nie włą cza ją się
wszyst kie szko ły pod sta wo we z gmi ny Nie mo dlin. Dru -
ży ny skła da ją się z re pre zen tan tów każ de go rocz ni ka,
za rów no chłop ców, jak i dziew cząt. Wy ni ki zma gań są
punk to wa ne, co po zwa la na wy ło nie nie zwy cięz ców.
Tur niej ma na ce lu pro mo cję spor tu i uczci wej ry wa li -
za cji spor to wej. 

Swo ją obec no ścią tur niej uświet ni li: bur mistrz Nie -
mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz oraz rad ni Ra dy Miej -
skiej w Nie mo dli nie. Po nad to przy był eme ry to wa ny dy -
rek tor Za kła du Eko no micz no -Fi nan so we go Oświa ty –
Ta de usz Ziół kow ski. Obec ni by li rów nież ro dzi ce, miesz -
kań cy wsi i oko licz nych miej sco wo ści. 

Dy rek tor szkoły Vio let ta Szczep kow ska po wi ta ła
za pro szo nych go ści uczest ni ków i ki bi ców tur nie ju.

W spo sób szcze gól ny zo sta ła po wi ta na wie lo krot na me -
da list ka mi strzostw Pol ski w lek kiej atle ty ce, w pchnię -
ciu ku lą i rzu cie dys kiem – Be ata Świę cic ka -Dziu ba.

Po od śpie wa niu Ma zur ka Dą brow skie go,
w świe tle ognia olim pij skie go, dru ży ny ru szy ły
do spor to wej ry wa li za cji. Kon ku ren cje przy go to wał
i po pro wa dził Mi chał Ję dra – na uczy ciel wy cho wa -
nia fi zycz ne go w Ze spo le Szkol no -Przed szkol nym
w Gra bi nie oraz tre ner pił ki noż nej. Dru ży ny oce nia -
li sę dzio wie: Edward Ję dra – rad ny Po wia tu Opol -
skie go, Be ata Dziu ba i Ga brie la Ła ska rzew ska – na -
uczy ciel Ze spo łu Szkol no -Przed szkol ne go w Gra bi nie.
Na za wod ni ków cze ka ły nie ła twe kon ku ren cje
spraw dza ją ce mię dzy in ny mi: szyb kość, zwin ność,
cel ność i umie jęt ność pra cy w ze spo le. 

Po za koń czo nych roz gryw kach, wszy scy uczest ni cy
tur nie ju po si li li się pysz ną gro chów ką, przy go to wa ną
przez nie za stą pio ne pa nie ku char ki. Przed ogło sze -
niem wy ni ków, za pre zen to wa ła się gru pa ta necz -
na uczen nic Szko ły Pod sta wo wej, przy go to wa na przez
Mar tę Dzier gas. 

Zwy cięz ca mi XII Tur nie ju Spraw no ścio we go „Zwy -
cię żaj Sie bie” zo sta li mło dzi spor tow cy z Ze spo łu
Szkol no -Przed szkol ne go w Gra bi nie. Dru gie miej sce
wy wal czy li ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej nr 2 w Nie -
mo dli nie, a trze cie za ję ła mło dzież ze Szko ły Pod sta -
wo wej w Ro gach. 

Wszyst kie dru ży ny otrzy ma ły pu cha ry i słod kie
upo min ki. Każ dy czło nek zwy cię skiej dru ży ny do dat ko -
wo otrzy mał me dal, ufun do wa ny przez Be atę Dziu bę.
To nie był ko niec nie spo dzia nek. Go ście mie li nie po wta -
rzal ną oka zję otrzy mać dy plom z de dy ka cją od Be aty
Dziu by, któ ra by ła wie lo krot nie od zna cza na za wy bit ne
osią gnię cia spor to we. Ma ria Krze miń ska za dba ła na -
to miast o prze pysz ne cia sta i in ne sma ko ły ki. Na szkol -
nym ko ry ta rzu wszy scy mo gli po dzi wiać or de ry, pu cha -
ry, me da le, dy plo my i zdję cia wy bit nych spor tow ców:
Be aty Dziu by, Da wi da Mar cja sza – Mi strza Opolsz czy -
zny w ko lar stwie szo so wym – ab sol wen ta na szej szko -
ły oraz Ju sty ny Wo darz–Woj tycz ko.

Dy rek tor ZSP w Gra bi nie Vio let ta Szczep kow ska,
pra gnie ser decz nie po dzię ko wać wszyst kim, któ rzy
przy czy ni li się do te go, aby tur niej „Zwy cię żaj Sie bie” był
tak waż nym wy da rze niem spor to wym w gmi nie Nie mo -
dlin i po mo gli w je go or ga ni za cji: bur mi strzo wi Nie mo -
dli na Mi ro sła wo wi Stan kie wi czo wi; pre ze so wi fir my Ra -
pex s. c. Bro ni sła wo wi Ha ła dusowi, Be acie Dziu bie,
An drze jo wi Ba bi czo wi, Ire nie i Edwar do wi Kon dy som,
Ma rii Krze miń skiej, wszyst kim ro dzi com, pra cow ni kom
ob słu gi, na uczy cie lom i uczniom. 

W przy szłym ro ku za pra sza my wszyst kich do ry wa -
li za cji spor to wej w ko lej nym tur nie ju. Na przy kła dzie na -
szych spor tow ców za chę ca my do upra wia nia róż nych
dys cy plin spor to wych, gdyż nie wia do mo, w kim drze -
mie ukry ty ta lent. Do zo ba cze nia za rok!

Da nu ta Ba bicz

XII Gmin ny Tur niej Spraw no ścio wy „Zwy cię żaj Sie bie”
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„Puls Nie mo dli na”: Jak wy glą da pod su -
mo wa nie 5 lat dzia łal no ści Szko ły Ję zy -
ków Ob cych Vic to ria w Nie mo dli nie?

Ane ta Ma rut: Przez ten ca ły okres prze szko -
lo no w za kre sie na uki ję zy ków ob cych oko ło 500
osób, za rów no dzie ci, mło dzież, jak i oso by do ro słe.
Głów nym wy znacz ni kiem ja ko ści szko ły VIC TO RIA,
po cząw szy od dnia jej otwar cia jest efek tyw ność
na ucza nia. Ma jąc na uwa dze ten prio ry tet, do ko -
nu je my wraz z ka drą na uczy ciel ską wy bo ru wła ści -
wych me tod i środ ków na ucza nia, pro gra mów
i pod ręcz ni ków oraz do sto so wu je my tok pro ce su
dy dak tycz ne go do ocze ki wań i moż li wo ści po szcze -
gól nych uczniów.

„Puls Nie mo dli na”: Czy szko ła Ję zy ków
Ob cych Vic to ria to szko ła god na za ufa nia?

Ane ta Ma rut: Szko ła god na za ufa nia to ta -
ka, któ ra dzia ła na ryn ku od wie lu lat, któ rej ka dra
jest do świad czo na i nie obie cu je ul traszyb kich
suk ce sów, bez wy sił ku ze stro ny słu cha cza. Ob da -
rza my każ de go ucznia sza cun kiem i życz li wo ścią.
Wsłu chu je my się w je go po trze by, jed no cze śnie de -
li kat nie je mo de lu jąc. Dzię ki te mu osią ga my do -
sko na łe re zul ta ty, za rów no w na ucza niu do ro -
słych, jak i dzie ci.

„Puls Nie mo dli na”: W ja ki spo sób pro -
wa dzo ne są za ję cia w szko le Vic to ria?

Ane ta Ma rut: Na szą de wi zą są ma łe gru py
i in dy wi du al ne po dej ście. Chęt nie wpro wa dza my

ele men ty gier i za baw, ale je ste śmy też wy ma ga ją -
cy, mo bi li zu jąc tym sa mym do pra cy. Nie ma cu dow -
nych me tod, któ re po zwo lą przy swo ić ję zyk bez żad -
ne go wy sił ku. W trak cie na uki uczest ni cy pi szą
spraw dzia ny, pra ce pi sem ne i do mo we, a na ko niec
ro ku test z ca ło ści ma te ria łu.

„Puls Nie mo dli na”: Czy ro dzi ce mo gą
na bie żą co kon tro lo wać na ukę swo ich po -
ciech?

Ane ta Ma rut: In for ma cje o po stę pach dziec -
ka moż na na bie żą co uzy skać kon tak tu jąc się z lek -
to rem. Na ko niec ro ku wszy scy otrzy mu ją świa dec -
two ukoń cze nia kur su – cer ty fi kat we wnętrz ny
wy sta wio ny przez SJO Vic to ria oraz cer ty fi kat ze -
wnętrz ny wy sta wio ny przez Eu ro pe an Lan gu age
Com pe ten ce Li cen ce.

„Puls Nie mo dli na”: Na lin gwi stycz ne
suk ce sy uczniów Szko ły Ję zy ko wej skła da
się wie le czyn ni ków. Oprócz wy kfa li fi ko -
wa nej ka dry na uczy ciel skiej, o któ rej pa ni
wspo mi na ła, waż ne są wa run ki, w któ rych
uczest ni cy kur sów szko lą swo je zdol no ści.
W ja kich wa run kach pra cu ją ucznio wie
SJO Vic to ria?

Ane ta Ma rut: Do dys po zy cji słu cha czy Vic -
to rii prze zna czo ne są kom for to we oraz utrzy ma -
ne w mi łym ka me ral nym kli ma cie sa le. W prze -
rwie po mię dzy za ję cia mi moż na ko rzy stać
z mi ni ba ru z ka wą i her ba tą. Po wa ka cjach za pro -
si my wszyst kich na szych sta łych i no wych słu cha -
czy do „od mie nio nej” szko ły. Pod no sząc stan dard
i kom fort na uki chce my od dać dwie no we pra cow -
nie ję zy ko we. Do te go do daj my jesz cze do sko na -

łą lo ka li za cję w bez piecz nym cen trum mia sta,
przej rzy ste wa run ki uczest nic twa i ko rzyst ne za -
sa dy płat no ści.

„Puls Nie mo dli na”: Ja ką ofer tę edu ka -
cyj ną SJO Vic to ria przy go to wu je na naj -
bliż szy se mestr?

Ane ta Ma rut: Na chwi lę obec ną pro po nu je -
my kur sy ję zy ko we (an giel ski, nie miec ki, fran cu ski
i hisz pań ski) dla dzie ci od 4. roku ży cia, dla mło dzie -
ży (przy go to wu ją ce do eg za mi nu gim na zjal ne go
i ma tu ry) oraz do ro słych na każ dym po zio mie za -
awan so wa nia. Od wrze śnia 2012 r. SJO VIC TO RIA
bę dzie rów nież Cen trum Eg za mi na cyj nym Pe ar son
Test of En glish Ge ne ral (PTE Ge ne ral) oraz Pe ar son
PTE Young Le ar nes. Eg za mi ny ta kie umoż li wia ją uzy -
ska nie cer ty fi ka tu przez oso by do ro słe i dzie ci 6-13
lat po twier dza ją ce kom pe ten cje ję zy ko we wg CEFR
(eu ro pej ski opis po zio mów ję zy ka).

„Puls Nie mo dli na”: Ja kie są ter mi ny za -
pi sów? Gdzie moż na za po znać się z re gu la -
mi nem płat no ści?

Ane ta Ma rut: Obec nie ca ły czas trwa ją za -
pi sy na kur sy ję zy ko we, któ re roz pocz ną się po cząt -
kiem paź dzier ni ka i bę dą trwać ok. 9 mie się cy.
Oczy wi ście, wcze śniej sze za pi sy wią żą się ze zniż -
ka mi i in ny mi bo nu sa mi. Z cen ni kiem na szej szko -
ły na rok 2012/2013 moż na się za po znać na stro -
nie www.vic to ria -nie mo dlin.pl. Szko ła Ję zy ków
Ob cych VIC TO RIA ob ję ta jest pa tro na tem Pe ar son
of Long man. Wszyst kich bar dzo ser decz nie za pra -
sza my do na szej szko ły.

„Puls Nie mo dli na”: Dzię ku ję za roz -
mo wę.

Szko ła god na za ufa niaZ Ane tą Ma rut – wła ści ciel ką
Szko ły Ję zy ków Ob cych Vic to ria
w Nie mo dli nie, o zdo by tym do świad -
cze niu, no wych po my słach oraz ofer -
cie edu ka cyj nej przy go to wa nej z oka -
zji 5–le cia dzia łal no ści, roz ma wia
Na ta lia Kry jom.

Zło te Spin ki
dla „lu dzi la su”

Zło te Spin ki są jed ną z naj bar dziej
pre sti żo wych na gród na Opolsz czyź nie
przy zna wa nych przez „No wą Try bu nę
Opol ską”. Są one wrę cza ne w czte rech
ka te go riach: Kul tu ra, Po sta wa Spo łecz -
na, Biz nes, Sa mo rząd ność. Pro po zy cje
kan dy da tów do tej na gro dy przy sy ła li
czy tel ni cy NTO. Na gro dy w po sta ci Zło -
tych Spi nek zo sta ły wrę czo ne 17 czerw -
ca br. pod czas ob cho dów świę ta Opolsz -
czy zny, któ re mia ło miej sce w opol skim
am fi te atrze.

Spo śród na de sła nych zgło szeń ko le gium re -
dak cyj ne NTO wy ty po wa ło po trzy no mi no wa ne
oso by w każ dej ka te go rii. Te go rocz nych lau re atów
wy ło ni ła ka pi tu ła, w któ rej skład wcho dzą m. in.
prof. Do ro ta Si mo ni des, mar sza łek Jó zef Se be sta,
Ka rol Ce bu la, pre zes Ra dia Opo le Pa weł Frącz, re -
dak tor na czel ny NTO Krzysz tof Zy zik.

Na gro dę w ka te go rii Kul tu ra otrzy mał Kry -
stian Czech – dy rek tor Łub niań skie go Ośrod ka
Dzia łal no ści Kul tu ral nej. Za Po sta wę Spo łecz ną
wy róż nio na zo sta ła Sa bi na Le d wig – wo lon ta riusz -
ka Do mo we go Ho spi cjum dla Dzie ci w Opo lu.

W ka te go rii Biz nes na gro dę otrzy mał Krzysz tof
Ćwik – wła ści ciel fir my Pro -vent w Opo lu. Zło ta
Spin ka w ka te go rii Sa mo rząd ność tra fi ła w rę ce Ja -
dwi gi Wój ciak i Da nie la Po do biń skie go – lo kal -
nych li de rów dzia ła ją cych na rzecz roz wo ju so łec -
twa Wierz bie, za ło ży cie li Sto wa rzy sze nia
Pa no ra ma Wierz bia. Przez po nad 5 lat dzia ła nia
sto wa rzy sze nie zre ali zo wa ło sze reg pro jek tów

z po zy ska nych fun du szy unij nych, mi ni ste rial nych
i śro do wi sko wych. Na co dzień Ja dwi ga i Da niel są
pra cow ni ka mi biu ra LGD Part ner stwo Bo rów Nie -
mo dliń skich, miesz czą ce go się w Nie mo dli nie. 

W tej sa mej ka te go rii no mi no wa ni by li rów -
nież bur mistrz Prósz ko wa pa ni Ró ża Ma lik oraz
wójt Gmi ny Tu ra wa pan Wal de mar Kam pa. 

Da niel Po do biń ski

Jadwiga Wójciak
i Daniel Podobiński,

laureaci Złotych Spinek
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Dzień Dziec ka
w Ośrod ku Kul tu ry

Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie zor ga -
ni zo wał dla naj młod szych z oka zji ich świę -
ta czas pe łen atrak cji. Obec ność naj młod -
szych do pi sa ła w stu pro cen tach.

Wszy scy chęt nie star to wa li w wie lu kon kur sach,
a w na gro dę za udział dzie ciom zo sta ły wręczone
słod ko ści. Du żym za in te re so wa niem cie szy ły się ta kie
kon ku ren cje, jak: ma lo wa nie kre dą po as fal cie, ry su -
nek na szta lu dze oraz kon kurs pio sen ki. 

Naj więk szym wy da rze niem, któ re za in te re so wa -
ło wszyst kich mło dych uczest ni ków, był po kaz stra żac -
ki, któ ry od był się na pla cu przy Ośrod ku Kul tu ry.
Dzie ci mo gły do wie dzieć się, na czym po le ga pra ca
stra ża ka oraz zo ba czyć stra żac ki sprzęt. Po skoń czo -
nym po ka zie nad szedł czas na wspól ne zdję cia ze
stra ża ka mi. Cie kaw scy mo gli za da wać im py ta nia
oraz przy mie rzać praw dzi we stra żac kie heł my.

Na ta lia Kry jom

Dzień Dziec ka w Lip nie
7 czerw ca br. na bo isku w Lip nie soł tys

wsi Jan Gor czow ski i Ra da So łec ka zor ga -
ni zo wa li fe styn dla naj młod szych miesz -
kań ców z udzia łem za baw ne go clow na. 

Gry, za ba wy, kon ku ren cje spor to we by ły atrak cją
dnia. Nie za bra kło więc kon kur sów, wspól ne go śpie -
wa nia i tań ców, w któ rych udział wzię ły ca łe ro dzi ny.
Za baw na kon fe ran sjer ka za pro szo ne go go ścia sprzy -
ja ła do brej za ba wie. Dla wszyst kich uczest ni ków or -
ga ni za to rzy przy go to wa li słod ki po czę stu nek. – Je -
stem bar dzo za do wo lo ny z dzi siej sze go dnia – przy szło
du żo dzie ci, war to by ło cho dzić po wio sce i za chę cać
do udzia łu – mó wi Jan Gor czow ski.

Ko lej ny fe styn, tym ra zem do cho do wy, soł tys za -
po wie dział na sier pień. Bę dzie to im pre za dwu dnio -
wa, któ ra od bę dzie się w dniach 11-12 sierp nia br.

Red.

Dzień Dziec ka
w Ra do szo wi cach

Ra da So łec ka w Ra do szo wi cach zor -
ga ni zo wa ła dla swo ich naj młod szych
miesz kań ców Dzień Dziec ka, któ ry od był
się 3 czerw ca, br.

Wśród atrak cji przy go to wa nych dla ma lu chów
zna la zły się: gra w pił kę, ma lo wa nie kre dą, kon kurs
ka ra oke, za ba wa z ko łem hu la -hop. Naj więk szym
za in te re so wa niem cie szy ło się ma lo wa nie twa rzy
ko lo ro wy mi far ba mi do cia ła. 

Dla dzie ci oraz ich ro dzi ców przy go to wa ny był
po czę stu nek w po sta ci cia stek, na po jów oraz prze -
pysz nych do mo wych ciast. Na gro dy oraz po czę stu -
nek za spon so ro wa li ro dzi ce oraz Ra da So łec ka.

Za baw nie by ło koń ca, im pre za trwa ła aż do wie -
czo ra. Uczest ni cy świę ta wró ci li do swo ich do mów
szczę śli wi i za do wo le ni. Dzie ci z Ra do szo wic i oko lic
zin te gro wa ły się ze so bą i już nie mo gą do cze kać się
ko lej ne go dnia peł ne go nie za po mnia nych wra żeń.

Na ta lia Kry jom

Dzień Dziec ka
w świe tli cy śro do wi sko wej

31 ma ja br., ko rzy sta jąc z po go dy, wy -
cho waw cy świe tli cy śro do wi sko wej w Nie -
mo dli nie zor ga ni zo wa li swo im pod opiecz -
nym za ba wę z oka zji Dnia Dziec ka. 

Od by ły się sko ki w wor kach peł ne za baw nych
wy wro tek, „mi strzo stwa” w sko kach na ska kan ce,
rzu ty kół kiem do ce lu, prze cią ga nie li ny. Du żo śmie -
chu i za ba wy wzbu dzi ło ma lo wa nie twa rzy. Go ściem
ho no ro wym był za przy jaź nio ny z wy cho wan ka mi Ko -
men dant Po li cji Se ba stian Gór ski. 

Ko men dant na pod su mo wa nie cy klu spo tkań
pro fi lak tycz nych, do ty czą cych bez piecz nych za cho -
wań oraz z oka zji Dnia Dziec ka, ob da ro wał wy cho -
wan ków sło dy cza mi. „Gwoź dziem” pro gra mu by ło
pie cze nie kieł ba sek przy ogni sku przy go to wa nym
przez pra cow ni ków ADM w Nie mo dli nie.

Na za koń cze nie dzie ci zo sta ły ob da ro wa ne dy -
plo ma mi i upo min ka mi. Spo tka nie prze bie gło w ra -
do snej at mos fe rze.

Lu cy na Ostrow ska

Spor to wy Mię dzy na ro do wy
Dzień Dziec ka

Nie ty po wo, bo 31 ma ja ob cho dzi li śmy
Mię dzy na ro do wy Dzień Dziec ka. W tym
dniu za pla no wa li śmy tur niej pił ki noż nej
i tur niej stre et bal lu. Oprócz im prez spor to -
wych przy go to wa li śmy rów nież nie spo -
dzian kę dla wszyst kich licz nie zgro ma dzo -
nych dzie ci, któ re mo gły nie od płat nie
ko rzy stać z mi nipla cu za baw.

Ry wa li za cja spor tow ców roz po czę ła się od ofi -
cjal ne go otwar cia. Bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław
Stan kie wicz przy wi tał i zło żył ży cze nia dla za wod ni -
ków z mi nisek cji pił kar skich OSiR oraz mło dych spor -
tow ców z Ro gów, Gra bi na i Gra czy.

Po ofi cjal nym otwar ciu, spor tow cy sta nę li w szran -
ki spor to wej ry wa li za cji. Dru ży ny wdro dze lo so wa nia po -
dzie lo no na dwie gru py po trzy ze spo ły. W gru pie A spo -
tka ły się eki py: SP1 Nie mo dlin, Gra cze iGra bin, wgru pie
B ry wa li zo wa ły ze spo ły: OSiR Nie mo dlin, SP2 Nie mo dlin
i Ro gi. Zgod nie z re gu la mi nem tur nie ju, po ro ze gra niu
me czów fa zy gru po wej mi strzo wie grup awan so wa li
do fi na łu, a wi ce mi strzo wie gra li o trze cie miej sce.

W me czu o trze cie miej sce za gra ły dru ży ny z SP
Ro gi i SP Gra cze. Lep si oka za li się za wod ni cy z Gra -
czy, któ ry po ko na li eki pę z Ro gów 5:2. 

W fi na le spo tka ły się dru ży ny z Nie mo dli na tj. SP
nr 1 w Nie mo dli nie i naj młod sza dru ży na tur nie ju ze -
spół OSiR. Mi mo am bit nej po sta wy za wod ni ków
OSiR Nie mo dlin w „bra to bój czym” po je dyn ku lep si
oka za li się star si ko le dzy z „Je dyn ki”, któ rzy po ko na -
li swych młod szych o dwa la ta ko le gów w sto sun -
ku 4:1, zwy cię ża jąc tur niej. 

To jesz cze nie był ko niec pił kar skiej ry wa li za cji, bo
w im pre zie za pla no wa no rów nież dwa me cze naj młod -
szej gru py pił ka rzy tre nu ją cej w sek cji OSIR. „Ma lu chy”
za gra ły ze swo imi ró wie śni ka mi z Tu ło wic. W pierw -
szym me czu „ma lu chów” naj młod sza gru pa re pre zen -
ta cji OSiR Nie mo dlin (chłop cy z kla sy 1) zde cy do wa nie
po ko na ła swo ich ró wie śni ków z Tu ło wic 5:3, a w me czu
nu mer dwa OSIR Nie mo dlin (chłop cy z klas 2 i 3) mi mo
am bit nej po sta wy i wiel kie go za an ga żo wa na nie spro -
sta li dru ży nie z Tu ło wic, prze gry wa jąc 2:5. 

OSiR w Nie mo dli nie

Dzie cię ce za wo dy węd kar skie
Od 1975 ro ku na za le wie Ści na wy Nie mo dliń -

skiej z oka zji Dnia Dziec ka od by wa ją się za wo dy
węd kar skie or ga ni zo wa ne przez Pol ski Zwią zek Węd -
kar ski Ko ło Nie mo dlin. W tym ro ku wzię ło w nich
udział sie dem dzie się ciu uczest ni ków (dzie ci i mło -
dzież w wie ku od 3 do 15 lat z Nie mo dli na, Tu ło wic
i Gra czy). – Im pre za co ro ku cie szy się du żym za in te -
re so wa niem wśród dzie ci, któ re wraz ze swo imi ro dzi -
ca mi bio rą udział w za wo dach – mó wi pre zes PZW Ko -
ło Nie mo dlin Zyg munt Bo jar ski. 

W nie dzie lę 8 czerw ca br. od go dzin ran nych
trwa ły za pi sy na li stę, po któ rym na stą pi ło lo so wa nie
sta no wisk. Ło wie nie ryb roz po czę ło się o godz. 9.00.
Oko ło po łu dnia na stą pi ło pod su mo wa nie kon kur su
– wa że nie i mie rze nie ryb, a na stęp nie uro czy ste wrę -
cze nie na gród w dwóch kon ku ren cjach: naj więk sza
ilość zło wio nych ryb i naj więk sza ry ba. 

W pierw szej ka te go rii bez kon ku ren cyj ny oka zał
się Ma te usz Le wan dow ski, któ ry zdo był 710 punk -
tów. Pu char za za ję cie II miej sca i na gro dy rze czo we
otrzy mał Mi ko łaj Łysz czar czyk (650 punk tów), na to -
miast miej sce trze cie przy pa dło Oli wie ro wi Pa ła szo -

wi (335 punk -
tów). Naj więk szą
ry bę zło wił Mi ko -
łaj Łysz czar czyk
(leszcz o wa -
dze 590 g).
Wśród na gród,
oprócz pu cha -
rów, zna lazł się
sprzęt węd kar -
ski, m. in. węd ki,
po krow ce, pod -
bie ra ki, siat ki. 

Red.
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XVII Ma gicz ny Wie czór
Po ezji –„Usły szeć
wła sny ser ca rytm…”

Nie za leż ne ko ło te atral ne Szko ły
Pod sta wo wej oraz Pu blicz ne go Gim -
na zjum w Gra czach zor ga ni zo wa ło sie -
dem na sty Ma gicz ny Wie czór Po ezji.

W po świa cie za pa lo nych świec pu -
blicz ność po dzi wia ła li ry kę obec nych
na sa li po etów: Ewy Maj -Szczy giel skiej,
Ed mun da Bo rzem skie go oraz Pio tra
Żar czyń skie go. 

Pod czas te go wy jąt ko we go spo -
tka nia, sa le wy peł nia ły nie tyl ko prze pięk -
ne sło wa, ale rów nież mu zy ka oraz nie -
zwy kle sub tel ny głos Mag da le ny Ska zy,
któ ra wraz zakom pa nia to rem Ze no nem
Kul czyń skim uświet ni li wie czór po ezją
śpie wa ną do wtó ru gi ta ry.

– Dzi siej szy re ci tal jest pod su mo wa -
niem pew ne go eta pu w ży ciu Mag dy
– cza su spę dzo ne go w gra czew skim
gim na zjum iwspół pra cy zpa nem Ze no -
nem. To jej wie czór, ale jed no cze śnie nasz

ostat ni Ma gicz ny Wie czór Po ezji w tej
szko le, dla te go chcia łam Mag dzie to wa -
rzy szyć wtym waż nym dla nas wy da rze -
niu. Wszyst kie pre zen to wa ne dziś prze -
ze mnie utwo ry po cho dzą z to mi ków za -
przy jaź nio nych zna mi po etów, któ rzy swo -
ją twór czo ścią oraz obec no ścią po mo gli
nam po ko chać po ezję – po wie dzia ła Aga -
ta Mrów czyń ska, któ ra zwiel ki prze ję ciem
oraz ar ty stycz ną doj rza ło ścią po pro wa -
dzi ła XVII Ma gicz ny Wie czór Po ezji.

Na sce nie za pre zen to wa ły się rów -
nież Kin ga Są del – ab sol went ka gra czew -
skiej szko ły, któ ra wy ko na ła tra dy cyj ną
pio sen kę „Kon cert” oraz kil ku let nia Ha -
nia Za rem ba, któ ra wspo mo gła wo kal -
nie Mag da le nę Ska zę w wy bra nych
pio sen kach. 

Kie dy spo tka nie do bie g ło koń ca,
wsa li roz brzmia ły grom kie bra wa dla wy -
ko naw ców oraz or ga ni za to rów spo tka -
nia. Mag da le na Ska za wy szła po now nie
na sce nę i prze pięk ną mu zycz ną klam -
rą za koń czy ła uro czy stość pio sen ką
„Ma ły Ksią że” – ta sa mą, któ rą roz po -
czę ła XVII Ma gicz ny Wie czór Po ezji.

Na ta lia Kry jom

„Kar pik” w Ny skim Muzeum
1 czerw ca br., z oka zji XX–le cia fir my Or na ment

(skle pu dla pla sty ków), w ny skim mu zeum za pre zen to -
wa no ry sun ki sa ty rycz ne po cho dzą ce ze zbio rów Mię -
dzy na ro do we go Kon kur su Ry sun ku Sa ty rycz ne go „Kar -

pik”.  Na wy sta wie za pre zen to wa no pra ce po cho dzą -
ce z dwóch ostat nich edy cji (w su mie z 40 kra jów świa -
ta), oraz wszyst kie na gro dzo ne ry sun ki z dzie wię ciu edy -
cji kon kur su wy dru ko wa ne w po sta ci oka za łych plansz.
Z pro po zy cją zor ga ni zo wa nia wy sta wy wy stą pi ła – je -
sie nią ubie głe go ro ku – Mał go rza ta Bie droń wła ści ciel -

ka fir my Or na ment, któ ra od kil ku lat współ pra cu je
z Ośrod kiem Kul tu ry w Nie mo dli nie, przy re ali za cji kon -
kur su „Kar pik”.  Wy sta wa po trwa do 22 lip ca br. Ser -
decz nie za pra sza my miesz kań ców gmi ny Nie mo dlin
do obej rze nia tej nie kon wen cjo nal nej i prze pięk nie za -
aran żo wa nej wy sta wy. Mi chał Gra czyk

WA KA CJE
Z OŚROD KIEM KUL TU RY
W NIE MO DLI NIE
9 LIP CA – 3 SIERP NIA 2012 R.

I TY DZIEŃ – 9-13 lip ca 2012 r.
• 9 lip ca (po nie dzia łek),

godz. 11.00-14.00 – warsz ta ty ta necz -
ne dla dzie ci i mło dzie ży

• 10 lip ca (wto rek), godz. 12.00
– spek takl te atral ny dla dzie ci „Jaś
i drze wo fa so lo we” – Te atr ART -RE
z Kra ko wa

• 11 lip ca (śro da), godz. 16.30-
19.00 – dys ko te ka z kon kur sa mi, ani ma -
cje i za ba wy in te rak tyw ne zpo sta cią baj -
ko wą – Che ste rem

• 12 lip ca (czwar tek), godz. 11.00-
14.00 – warsz ta ty mu zycz ne – za ję cia
z emi sji gło su dla dzie ci i mło dzie ży, ka -
ra oke, za ba wa zpio sen ką, kon kur sy mu -
zycz ne

• 13 lip ca (pią tek), godz. 11.00-
14.00 – za ję cia pla stycz ne, gry plan szo -
we, za ba wy in te rak tyw ne

II TY DZIEŃ – 16-20 lip ca 2012 r.
• 16 lip ca (po nie dzia łek),

godz. 11.00 - 14.00 – warsz ta ty ta necz -
ne dla dzie ci i mło dzie ży

• 17 lip ca (wto rek), godz. 12.00
– spek takl te atral ny dla dzie ci „Le gen -
da o Smo ku Wa wel skim” – Te atr ART -
-RE z Kra ko wa

• 18 lip ca (śro da), godz. 16.30-
19.00 – dys ko te ka z kon kur sa mi, ani ma -
cje i za ba wy in te rak tyw ne zpo sta cią baj -
ko wą – Psem Plu to

• 19 lip ca (czwar tek), godz. 11.00-
14.00 – warsz ta ty mu zycz ne – za ję cia
z emi sji gło su dla dzie ci i mło dzie ży, ka -
ra oke, za ba wa zpio sen ką, kon kur sy mu -
zycz ne 

• 20 lip ca (pią tek), godz. 11.00-
14.00 – za ję cia pla stycz ne, gry plan szo -
we, za ba wy in te rak tyw ne

III TY DZIEŃ – 23-27 lip ca 2012 r.
• 23 lip ca (po nie dzia łek),

godz. 11.00-14.00 – warsz ta ty ta necz -
ne dla dzie ci i mło dzie ży

• 24 lip ca (wto rek), godz. 11.00-
14.00 – warsz ta ty mu zycz ne – za ję cia
z emi sji gło su dla dzie ci i mło dzie ży, ka -
ra oke, za ba wa zpio sen ką, kon kur sy mu -
zycz ne

• 25 lip ca (śro da), 16.30-19.00
– dys ko te ka z kon kur sa mi, ani ma cje i za -
ba wy in te rak tyw ne z po sta cią baj ko wą
– Ty gry skiem

• 26 lip ca (czwar tek), godz. 12.00-
spek takl te atral ny dla dzie ci „Sznur ko -
we Skrza ty” – Te atr Wiel kie Ko ło im. Jac -
ka Ła ba cza

• 27 lip ca (pią tek), godz. 11.00-
14.00 – za ję cia pla stycz ne, gry plan szo -
we, za ba wy in te rak tyw ne

IV TY DZIEŃ
30 lip ca – 3 sierp nia 2012 r. 

LET NIE WARSZ TA TY PLA STYCZ NE
Wpro gra mie: pro ste for my gra ficz -

ne, mo no ty pia, fi gur ki zma sy sol nej ima -
sy pa pie ro wej, col la ge, wy ci nan ka, kom -
po zy cje z pa pie ru ko lo ro we go. 

Co dzien nie odpo nie dział ku dopiąt -
ku w godz. 11.00-14.00. 

WSTĘP WOL NY

Magdalena Skaza
z Zenonem Kulczyńskim

podczas recitalu
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