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

Dro dzy Czy tel ni cy!
Przed Wa mi ko lej ne, paź dzier ni -

ko we wy da nie „Pul su Nie mo dli na”.
Sze ro ko opi su je my w nim re la cję
z me czu dru żyn: ZA KSA Kę dzie rzyn-
Koź le i Stal Ny sa, któ ry ro ze grał
się 2 paź dzier ni ka w ha li wi do wi sko -
wo -spor to wej w Nie mo dli nie. Du żo
uwa gi po świę ci li śmy rów nież ob cho -
dom zwią za nym z ju bi le uszem 50-
lecia Pu blicz nej Szko ły Pod sta wo wej
w Ro gach.

W pierw szej po ło wie mie sią ca
roz strzy gnię ty zo stał X Mię dzy na ro -
do wy Kon kurs Ry sun ku Sa ty rycz ne go
Kar pik 2012. Przy glą da my się ob ra -
dom ju ry, a o swo ich re flek sjach
na te mat kon kur su po dzie lił się z na -
szą re dak cją prze wod ni czą cy Ja cek
Frąc kie wicz. 

„Puls Nie mo dli na” to wie le cie -
ka wych wie ści z gmi ny – m.in. in for -
ma cja oza koń czo nych ipla no wa nych
in we sty cjach, spo tka niu kie row nic -
twa Urzę du Miej skie go, rad nych oraz
za in te re so wa nych miesz kań ców
w spra wie pla no wa nej bu do wy ob -
wod ni cy Nie mo dli na. Pi sze my rów nież
o wie lu cie ka wych ini cja ty wach, któ -
re po dej mu ją na si miesz kań cy, np.
szla chet na pacz ka, zbiór ka żyw no ści.

Tra dy cyj nie pre zen tu je my ru bry -
kę Trzy ma my rę kę na pul sie, w któ rej
bę dzie cie Pań stwo mo gli prze czy tać
o zda rze niach, ja kie mia ły miej sce
wna szej gmi nie, za no to wa nych przez
nie mo dliń ską po li cję. Na to miast obok
pre zen tu je my zdję cia re gu lar nie już de -
wa sto wa ne go i za śmie ca ne go obiek -
tu Ośrod ka Kul tu ry, wy ko na ne przez
na sze go pra cow ni ka w so bot ni po ra -
nek 29 wrze śnia br.

„Puls Nie mo dli na” to tak że wy -
da rze nia kul tu ral ne, re la cje z kon cer -
tów, przed sta wień te atral nych, za po -
wie dzi nad cho dzą cych im prez ar ty -
stycz nych, a wśród nich za po wiedź
wiel kiej ga li w ra mach co rocz ne go,
tym ra zem ju bi le uszo we go już Świę -
ta Kar pia oraz za pro sze nie do udzia -
łu w kon kur sie ku li nar nym na po tra -
wę z ryb, któ re go or ga ni za to rem
jest Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie. 

Re dak cja

W LISTOPADZIE
POLECA

ZNICZE I WKŁADY
KWIATY  SZTUCZNE

KAMIENIE I ZIEMIĘ NAGROBKOWĄ

Bu dy nek Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie, so bo ta 29 wrze śnia br., ok. godz. 10.00
Ta ki wi dok dla pra cow ni ków Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie to już nie mal co dzien ność. Po dob ne sce ny od gry wa ją się

na sta dio nie miej skim w Nie mo dli nie i pod bu dyn kiem ha li wi do wi sko wo -spor to wej. Ma my na dzie ję, że przedstawione zdjęcia
po bu dzą do re flek sji. Nie tyl ko spraw ców te go ba ła ga nu…

Pra cow ni cy OK

Podziękowanie
Serdecznie dziękujemy
firmie Bazalt-Gracze

za wsparcie finansowe
dożynek gminnych
w Wydrowicach.

Organizatorzy

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Niemodlin do wzięcia udziału
w obchodach Święta Odzyskania Niepodległości, które odbędą się

11 listopada w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.

Program uroczystości:
godz. 11.00 – msza święta w intencji ojczyzny w kościele parafialnym w Niemodlinie              
godz. 12.30 – uroczysta sesja Rady Miejskiej w Ośrodku Kultury w Niemodlinie

– gala „Złotego Sokoła”
– występ Sceny Młodzieżowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie
– występ Amatorskiego Zespołu Teatralnego przy Szkole Podstawowej w Rogach „Zagłoba swatem”

Przewodniczący Rady Miejskiej w Niemodlinie                                                            Burmistrz Niemodlina
Mariusz Nieckarz Mirosław Stankiewicz

ZAPROSZENIE
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2 paź dzier ni ka br. w nie mo dliń -
skiej ha li wi do wi sko wo -spor to -
wej od był się mecz ro ze gra ny
po mię dzy jed nym z naj bar dziej
uty tu ło wa nych klu bów pol skiej
siat ków ki, ZA KSĄ Kę dzie rzyn -
-Koź le, któ ra ubie gły se zon
w Plus Li dze za koń czy ła na trze -
ciej po zy cji, a Sta lą AZS PWSZ
Ny sa, zwy cięzcą I Li gi.

Naj więk szy wpływ na atrak cyj ność spo tka nia
miał fakt, że w dru ży nie z Kę dzie rzy na gra ją za wod -
ni cy re pre zen ta cji Pol ski – Pa weł Za gum ny, Mar cin
Moż dżo nek, Mi chał Ru ciak i Piotr Ga cek. Zespoły
wzię ły udział w re ak ty wo wa nym po la tach prze -
rwy Su per pu cha rze Opolsz czy zny, któ ry w tym ro -
ku był rów nież Me mo ria łem Lesz ka Opa ła cza, wie -
lo let nie go ko men ta to ra spor to we go Ra dia Opo le,
zmar łe go w stycz niu br. Uczczo no je go pa mięć mi -
nu tą ci szy – z gło śni ków po pły nął głos Opa ła cza,
zmon to wa ne uryw ki je go ko men ta rzy, szcze gól nie
zna ne ki bi com siat ków ki w Ny sie, skąd re la cjo no wał
naj więk sze wy da rze nia. 

Po mysł i przy go to wa nia do ro ze gra nia me czu
o Su per pu char Opolsz czy zny roz po czę ły się już
w stycz niu. – Chcie li śmy, aby na sza ha la ży ła nie tyl -
ko sa my mi tre nin ga mi, ale rów nież wy da rze nia mi
spor to wy mi, któ re bę dą in spi ro wać, za chę cać in -
nych, zwłasz cza mło dych, do upra wia nia spor tu
– mó wi dy rek tor OSiR -u Krzysz tof Ku biak. – Dłu go

na Opolsz czyź nie tur niej ten nie był roz gry wa ny,
po nie waż Stal Ny sa nie by ła cie ka wym prze ciw ni -
kiem dla kę dzie rzy nian. Kie dy jed nak ci pierw si wy -
gra li I Li gę i teo re tycz nie mo gli by grać w Plus Li dze,
moż na by ło spró bo wać zor ga ni zo wać ta kie spo tka -
nie. Zgło si li śmy pro po zy cję or ga ni za cji im pre zy
do Opol skie go Związ ku Pił ki Siat ko wej oraz do za rzą -
dów obu klu bów. Ale uzy ska nie po twier dze nia
od ZA KSY nie by ło ta kie pro ste, po nie waż przed se -
zo nem 2012/2013 zmie nił się tre ner ze spo łu z Kę -
dzie rzy na. Zo stał nim Da niel Ca stel la ni i do koń ca
nie by ło pew ne, kie dy przy je dzie on z Fin lan dii, gdzie
jest tre ne rem re pre zen ta cji. Nie by ło też wia do mo,
ja kie i z kim spa rin gi bę dzie chciał Ar gen tyń czyk, aby
ro ze gra ła ZA KSA. Kie dy za czy na no wąt pić, że uda
się zor ga ni zo wać spo tka nie, na dwa ty go dnie
przed im pre zą nasz OSiR otrzy mał gwa ran cję, że
obie dru ży ny za gra ją w Nie mo dli nie. Do pie ro ma jąc
te za pew nie nia, mo gły ru szyć przy go to wa nia. Naj -
waż niej sza by ła kwe stia oświe tle nia ha li, któ re
w pro jek cie zo sta ło prze wi dzia ne i wy ko na ne dla
norm za jęć spor to wych, a nie im pre zy spor to wej.
Z tech nicz ne go punk tu wi dze nia trze ba by ło pod -
nieść po ziom na tę że nia świa tła dla bo iska aż pię cio -
krot nie. Uda ło się to zro bić na czas. Ko lej nym punk -
tem przy go to wań by ła opra wa me czu, któ ra mia ła
przy bli żyć na szym miesz kań com kli mat spo tkań
pierw szo li go wych. Ko men to wa nie me czu po wie rzo -
no Do na to wi Przy byl skie mu, re dak to ro wi spor to we -
mu Ra dia Opo le, któ ry swe go cza su ko men to wał
me cze Mo sto sta lu Azo ty Kę dzie rzyn -Koź le w Li dze
Mi strzów. W Nie mo dli nie, oprócz ko men ta rza spor -
to we go, pro wa dził kon kur sy dla ki bi ców, w któ rych
moż na by ło wy grać wcze śniej pod pi sa ne przez siat -
ka rzy pił ki i bo ny za ku po we do skle pu spor to we go
w Opo lu. Za dbał o mu zy kę w cza sie me czu i „mek -
sy kań ska fa lę” na try bu nach – do da je Ku biak. 

Czę ścią opra wy wi do wi ska by ła gru pa che er le -
ade rek z Kę dzie rzy na, spe cjal nie za pro szo na
na mecz. Przed spotkaniem o Su per pu char Opolsz -
czy zny mecz rozegrali ucznio wie i ab sol wen ci gim na -
zjum z Gra czy, a sa mych za wod ni ków wy pro wa dza -
ła na bo isko eskor ta mło dych pił ka rzy UKS Je dyn ka
Nie mo dlin i MKS So kół Nie mo dlin. 

Cho ciaż rangą spo tka nia w Nie mo dli nie nie by -
ły cen ne punk ty w ta be li i rozegrano je po mię dzy
dru ży na mi z róż nych lig, każ da z nich po de szła po -
waż nie do me czu. – Bę dzie my grać jak naj le piej, ale
zda je my so bie spra wę z róż ni cy po zio mów gry. ZA -
KSA by ła trze cia w Mi strzo stwach Pol ski, a w tym
se zo nie chce wal czyć o pierw sze miej sce – po wie -
dział przed me czem Ja ro sław Stan ce lew ski, tre ner
i za wod nik Sta li. Ze stro ny ZA KSY nie by ło żad nej ta -
ry fy ulgo wej, czy lek ce wa że nia prze ciw ni ka. Za gra -
li oni mecz w naj sil niej szym skła dzie, w któ rym wy -
cho dzą grać o punk ty w Plus Li dze. Na pew no
i jed ni, i dru dzy chcie li po waż nie spraw dzić się tuż
przed se zo nem, któ re go pierw sze me cze mie li ro ze -
grać już za czte ry dni.

(ciąg dalszy na s. 4)

Spor to we wy da rze nie

Libero Piotr Gacek

Meksykańska fala

Antonin Rouzier, reprezentant Francji Marcin Możdżonek
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Roz mo wa „Pul su Nie mo dli na”
z ka pi ta nem i roz gry wa ją cym
ZA KSY Paw łem Za gum nym.

„Puls Nie mo dli na”: Czym dla was był
ten mecz? Bar dziej po je dyn kiem czy spa -
rin giem?

Pa weł Za gum ny: Na pew no for mą tre nin -
gu, spa rin gu. Je ste śmy jesz cze przed se zo nem li -
go wym, więc tre nu je my róż ne roz wią za nia. Dzi -
siaj część nam wy cho dzi ła, część nie. Ale waż ne,
że wszy scy za wod ni cy po gra li i po czu li ten rytm
me czo wy.

PN: Czy od czu wa cie róż ni cę, gra jąc
w du żej ha li, np. Spodku, a w ta kiej ha li
jak w Nie mo dli nie?

PZ: Cięż ko się gra dla nas w ta kich ma łych ha -
lach, tym bar dziej, ze je ste śmy przy zwy cza je ni
do gra nia na du żych obiek tach. Być mo że dla te go
nie po ka za li śmy wszyst kich na szych umie jęt no ści.
Tu taj jest tro chę za ni sko. Ta kich hal nie ma w Plus
Li dze. Na sza gra tu taj to faj na pro mo cja dla te go
re gio nu, dla lu dzi i ki bi ców. 

PN: Jak oce nia pan grę prze ciw ni ków?
Czy jest to po ziom Plus Li gi?

PZ: Nie są dzę, że by to był po ziom Plus Li gi.
Na pew no cięż ko by ło by im utrzy mać się w Plus Li -

dze. My ślę, że na dzień dzi siej szy jest ogrom na
róż ni ca mię dzy I Li gą Siat ków ki a Plus Li gą.

PN: Jak wy glą da pra ca z dru gim tre -
ne rem, Se ba stia nem Świ der skim, któ ry
do nie daw na był ko le gą z dru ży ny?

PZ: „Świ der” po ma gał nam już od dwóch lat
ja ko tre ner, do ra dzał, pod po wia dał róż ne rze czy.
Tak że na praw dę zmie ni ła się tyl ko na zwa, że jest
tre ne rem. On chce to ro bić. Mam na dzie ję, że
przy Da nie lu Ca stel la nim wie le się na uczy.

PN: Rów nież no wym tre ne rem od te -
go se zo nu jest Da niel Ca stel la ni. Czy
wniósł coś no we go w tre nin gi al bo styl
gry ZAKSY?

PZ: Da niel Ca stel la ni jest na eta pie zmia ny sty -
lu na szej gry dru ży ny. Do te go po trze ba cza su.
Jest z na mi do pie ro dwa ty go dnie. Na pew no
na wnio ski bę dzie jesz cze czas.

PN: Czy oso ba z nie wiel kie go mia sta,
w któ rym nie ma du że go klu bu, mo że zo -
stać za wo do wym siat ka rzem, re pre zen -
tan tem kra ju?

PZ: Na dzień dzi siej szy są róż ne ośrod ki,
do któ rych moż na się za pi sać, bę dąc uta len to wa -
nym. Je że li nie ma się klu bu w swo im mie ście, trze -
ba szu kać tro chę da lej. My ślę, że miej sce po cho dze -
nia nie ma zna cze nia.

PN: Co w ta kim ra zie jest naj waż niej -
sze: ta lent, ro dzi ce czy klub?

PZ: Wszyst ko po tro chu. Na pew no z jed nej
rze czy nic nie bę dzie.

PN: Dzię ku ję za roz mo wę.

(dokończenie ze s. 3)

Na wet je śli ktoś nie był na me czu, to za pew ne
wie, że ZA KSA po ko na ła Stal 3:0. Cho ciaż wi dać by -
ło, że ny sia nie nie by li spa ra li żo wa ni grą prze ciw
ze spo ło wi z re pre zen tan ta mi Pol ski, zwłasz cza
w dru gim se cie, gdzie ZA KSA do go ni ła Stal do pie -
ro na trzy na stym punk cie. W me czu jed nak wi -
docz na by ła wy raź na do mi na cja kę dzie rzy nian.
Jed nak nie wy nik był tu taj naj waż niej szy, ale za ba -
wa nie mo dliń skich ki bi ców. Jak po wie dział po me -
czu Krzysz tof An drze jew ski, roz gry wa ją cy z Ny sy:
– Pro wa dzą cy mecz po wie dział, że mo że i na strój
jest pik ni ko wy, ale po ka zał, że Nie mo dlin ko cha
sport, ko cha siat ków kę i ja to po twier dzam. Po -
twier dze niem by ły też peł ne try bu ny i za peł nio ne
wszyst kie miej sca wo kół bo iska. Sprze da no wszyst -
kie 650 bi le tów, któ re ro ze szły się w osiem go dzin
wśród miesz kań ców. Cho ciaż by ła nie wiel ka gru pa

ki bi ców z Ny sy, to jed nak pierw szeń stwo za ku pu
mia ły oso by z na szej gmi ny. OSiR nie chciał do pro -
wa dzić do sy tu acji, że na mecz przy je cha ły by au -
to ka ry ki bi ców z Ny sy i Kę dzie rzy na i oni wy peł ni -
li by wi dow nię. Nie ta ki był cel or ga ni za cji te go
spo tka nia.

Wi do wi sko nie za koń czy ło się wraz z gwizd -
kiem sę dzie go. Po me czu na stą pi ło wrę cze nie pu -
cha rów i in dy wi du al nych wy róż nień dla za wod ni -
ków, któ re ufun do wał bur mistrz Nie mo dli na
Mi ro sław Stan kie wicz, a wrę cza li je Pau li na Opa -
łacz, cór ka re dak to ra, któ re mu po świę co ny był
mecz oraz za stęp ca bur mi strza, Bar tło miej Ko -
strze wa. Oczy wi ście Su per pu char po wę dro wał
w rę ce ZA KSY, jak i więk szość wy róż nień: Mi chał
Ru ciak – naj lep szy ata ku ją cy, Pa weł Za gum ny
– naj lep szy roz gry wa ją cy, Piotr Ga cek – naj lep szy
li be ro, Mar cin Moż dżo nek – naj lep szy środ ko wy
i naj bar dziej war to ścio wy gracz. Naj le piej punk tu -
ją cym za wod ni kiem oka zał się Łu kasz Kar piew ski,
a naj le piej przyj mu ją cym Krzysz tof An drze jew ski
– obaj za wod ni cy Sta li Ny sa. 

Po me czu i spo tka niu by ła też chwi la, na któ rą
cze ka ło wie lu ki bi ców – moż li wość zro bie nia so bie
zdję cia z ulu bio nym siat ka rzem czy wzię cia au to -
gra fu. Zwłasz cza u mło dych osób moż na by ło do -
strzec, ja k wiel kie wra że nie na nich ro bi to, że mo -
gą po dejść i po pro sić o pod pis Mar ci na Moż dżon ka
al bo Pio tra Gac ka. 

– Mecz speł nił ocze ki wa nia spor tow ców, tre ne -
rów, ale przede wszyst kim ki bi ców. Jest to wska zów -
ka dla nas, co ro bić da lej. Zgło si li śmy Su per pu char
Opolsz czy zny i Me mo riał Lesz ka Opa ła cza do Opol -
skie go Związ ku Pił ki Siat ko wej ja ko im pre zę cy klicz -
ną, któ rą chcie li by śmy or ga ni zo wać. Chce my nią za -
in te re so wać wła dze wo je wódz twa. Dzię ki spraw nej
or ga ni za cji i za do wo le niu obu klu bów, bę dzie ła twiej
do pro wa dzić do ewen tu al nej kon ty nu acji Su per pu -
cha ru w Nie mo dli nie – po wie dział Krzysz tof Ku -
biak. Je śli do te go doj dzie, to bę dzie do bra wia do -
mość dla nie mo dliń skich ki bi ców siat ków ki, jak i dla
na sze go mia sta.

mk
Zdję cia do ar ty ku łu i na okład kę
wy ko nał Ma riusz Ki czak.

Stal Nysa

Trener Stali Nysa, Jarosław Stancelewski

Zawodnicy i trener ZAKSY
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W so bot nie po po łu dnie sa la
gim na stycz na Szko ły Pod sta -
wo wej w Ro gach za peł ni ła się
go ść mi przy by ły mi świę to wać
ju bi le usz 50-lecia ist nie nia szko -
ły, któ ry był za ra zem III Zjaz dem
Ab sol wen tów Szko ły Pod sta wo -
wej im. Ta de usza Ko ściusz ki. 

Po wpro wa dze niu sztan da rów mia ło miej sce uro -
czy ste po wi ta nie przez go spo da rza, dy rek tor Jo lan tę
Włoch, za pro szo nych go ści: przede wszyst kim ab sol -
wen tów szko ły, po przed nich dy rek to rów Ma rię i Zdzi sła -
wa Wa sy li ków, ów cze snych pe da go gów Kry sty nę Ban -
drow ską i Sta ni sła wę Sta no szek, wła dze gmi ny,

dy rek to rów szkół i in nych in sty tu cji, lau re atów „Ta de -
uszów” i spon so rów szko ły.

Po po wi ta niu przy szedł czas na ży cze nia dla ro gow -
skiej szko ły. Pierw szy zło żył je bur mistrz Nie mo dli na Mi -
ro sław Stan kie wicz. Po wie dział, że kie dy mó wi my „szko -
ła w Ro gach”, te sło wa ko ja rzą się nam z wie lo ma
rze cza mi. Naj pierw wi dzi my pięk ny bu dy nek, któ ry jest
za dba ny i ży czył, aby ten za wsze ta ki po zo stał. Szko ła
to tak że na uczy cie le, za rów no po przed ni, jak i obec ni,
któ rzy ma ją ogrom ny wpływ na póź niej sze suk ce sy
swo ich uczniów. Ale oprócz bu dyn ku, na uczy cie li
i uczniów, jest jesz cze coś ta kie go jak duch szko ły, duch
po zy tyw ne go my śle nia i wła śnie szko ła w Ro gach
owego du cha po sia da. Wi dać to cho ciaż by po or ga ni -
zo wa nych wie lu im pre zach kul tu ral nych czy dzia łal no -
ści ama tor skie go te atru. Na ko niec bur mistrz ży czył dal -
szych wie lu wspa nia łych lat gro nu pe da go gicz ne mu,
ro dzi com i uczniom. Prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej
Ma riusz Niec karz, wspo mi na jąc róż ne osią gnie cia szko -
ły, ży czył na uczy cie lom dal szych suk ce sów, zdro wia,
sza cun ku i wdzięcz no ści od uczniów i ro dzi ców. Swo je
ży cze nia zło ży li rów nież dy rek to rzy szkół i przed szko li na -
szej gmi ny. Te przy bra ły for mę ry mo wa ne go wier sza,
w któ rym usły sze li śmy mie dzy in ny mi ta kie zda nia:

Są tu pa ła ce oraz świą ty nie
Lecz gmi na Nie mo dlin nie z te go sły nie,
Szcze gól nie w jed nej dzie dzi nie

Ma my mi strzów oraz mi strzy nie!
Na pięć dzie sią ty, okrą gły ju bi le usz,
Nad szko łą niech za wsze czu wa Ta de usz,
Niech wszyst kie tro ski od Was za bie ra,
Ten pol sko -ame ry kań ski ge ne rał.
Pięć dzie się cio le cie szko ły w Ro gach sta ło się też

oka zją do po dzię ko wań. – Ta ki chlub ny ju bi le usz to nie -
zwy kłe prze ży cie i bar dzo waż ne wy da rze nie dla wszyst -
kich ab sol wen tów, ale rów nież dla obec nych uczniów
oraz osób zwią za nych z na szą szko łą. Nie jest to tyl ko
sen ty men tal ny po wrót do prze szło ści, ale zna ko mi ta
oka zja do po dzię ko wa nia pierw szym dy rek to rom i na -
uczy cie lom za to, jak pięk nie ukształ to wa li po ko le nia ab -
sol wen tów. Za to, że dzię ki ich za an ga żo wa niu i pra cy
na sza szko ła tak wie le osią gnę ła – po wie dzia ła Jo lan -
ta Włoch. Roz po czął się mo ment po dzię ko wań wszyst -
kim two rzą cym hi sto rię szko ły i wrę cza nie pa mią tek -po -
dzię ko wań „za czy nów śla dy zło te”.

Nie ja ko dru gą czę ścią spo tka nia sta ła się pre zen -
ta cja pół wiecz nej hi sto rii ju bi lat ki. By ło to po łą cze nie
pre zen ta cji mul ti me dial nej, przed sta wia ją cej sta re zdję -
cia i krót kie fil my o szko le, z wy stę pa mi uczniów, któ rzy
przed sta wia li hu mo ry stycz ny ob raz ab sol wenc kich zjaz -
dów. I tak prze pla ta ły się czar no -bia łe zdję cia z po cząt -
ków szko ły z pio sen ka mi Gdzie ci męż czyź ni czy Ale to
już by ło, tań ce szkol nej gru py Ro żek i zdję cia z po -
przed nich zjaz dów, da jąc bo ga ty ob raz wy da rzeń, któ -
re mia ły miej sce przez te la ta. Na ko niec mło dzi ak to -
rzy za śpie wa li wspól nie na zna ną wszyst kim me lo dię:

Pięć dzie siąt lat mi nę ło jak je den dzień,
To ka wał cza su w szko le, ty to wiesz.
Pięć dzie siąt lat mi nę ło, za na mi jest
I cią gle coś się zmie nia, rób co chcesz.
Pięć dzie siąt lat mi nę ło, to pięk ny wiek
Pięć dzie siąt lat i na wet je den dzień
Na dru gie ty le te raz przy go tuj się
A mo że i na trze cie, któż to wie.
Po obej rze niu hi sto rii szko ły, obec ni na sa li go ście

prze nie śli się w wiek XVII, gdzieś na wschod nie kre sy
daw nej Rze czy po spo li tej. A to za spra wą wy sta wio nej
przez Ama tor ski Ze spół Te atral ny przy Szko le Pod sta wo -
wej w Ro gach ko me dii Hen ry ka Sien kie wi cza Za gło ba
swa tem. To hi sto ria dwoj ga mło dych za ko cha nych wso -
bie, nie mo gą cych być ze so bą ze wzglę du na oj ca
dziew czy ny, któ ry chce wy dać cór kę za bo ga te go je go -
mo ścia. Tak się jed nak nie sta ło za spra wą pa na Za gło -

by. Cha rak ter sztu ki i od da ją ca go w peł ni gra ak tor ska
po wo do wa ły ko lej ne wy bu chy śmie chu wśród pu blicz no -
ści. W przed sta wie niu wy stą pi li ak to rzy -ama to rzy: na -
uczy cie le, ro dzi ce, ab sol wen ci szko ły i za pro sze ni go ście.
Re ży se rem był Zdzi sław Wa sy lik, za ło ży ciel ze spo łu te -
atral ne go w Ro gach. Re ży ser, ak to rzy i wszy scy za an ga -
żo wa ni w przy go to wa nie przed sta wie nia zo sta li na gro -
dze ni owa cja mi na sto ją co.

Dal sza część świę to wa nia prze nio sła się do szko -
ły, gdzie na za pro szo nych go ści cze kał po czę stu nek,
udo stęp nio ne kro ni ki szko ły i pa miąt ko we zdję cia, wy -
sta wa ob ra zów Zdzi sła wa Wa sy li ka. By ła to tak że oka -
zja do roz mów i spo tkań ab sol wen tów Szko ły Pod sta wo -
wej w Ro gach oraz wszyst kich jej przy ja ciół.

Sto lat, sto lat, niech uczy, kształ ci nas.
Sto lat, sto lat, niech wy cho wu je nas.
Jesz cze raz, jesz cze raz, niech wprzy szłość wie dzie nas
Szko ła w Ro gach.
Niech jej gwiaz da po myśl no ści ni gdy nie za ga śnie,
A suk ce sy ab sol wen tów błysz cza co raz ja śniej.
Sto lat niech ży je nam!

mk

Ma ła szko ła z wiel ki mi ludź mi

Pierwszy dyrektor Zdzisław Wasylik
i obecna dyrektor Jolanta Włoch

Występy uczniów
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Scena Młodzieżowa zaśpiewała w opolskim amfiteatrze
Scena Młodzieżowa Ośrodka Kultury w Niemodlinie została zakwalifikowana do

Przeglądu Dorobku Artystycznego Ośrodków Kultury Województwa Opolskiego Opolskie
Kulturą Stoi.

Podczas koncertu, który odbył się w niedzielę 16 września w amfiteatrze opolskim wystąpiły wokalistki:
Aleksandra Kaleta Dorota Zysiak, Magdalena Mrożek, Natalia Kryjom, Magdalena Krzemień i Justyna
Adamowska, którym na fortepianie akompaniował instruktor Ośrodka Kultury – Paweł Ostrowski. 

Red.

– kon cert pio se nek Osiec kiej
9 paź dzier ni ka 2012 ro ku Agniesz ka

Osiec ka ob cho dzi ła by76. uro dzi ny. Je śli by -
li by śmy za pro sze ni na uro dzi no we przy ję -
cie w war szaw skim miesz ka niu na Sa skiej
Kę pie, po śród wie lu go ści spo tka li by śmy
zna nych nam przy ja ciół so le ni zant ki: pi sa -
rza Mar ka Hła skę, po etę Je re mie go Przy bo -
rę, dzien ni ka rza Da nie la Pas sen ta, ma lar -
kę Han nę Ba ku łę.

Naowym przy ję ciu mo gli by za grać iza śpie wać wy -
ko naw cy jej pio se nek: Ma ry la Ro do wicz, Vio let ta Vil las,
Se we ryn Kra jew ski, ze spół Raz, Dwa, Trzy, czy też Ka -
ta rzy na No sow ska. Ra zem z ni mi śpie wa li by śmy al bo
przy naj mniej nu ci li Cyrk no cą, Mał goś kę, Niech ży je bal.
Za ba wa i roz mo wy za pew ne trwa ły by do ra na.

To wy obra że nie o uro dzi nach Agniesz ki Osiec -
kiej po ka zu je, że pi sar ka by ła waż ną oso bą pol skie -
go śro do wi ska ar ty stycz ne go od lat 60-tych, aż
do koń ca lat 90- tych. In spi ru je ko lej ne po ko le nia ar -
ty stów, któ rzy cią gle in ter pre tu ją jej pio sen ki. Te utwory
na trwa łe wpi sa ły się w na szą kul tu rę i w na sze ży -
cie. Tak bar dzo, że cza sa mi na wet nie zda je my so -
bie spra wy, iż zna na nam „od za wsze” pio sen ka jest
au tor stwa Osiec kiej.

Dwa dni przed rocz ni cą uro dzin po et ki, w Ośrod -
ku Kul tu ry miał miej sce kon cert pio se nek Agniesz ki
Osiec kiej Wiel ka Wo da. Po chmur ne nie dziel ne po po -
łu dnie na bra ło ko lo rów za spra wą pięk nych i peł nych
tre ści słów na pi sa nych przez ar tyst kę, po łą czo nych
z wraż li wo ścią wy ko naw czyń. Pod czas po nad go dzin -
ne go wy stę pu za śpie wa ły Ju sty na Ada mow ska, Alek -
san dra Ka le ta, Mag da le na Krze mień, Na ta lia Kry jom
i Do ro ta Zy siak – wo ka list ki Sce ny Mło dzie żo wej. Emo -
cje w cza sie kon cer tu by ły jak twór czość Osiec kiej: raz
fi lu ter nie i za baw nie w pio sen ce Ko cio – ko cio, sen ty -
men tal nie i tro chę gorz ko w Świe cie Or don ki, po waż -
nie w utwo rze Ko nie. Od mien ne na stro je pod kre ślał
for te pia no wy akom pa nia ment Paw ła Ostrow skie go.
Nad przy go to wa niem mu zycz nym pra co wa ła Ka ta -
rzy na Pa szu la -Gryf.

Wiel ka Wo da to nie tyl ko na zwa kon cer tu, a za -
ra zem ty tuł jed nej z naj pięk niej szych pio se nek au tor -
ki. Wiel ka wo da jest tak że me ta fo rą jej twór czo ści. Jak
to ro zu mieć? Kie dyś wy wią zał się ta ki dia log dzien ni -
ka rza z po et ką:

– Czy pa ni tak wszyst ko pi sze z ży cia?
– Z ży cia.
– A ła two się pa ni pi sze?
– Ła two.
– A jak się pa ni ży je?
–...
Agniesz ka Osiec ka za wsze czer pa ła z sie bie, ze

swo ich prze żyć, jej pio sen ki nie są fik cją li te rac ką.
Dla te go słu cha jąc słów: „Trze ba mi wiel kiej wo dy,
tej do brej i tej złej”, wie my, że Osiec ka pi sze o so bie.
Wiel ka wo da jest me ta fo rą pra gnie nia Osiec kiej, aby
żyć peł nią ży cia, ze wszyst ki mi je go bla ska mi
i wszyst ki mi cie nia mi. To nie zwy kłe pra gnie nie ży cia,
je go ja sne i ciem ne stro ny, od na leź li słu cha cze kon -
cer tu Wiel ka Wo da.

mk

Po przed sta wie niu Die ty cud
We wto rkowy wie czór 16 paź dzier ni ka

br. sa la wi do wi sko wa Ośrod ka Kul tu ry by ła
peł na po brze gi. A to za spra wą ko me dii Die -
ta cud, któ rej zna na sze ro kiej pu blicz no ści
ob sa da, przy cią gnę ła wie lu wi dzów.

Die ta cud to sztu ka, któ rej fa bu ła opie ra się na for -
ma cie pro gra mu re ali ty show. Pu blicz ność oglą da ją ca
przed sta wie nie by ła rów no cze śnie wi dza mi będącymi
świadkami zma ga nia trzech ko biet wdo mu Slim Bro the -
ra (wszel kie po do bień stwo z Big Bro the rem by ło za mie -
rzo ne), któ re od chu dza jąc się, wal czy ły o gło sy wi dzów
i sto ty się cy zło tych. W ro lach zrzu ca ją cych nie za wsze
zbęd ne ki lo gra my pań, wy stą pi ły na na szej sce nie: Ewa
Zię tek, Mi mi Ko ko ski oraz Ewa Dał kow ska. Wro lę za bor -
czej in struk tor ki fit ness, któ ra mia ła wy ci snąć siód me po -
ty z uczest ni czek pro gra mu, wcie li ła się Ewa Ku kliń ska.

Ko me dia Die ta cud to sa ty ra na te le wi zyj ne cza sy,
gdzie czło wiek stał się na rzę dziem „oglą dal no ści”, pro -
duk tem wy peł nia ją cym czas mię dzy blo ka mi re kla mo wy -
mi. Stąd sztu ka wy śmia ła for mat te le wi zyj ny, ja kim jest
pro gram ty pu re ali ty show. Jed nak by ło to tak że, a mo -
że przede wszyst kim, przed sta wie nie o ludz kich pra gnie -
niach ak cep ta cji imi ło ści, za gu bie niu wśród wzor ców ide -
al nej współ cze snej ko bie ty. Tak że oprócz spo rej daw ki
śmie chu, by ło miej sce nare flek sję. Sce na rzy sta po sta no -
wił po łą czyć ko me dię z dra ma tem, aby uzy skać głęb szą
treść i szer szą per spek ty wę dla in ter pre ta cji. Czy mu się
to do koń ca uda ło, nie jest ta kie oczy wi ste. mk

Koncert Andrzeja Cierniewskiego
Ośrodek Kultury w Niemodlinie zaprasza na

koncert Andrzeja Cierniewskiego, który odbędzie się
28 października br. (niedziela), o godz. 16.00 w sali
widowiskowej Ośrodka Kultury. Bilety w cenie 25
złotych do nabycia w sekretariacie OK.

Nowe zajęcia
w Ośrodku Kultury

Chcesz tańczyć hip-hop, dancehall albo
house? Chcesz wyrazić siebie w tańcu i muzyce,
którą lubisz? Przyjdź do Ośrodka Kultury w
Niemodlinie! W każdy czwartek od godz. 16.30
do 18.00 odbywają się zajęcia STREET DANCE.
Jest tylko jedna grupa młodzieżowa, od lat 13-stu
w górę. Na każdych zajęciach tańczymy, więc
ubierz się luźno. Do zobaczenia!

Wiel ka Wo da
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Na X Mię dzy na ro do wy Kon kurs Sa ty -
rycz ny Kar pik na de sła no pra wie pół ty sią -
ca prac z czter dzie stu czte rech kra jów, czy -
li z co pią te go na świe cie!

Zwy cięz cą te go rocz nej edy cji zo stał Izra el czyk Gri -
go rij Katz, któ re go pra ca przed sta wia ele ganc ką da mę
wy pro wa dza ją ca rów nie szy kow ną ry bę na spa cer.
Dwie na gro dy rów no rzęd ne otrzy ma ją pol scy ry sow ni -
cy Ma ciej Trze pał ka i Krzysz tof Grzon dziel. – Te go rocz -
ny kon kurs, jak po przed nie, przy niósł wie le cie ka wych
i in try gu ją cych prac, nie wy czer pu jąc te ma tu – a to już
dzie sięć lat. Ry by by ły przed sta wia ne na wie le spo so -
bów, a wciąż po ja wia ją się no we i „sta re” po my sły na -
ry so wa ne w cie ka wy, no wa tor ski spo sób – po wie dział
prze wod ni czą cy ju ry, Ja cek Frąc kie wicz. W wy bo rze
naj lep szych prac prze wod ni czą ce go wspo ma ga ło ju ry
w skła dzie: Ma rek Ada mus, Mał go rza ta Bie droń, Mi -
chał Gra czyk, An na Ol czyk i Wie sław Li pec ki.

Oto po zo sta łe na gro dy i wy róż nie nia:

• Na gro da Sto wa rzy sze nia Ru chu Roz wo ju Re gio nu
– Wi told My sy ro wicz

• Na gro da Od dzia łu Te re no we go ARR w Opo lu – Sła -
wo mir Łu czyń ski

• Na gro da Fir my Or na ment z Ny sy – Hen ryk Ce bu la
• Na gro da Bur mi strza Nie mo dli na – An drzej Ter lec ki

Wy róż nie nia ho no ro we:

Wla di mir Ka za ne vsky (Ukra ina), Kon stan tin Ka -
zan chev (Ukra ina), Do ru Axin te (Ru mu nia), Adam Żą -

dło, Luc De sche ema eker (Bel gia), Wie sław Zię ba,
Le szek Her ma no wicz (Au stra lia).

Oprócz Kar pi ka jest jesz cze Ma ły Kar pik,
czy li kon kurs pla stycz ny dla uczniów szkół pod -
sta wo wych z gmin, na te re nie któ rych dzia ła Lo -
kal na Gru pa Ry bac ka Opolsz czy zna. Oto wy ni ki
kon kur su:

Grand Prix i na gro dę pre ze sa Lo kal nej
Gru py Ry bac kiej „Opolsz czy zna” otrzy mu je
Ka ro li na Lew czak PSP w Grodź cu (gmi na Ozi mek).

Na gro dy w ka te go rii klas 0-4:

1. Mi chał Oleś ków (ZSP Gra bin)
2. Ka ta rzy na Do lak (PSP1 Nie mo dlin)
3. Ma rek Lusz czyk (PSP Po pie lów)
Wy róż nie nia w ka te go rii klas 0-4: Rok sa -

na Drze wiec ka (PSP1 Nie mo dlin), Oli ver So wa (PSP
Po pie lów), Adam Kal bar czyk (ZSP Gra bin), Ka ro li na
Bud nik (PSP1 Nie mo dlin), Ma te usz Wal ko wicz
(PSP1 Nie mo dlin).

Na gro dy w ka te go rii klas 5-6:

1. Jo an na Pra jel (PSP1 Nie mo dlin)
2. Wik to ria Ha biak (PSP1 Nie mo dlin)
3. Alek san dra Grusz ka (PSP Po pie lów)
Wy róż nie nia w ka te go rii klas 5-6: Wik to -

ria Mam czyń ska (PSP1 Nie mo dlin), Ju lia Błoń ska
(PSP1 Nie mo dlin), Emi lia Ba de ja (PSP1 Nie mo dlin),
Oli wia Ko te luk (PSP1 Nie mo dlin).

mk

Ośrodek Kultury w Niemodlinie zaprasza
do wzięcia udziału w Polsko-Czeskim Konkursie
Kulinarnym na Potrawę z Ryb

Wa run kiem uczest nic twa w kon kur sie jest te le fo nicz ne zgło sze nie udzia łu (po da nie imie nia i na -
zwi ska, na zwy fir my, ad re su i nu me ru te le fo nu) do dn. 5 li sto pa da (nr tel. 77460 60 96) oraz do star -
cze nie jed nej po tra wy z ryb (z po da niem na zwy po tra wy) w dniu 17 li sto pa da 2012 ro ku do godz. 16.00
do Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie, ul. Re ja 1, 49-100 Nie mo dlin. Or ga ni za to rzy ufun du ją atrak cyj ne
na gro dy rze czo we, któ re zo sta ną wrę czo ne w dniu 17 li sto pa da br. po ogło sze niu wy ni ków kon kur su.

Red.

Pro gram
ob cho dów 

Świę to Kar pia
Carp Fe sti wal 2012

16-17 li sto pa da 2012 r.
Or ga ni za to rzy:

• Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie
• Pol skie To wa rzy stwo Ry bac kie w Po zna niu
• Lo kal na Gru pa Ry bac ka „Opolsz czy zna”
• Agen cja Ryn ku Rol ne go
• ARiMR

Pa tro nat ho no ro wy:

1. Bur mistrz Nie mo dli na
2. Marszałek Województwa Opolskiego
3. Starosta Opolski
4. Wo je wo da Opol ski
5. Mi ni ster stwo Rol nic twa i Roz wo ju Wsi

16 li sto pa da (pią tek)

• Dwo rek w Gra czach, godz. 10.00
Kon fe ren cja ry bac ka Roz wój ry bac twa Opol -
skie go – szan se i moż li wo ści
• Sa la kon fe ren cyj na Ośrod ka Kul -

tu ry w Nie mo dli nie, godz. 11.00
– wrę cze nie na gród Lau re atom Kon kur su

Ma ły Kar pik 2012
– ani ma cje dla dzie ci: Co szu mi w sta wie?

17 li sto pa da (so bo ta)

• Ry nek, godz. 12.00
– ku li nar ne show Ja na Ku ro nia Ryb ne sma ki

w kuch ni Ku ro nia po łą czo ne z de gu sta cją
zu py ryb nej

– ani ma cje dla dzie ci: Podwodny świat
• Sa la wi do wi sko wa Ośrod ka Kul tu -

ry w Nie mo dli nie, godz. 17.00
– ju bi le uszo wa ga la wrę cze nia na gród Lau re -

atom X Mię dzy na ro do we go Kon kur su Ry -
sun ku Sa ty rycz ne go Kar pik 2012

– wy stęp ka ba re tu Koń Pol ski
– od sło nię cie pa miąt ko wych ta blic na Ścia nie

Sa ty ry ków 
– wer ni saż wy sta wy prac kon kur so wych Kar -

pik 2012
– roz strzy gnię cie Pol sko -Cze skie go Kon kur su

Ku li nar ne go na Po tra wę z Ryb 
– de gu sta cja kar pia

W trak cie im pre zy:

Pre zen ta cja dzia łal no ści Lo kal nej Gru py
Ry bac kiej „Opolsz czy zna”, Agen cji Ryn ku
Rol ne go, Pol skie go To wa rzy stwa Ry bac kie -
go, Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni za -
cji Rol nic twa.

Jubileuszowe obrady Karpika



Pra wie trzy sta ty się cy zło tych
po zy ska ła nie mo dliń ska pa ra fia
na re mont ko ścio ła w Szy dłow cu
Ślą skim. Jed nak by móc wy ko rzy -
stać te pie nią dze, na le ży za bez -
pie czyć wła sny wkład w in we sty -
cję, czy li sie dem dzie siąt ty się cy
zło tych.

Ko ściół w Szy dłow cu Ślą skim stoi przed wiel ką szan -
są po waż ne go re mon tu. – Wnaj gor szym sta nie jest dach
ko ścio ła, któ ry wy ma ga pil ne go re mon tu, a do kład niej
je go więź ba. Je śli te go nie zro bi my, to sta bil ność da chu
bę dzie po waż nie za gro żo na. Chce my do kład nie spraw -
dzić stan więź by i wy mie nić te czę ści, któ re już się nie
na da ją. Na stęp nie po ło ży my no wą da chów kę – mó wi
ks. Je rzy Chy łek, pro boszcz nie mo dliń skiej pa ra fii.

Oprócz da chu, re mont prze wi du je przy wró ce nie
wie ży ko ścio ła do hi sto rycz ne go kształ tu, któ ry pod czas
po wo jen ne go re mon tu nie zo stał za cho wa ny. Do te -
go doj dzie wy mia na okien i drzwi, w cza sie któ rej oka -

że się, czy zo stał za cho wa ny por tal nad drzwia mi wej -
ścio wy mi. Je śli tak, to tak że zo sta nie od no wio ny, po -
dob nie jak ca ła ele wa cja ko ścio ła. Wzmoc nio ne zo sta -
ną rów nież ścia ny świą ty ni po przez an kro wa nie, czy -
li za ło że nie ko tew spi na ją cych ścia ny bu dyn ku, szcze -
gól nie w miej scach pęk nięć. 

Otrzy ma na do ta cja nie jest pierw szą, któ rą otrzy -
mał szy dło wiec ki ko ściół. W ostat nich la tach uda ło się
od re stau ro wać znaj du ją cą się w środ ku ko ścio ła za byt -
ko wą am bo nę. Na ten cel po zy ska no po nad sie dem -
dzie siąt ty się cy zło tych z Wo je wódz kie go Urzę du
Ochro ny Za byt ków i z Urzę du Mar szał kow skie go
w Opo lu. Dru gą rze czą, któ rą zro bio no, to wy pro wa -
dze nie wo dy opa do wej po za ob ręb ko ścio ła, któ re mo -
że nie cał ko wi cie po zba wi ło ścian wil go ci, ale w zna czą -
cy spo sób po zwo li ło im wy schnąć. Koszt te go osu sze -
nia wy niósł trzy na ście ty się cy złotych. 

Na obec ny re mont szu ka no fun du szy w Mi ni ster -
stwie Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go, ale wnio ski
zo sta ły od rzu co ne. Za to uda ło się po zy skać środ ki w ra -
mach na bo ru wdra ża nia Lo kal nej Stra te gii Roz wo ju

Part ner stwa Bo rów Nie mo dliń skich, dzia ła nie Od no -
wa i roz wój wsi. Pro jekt otrzy mał naj wię cej punk tów.
W ten spo sób pa ra fia ma za bez pie czo ne osiem dzie -
siąt pro cent kosz tów re mon tu. Te raz po zo sta je ze brać
resz tę kwo ty.

Jed nym ze spo so bów, któ ry miał w tym po móc, był
zor ga ni zo wa ny w so bo tę 29 wrze śnia br. w Szy dłow cu
Ślą skim fe styn Ra tuj my za by tek. – To by ło spon ta nicz -
ne przed się wzię cie i mie li śmy na to bar dzo ma ło cza -
su, ale dzię ki za an ga żo wa niu wie lu życz li wych osób uda -
ło się wspól nie zro bić coś dla na sze go ko ścio ła – mó wią
soł ty ski Rzę dzi wo jo wic i Szy dłow ca Ślą skie go, Ber nar da
Ja gieł ło i Iza bel la Mi hi le wicz. Miesz kań cy Szy dłow ca przy -
go to wa li miej sce do za ba wy tuż na prze ciw ko ścio ła,
po dru giej stro nie dro gi, więc za każ dym ra zem, kie dy
spo glą da ło się w stro nę sce ny, wi dać by ło ko ściół, któ -
re go re mont trze ba wspo móc.

Fe styn po łą czył dwie rze czy – za ba wę i po moc za -
byt ko wi. Moż na by ło ba wić się pod czas wy stę pu ze spo -
łu Vic tis zgrod kow skie go ośrod ka kul tu ry. Wpo dróż przez
prze bo je mu zy ki roz ryw ko wej i po waż nej za brał słu cha -
czy Ja nusz Te kie la, wy ko nu jąc pio sen ki mie dzy in ny mi
Mi cha ła Ba jo ra, An drei Bo cel le go czy Lo uisa Arm stron -
ga. In ny mi wy ko naw ca mi ze Stu dia Pio sen ki Ośrod ka Kul -
tu ry w Nie mo dli nie, któ rzy wy stą pi li w Szy dłow cu, by li
Mar le na Bo ro wicz, Pau li na Ju dasz i Kac per Szmi to wicz.
Wie czo rem za gra li Bra cia Pan cho. Po mi mo desz czu, za -
grza li lu dzi do tań ca i za ba wa trwa ła do pół no cy. 

W trak cie fe sty nu moż na by ło spró bo wać róż nych
po traw: pie ro gów, ciast, ale i dzi czy zny, ku pić ce gieł kę
na re mont ko ścio ła czy wy li cy to wać pod czas kon cer tu
Bra ci Pan cho tort Ra tuj my za by tek, przy go to wa ny
przez miesz kań ców z Lip na, i ręcz nie ha fto wa ny ob raz
z Ma gnu szo wi czek, łą cząc przy jem ne z po ży tecz nym.

Przez ca ły dzień ko ściół był otwar ty dla wszyst kich.
W środ ku od był się krót ki od czyt dr Ja ni ny Do mskiej o hi -
sto rii i za byt kach świą ty ni. War to by ło so bie na no wo
uświa do mić, jak szcze gól nie cen ne jest wy po sa że nie ko -
ścio ła (oł tarz głów ny, am bo na, chrzciel ni ca), po cho dzą -
ce w ca ło ści z cza su je go bu do wy, czy li ma ją ce pra wie
czte ry sta lat. Dr Do mska pod kre śli ła ten fakt oraz wa -
gę re mon tu, któ ry ma te do bra kul tu ro we za bez pie czyć.

Łącz nie na fe sty nie w Szy dłow cu Ślą skim ze bra no
czte ry ty sią ce zło tych. Do zbior ki na rzecz ko ścio ła moż -
na do łą czyć w każ dej chwi li, wpła ca jąc pie nią dze
na spe cjal nie za ło żo ne na ten cel kon to.

Na zwa: Rzym sko ka to lic ka pa ra fia w Nie mo dli nie
Nu mer kon ta: 25 8890 0001 0612 4605 2006 0005
Ad res: Ry nek 29, 49-100 Nie mo dlin
Ty tu łem: Ko ściół w Szy dłow cu Ślą skim

– Je stem zbu do wa ny ak tyw no ścią wszyst kich za -
an ga żo wa nych wprzy go to wa nie fe sty nu. Wi dać, że wło -
ży li ser ce w je go zor ga ni zo wa nie, za któ re bar dzo dzię -
ku ję. Dzię ku ję tak że oso bom, któ re wczo raj na fe sty nie
by ły iwspo ma ga ją re mont – po wie dział na stęp ne go dnia
ks. Chy łek w cza sie nie dziel nej mszy w ko ście le w Szy -
dłow cu.

mk
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OGŁO SZE NIE
Sto wa rzy sze nie Od no wy Wsi „Po daj -

my so bie rę ce” w Szy dłow cu Ślą skim (Szy -
dło wiec Ślą ski 39a) in for mu je, że
w dniu 29 wrze śnia 2012 r., na pod sta wie
po zwo le nia SOS. 5311.5.2012 wy da ne go
przez bur mi strza Nie mo dli na, prze pro wa -
dzi ło sprze daż ce gie łek. Wy ni ki zbiór ki:
sprze da no 64 ce gieł ki o war to ści 10 zło -
tych i 142 ce gieł ki o war to ści 5 zło tych.
Łącz nie ze bra no 1350 zło tych. Kosz ty
prze pro wa dzo nej zbiór ki wy nio sły 82 zło -
te. Uzy ska na kwo ta 1268 zło tych zo sta ła
wpła co na na kon to Rzym sko ka to lic kiej pa -
ra fii w Nie mo dli nie z prze zna cze niem
na re mont za byt ko we go ko ścio ła w Szy -
dłow cu Ślą skim.

Ra tuj my
za by tek

Janusz Tekiela

Marlena Borowicz

Występ Braci Pancho

Odczyt Janiny Domskiej
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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, trwa ją pra ce nad przy szło rocz -
nym bu dże tem gmi ny. Ja ki on bę dzie?

Mi ro sław Stan kie wicz: Za po wia da
się bar dzo trud ny rok w go spo dar ce. Wpły nie
to rów nież na nasz bu dżet. Spo dzie wam się
mniej szych wpły wów po dat ko wych z PIT i CIT.
Ma jąc na uwa dze po stu la ty zgła sza ne przez
na szych przed się bior ców, za pro po no wa łem
Ra dzie Miej skiej mi ni mal ne, bo się ga ją ce za le -
d wie 4%, wzro sty po dat ków lo kal nych. Naj -
waż niej sze po dat ki, a więc po da tek
od bu dyn ków zwią za nych z dzia łal no ścią go -
spo dar czą oraz po da tek od środ ków trans por -
to wych zo sta ły za mro żo ne na na stęp ny rok.
Nie bę dzie z te go ty tu łu pod wy żek, ale tym sa -
mym nie bę dzie też więk szych wpły wów
do miej skie go bu dże tu. Wszyst ko po to, aby
chro nić miej sca pra cy. Po win no to skut ko wać
rów nież po pra wą kon ku ren cyj no ści na szych
przed się bior ców na ryn ku. Ra da Miej ska za -
ak cep to wa ła te pro po zy cje. Mam na dzie ję, że
wszy scy wie my, że wią że się to z bra kiem moż -
li wo ści pod no sze nia na kła dów na bie żą ce
utrzy ma nie gmi ny. Nie ste ty, wzra sta ją wy dat -
ki na nie mo dliń ską oświa tę i opie kę spo łecz -
ną. Jest to zwią za ne z pod wyż ka mi płac
na uczy cie li, ja kie na stą pi ły we wrze śniu oraz
wzro stem mi ni mal ne go wy na gro dze nia
upraw nia ją ce go do ob ję cia po mo cą spo łecz -
ną więk szej ilo ści miesz kań ców. Wzrost wy dat -
ków w tych ob sza rach bę dzie skut ko wał
zmniej sze niem wy dat ków na in ne waż ne dzie -
dzi ny ży cia gmi ny: kul tu rę, sport, ad mi ni stra -

cję, bie żą ce utrzy ma nie dróg i zie le ni, być mo -
że tak że oświe tle nia ulicz ne go. Je że li do da my
do te go no we obo wiąz ki, ja kie spa da ją
na gmi nę w za kre sie prze ję cia od po wie dzial -
no ści za go spo dar kę od pa da mi i jej sfi nan so -
wa nie, to zbli ża ją cy się 2013 rok bę dzie
na praw dę bar dzo trud ny. Chciał bym, aby ta
oczy wi sta praw da do tar ła do wszyst kich. Pra -
cu je my nad przy szło rocz nym bu dże tem. Pro -
jekt bu dże tu na 2013 r. przed sta wię
w po ło wie li sto pa da.

„Puls Nie mo dli na”: W przy szłym ro -
ku bę dzie my ob cho dzi li 730-le cie po -
wsta nia Nie mo dli na oraz 70-tą
rocz ni cę Wy da rzeń Wo łyń skich. Ja kie
są pla ny ob cho dów tych rocz nic?

Mi ro sław Stan kie wicz: Trwa ją pra ce
zwią za ne z wy pra co wa niem sto sow nych sce na -
riu szy. Ale w świe tle te go, co po wie dzia łem
wcze śniej o trud nym ro ku i bu dże cie, nie na le -
ży się spo dzie wać bo ga tych im prez uświet nia -
ją cych lub upa mięt nia ją cych te waż ne rocz ni ce.
To chy ba oczy wi ste.

„Puls Nie mo dli na”: Czy prze wi du je
pan ja kie kol wiek na kła dy in we sty cyj -
ne w przy szłym ro ku?

Mi ro sław Stan kie wicz: Ca ła sztu ka
kon struk cji bu dże tu po le ga wła śnie na tym, aby
z jed nej stro ny zbi lan so wać do cho dy i wy dat ki
bie żą ce, z dru giej zaś ge ne ro wać środ ki na ob -
słu gę i spła tę za cią gnię tych kre dy tów oraz po -
ży czek, a tak że na pro wa dze nie in we sty cji. Tak,
prze wi du ję, że w przy szłym ro ku bę dą roz po -
czę te no we in we sty cje. Na pew no nie w ta kiej
ska li, jak do tych czas. Ma my kil ka przy go to wa -
nych pro jek tów: bu do wa ka na li za cji w Wy dro -
wi cach, ter mo mo der ni za cja szkół w Gra czach,
mo der ni za cje świe tlic wiej skich w Lip nie oraz
Grodź cu, prze bu do wa sta dio nu w Nie mo dli nie.
Czy wszyst kie te in we sty cje bę dzie moż na zre -
ali zo wać, te go jesz cze nie wiem. Na część tych
in we sty cji ma my przy zna ne środ ki z Unii Eu ro -
pej skiej. Szko da by ło by z nich nie sko rzy stać.
Wszyst ko bę dzie za le ża ło od te go, czy znaj dzie -
my pie nią dze na tak zwa ny wkład wła sny.
Od te go, czy zro bi my ta kie oszczęd no ści w róż -
nych dzie dzi nach funk cjo no wa nia gmi ny, za le ży
uzy ska nie środ ków i tym sa mym pod ję cie de cy -
zji o re ali za cji ko lej nych in we sty cji. Tyl ko po szu -
ku jąc oszczęd no ści w wy dat kach bie żą cych
moż na po waż nie roz wa żać kon ty nu ację pro in -
we sty cyj ne go roz wo ju gmi ny.

„Puls Nie mo dli na”: Je że li bę dą
pro wa dzo ne in we sty cje, to czy nie mo -
dliń scy przed się bior cy na tym sko rzy -
sta ją?

Mi ro sław Stan kie wicz:: Oczy wi ście,
że tak. Są tyl ko dwa wa run ki: po pierw sze mu -
szą przy stą pić do prze tar gów i po dru gie ich ce -
ny mu szą być kon ku ren cyj ne w sto sun ku
do in nych ofe ren tów. Do ko na li śmy ostat nio ana -

li zy po stę po wań prze tar go wych w la tach 2008-
2012. W tym cza sie ogło si łem 24 prze tar gi
na róż ne za da nia in we sty cyj ne. Pro szę so bie wy -
obra zić, że w 18 prze tar gach nie by ło żąd nych
ofert przed się bior ców z te re nu na szej gmi ny.
Dla cze go? Nie wiem. W cze ściu prze tar gach,
w któ rych wzię li udział na si przed się bior cy,
w trzech wy gra li, a w po zo sta łych trzech ich ce -
ny by ły znacz nie wyż sze niż kon ku ren tów, stąd
też ich ofer ty zgod nie z obo wią zu ją cym pra wem
nie mo gły zo stać przy ję te. I ta ka jest praw da.
Mam na dzie ję, że po ogło sze niu prze tar gów
na no we za da nia in we sty cyj ne na si przed się bior -
cy we zmą w nich udział.

„Puls Nie mo dli na”: Wspo mniał
Pan o moż li wo ści re ali za cji no wych in -
we sty cji pod wa run kiem prze pro wa -
dze nia dzia łań oszczęd no ścio wych
w gmi nie. Dla cze go tych dzia łań nie
uda je się prze pro wa dzić w bie żą cym
ro ku?

Mi ro sław Stan kie wicz: Dzia ła nia
oszczęd no ścio we są już pro wa dzo ne. Osią ga -
my kon kret ne oszczęd no ści. Nie ste ty, są to
kwo ty się ga ją ce kil ku lub kil ku na stu ty się cy
zło tych. Nam bra ku je kil ku set ty się cy lub na -
wet kil ku mi lio nów zło tych. Do tych czas pro po -
no wa ne zmia ny struk tu ral ne, które mo głyby
zna czą co wpły nąć na sta bi li za cję bu dże tu nie
zna la zły zro zu mie nia. Każ da pro po no wa -
na zmia na, któ ra ma szan sę przy nieść zna czą -
ce oszczęd no ści jest kon te sto wa na. Nie ma
zgo dy na zmia ny w oświa cie oraz ra cjo na li za -
cję za rzą dza nia go spo dar ką wod no -ście ko wą.
Ma my rzad ką przy pa dłość po zo sta wa nia
w tym, co jest. Nie chce my zmian, bo się ich
bo imy, cho ciaż przy kła dy z na sze go naj bliż sze -
go oto cze nia wska zu ją, że moż na bar dziej
efek tyw nie wy ko rzy sty wać ist nie ją cy ma ją tek.
Moż na oszczęd niej nim za rzą dzać. Od no szę
wra że nie, że wkra cza ją cy co raz bar dziej
do na sze go kra ju i na szej gmi ny kry zys go spo -
dar czy oraz je go kon se kwen cje są dla nie któ -
rych po ję cia mi abs trak cyj ny mi. Jed no cze śnie
ocze ki wa nia do ty czą ce ko lej nych in we sty cji są
ogrom ne.

„Puls Nie mo dli na”: Przed sta wił
pan kon se kwen cje i wpływ kry zy su go -
spo dar cze go na pla ny na szej gmi ny.
Czy bę dzie aż tak źle?

Mi ro sław Stan kie wicz: Mo im za da -
niem jest uzmy sło wić miesz kań com za gro że nia
zwią za ne z sy tu acją go spo dar czą oraz przed -
sta wiać ra cjo nal ny plan dzia ła nia w sy tu acji
kry zy so wej. I ta ki plan po wsta je. Je że li za gro że -
nia mi ną lub się nie speł nią, to bę dzie my żyć
spo koj niej i szyb ciej się roz wi jać. Oby tak by ło.
Pod ję te dzia ła nia ma ją nas za bez pie czyć
przed ewen tu al ny mi skut ka mi kry zy su. Li czę
na zro zu mie nie i apro ba tę po dej mo wa nych
dzia łań.

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
w okre sie od 6 wrze śnia do 4 paź dzier ni ka 2012 r.

• W dniu 11 wrze śnia rad ni RM, pra cow ni cy ZGKiM -u oraz za stęp ca bur mi strza wzię li udział w wy -
jeź dzie stu dyj nym do Le wi na Brze skie go w ce lu za po zna nia się z za sa da mi funk cjo no wa nia spół -
ki ko mu nal nej dzia ła ją cej w za kre sie go spo dar ki wod no -ście ko wej.

• W dniu 12 wrze śnia od by ło się in au gu ra cyj ne spo tka nie Ze spo łu do Spraw Oświa ty w no wym
ro ku szkol nym. Jed nym z te ma tów oma wia nych pod czas spo tka nia by ło za po zna nie się ze
zmia na mi w szkol nic twie po nad gim na zjal nym.

• W dniu 18 wrze śnia bur mistrz pro wa dził roz mo wy ma ją ce na ce lu uru cho mie nie na te re nie gmi -
ny se lek tyw nej zbiór ki le ków prze ter mi no wa nych. 

• W tym sa mym dniu oma wiał wspól nie z księ dzem pro bosz czem Je rzym Chył kiem pro ble my sfi -
nan so wa nia re mon tu za byt ko we go ko ścio ła w Szy dłow cu Ślą skim.

• W dniu 19 wrze śnia bur mistrz spo tkał się z przed sta wi cie la mi przed się bior ców nie mo dliń skich
w ce lu za pre zen to wa nia moż li wo ści wspar cia ini cja tyw go spo dar czych przez sto wa rzy sze nia LGD
„Bo ry Nie mo dliń skie” oraz LGR „Opolsz czy zna.” Pod czas spo tka nia omó wio no rów nież po trze -
by bu dże tu gmi ny w ro ku 2013, a tak że ocze ki wa nia przed się bior ców w za kre sie ogra ni cze nia
wzro stu po dat ków lo kal nych w świe tle po gar sza ją cej się sy tu acji go spo dar czej oraz chę ci utrzy -
ma nia za trud nie nia przez przed się bior ców na mak sy mal nym po zio mie.

• W dniu 20 wrze śnia bur mistrz spo tkał się z prze wod ni czą cy mi ko mi sji RM oraz prze wod ni czą -
cym RM w ce lu wy pra co wa nia sta no wi ska w spra wie ini cja ty wy spół ki cy wil nej do ty czą cej pro -
wa dze nia szko ły i przed szko la w Gra bi nie.

• 21 wrze śnia mia ło miej sce spo tka nie za stęp cy bur mi strza z dy rek to rem PKS -u Brzeg w spra -
wie bie żą cych pro ble mów zwią za nych z ob słu gą pa sa że rów z na szej gmi ny. W wy ni ku roz mów
uzgod nio no do dat ko wy po ran ny kurs au to bu so wy re la cji Tłu sto rę by – Tar ni ca – Ra do szo wi -
ce – Gra cze – Ma gnu szo wi ce – Szy dło wiec – Rzę dzi wo jo wi ce – Go ście jo wi ce – Nie mo dlin i po -
po łu dniu od go dzi ny 15:30 po tej sa mej tra sie. Gmi na Nie mo dlin nie do pła ca PKS -owi Brzeg
do te go kur su. 

• Te go sa me go dnia na te re nie na szej gmi ny ob cho dzo no Eu ro pej ski Dzień bez Sa mo cho du. Im -
pre zę prze pro wa dzo no na ba se nie w Lip nie. Łącz nie udział w niej wzię ło 50 dzie ci ze szkół pod -
sta wo wych w Nie mo dli nie. Wszyst kim oso bom za an ga żo wa nym w re ali za cję Dnia bez Sa mo -
cho du, a szcze gól nie Pa ni Ali cji Se wił ło – ko or dy na to ro wi im pre zy oraz rad ne mu Pa nu Wie sła wo wi
Po go now skie mu, któ ry co ro ku po ma ga w jej re ali za cji, ser decz nie dzię ku ję. 

• 24 wrze śnia za stęp ca bur mi strza brał udział w in au gu ra cyj nym spo tka niu człon ków Aglo me ra -
cji Opol skiej. W skład aglo me ra cji wcho dzi rów nież gmi na Nie mo dlin. 

• 26 wrze śnia za stęp ca bur mi strza wraz ze skarb ni kiem gmi ny pod pi sa li w Urzę dzie Mar szał kow -
skim umo wę na ka na li za cję Wy dro wic – kwo ta do fi nan so wa nia 1 563 566,00 zł, tj. 75% net to
war to ści in we sty cji oraz umo wę na na sa dze nia drzew na Pla cu Obroń ców Prze bra ża – kwo ta
do fi nan so wa nia – 7250,00 zł. Oby dwie in we sty cje współ fi nan so wa ne są ze środ ków Pro gra mu
Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich. 

• W tym sa mym dniu za koń czo no ze bra nia wiej skie (od by wa ją ce się od 4 wrze śnia) z udzia łem
bur mi strza lub za stęp cy bur mi strza, któ rych głów nym te ma tem by ło prze zna cze nie środ ków
z fun du szu so łec kie go w 2013 ro ku. W ze bra niach wiej skich wzię ło udział łącz nie 400 miesz kań -
ców wsi. Ak tu al nie prze pro wa dza na jest ana li za for mal no -praw na zgło szo nych pro po zy cji,
a tak że in nych po stu la tów miesz kań ców na szych so łectw.

• 27 wrze śnia za stęp ca bur mi strza brał udział w uro czy sto ściach 50. rocz ni cy po wsta nia Wo je -
wódz kie go Szta bu Woj sko we go w Opo lu. 

• 28 wrze śnia za stęp ca bur mi strza wziął udział w kon fe ren cji: Pod su mo wa nie re ali za cji RPO
WO 2007-2013 i POKL – kom ple men tar ność fun du szy oraz wnio ski na przy szłą per spek ty wę fi -
nan so wą 2014-2020 z udzia łem mi ni ster Elż bie ty Bień kow skiej. W trak cie kon fe ren cji pre zen to -
wa no naj bar dziej uda ne pro jek ty współ fi nan so wa ne ze środ ków eu ro pej skich, w tym nie mo dliń -
ską ha lę wi do wi sko wo -spor to wą. 

• Te go sa me go dnia z udzia łem za stęp cy bur mi strza od był się wy jazd rad nych do sie dzi by spół -
ki, któ ra za mie rza pro wa dzić szko łę w Gra bi nie. Przed mio tem roz mów by ło za po zna nie rad nych
z kon cep cją pro wa dze nia pla ców ki w Gra bi nie. W spo tka niu wzię ło udział 8 rad nych. 

• 2 paź dzier ni ka w ha li wi do wi sko wo -spor to wej w Nie mo dli nie od był się mecz siat ków ki o Pu char
Opolsz czy zny pod pa tro na tem bur mi strza Nie mo dli na. Ry wa li za cję po mię dzy ZAKSĄ Kę dzie rzyn -
-Koź le a Sta lą Ny sa obej rza ło ok. 700 ki bi ców siat ków ki. Wszyst kim, któ rzy przy czy ni li się
do przy go to wa nia tej pre sti żo wej im pre zy, a szcze gól nie dy rek to ro wi OSiR -u Pa nu Krzysz to fo wi
Ku bia ko wi oraz je go pra cow ni kom skła dam ser decz ne po dzię ko wa nia i gra tu la cje. 

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

XXX Se sja Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie

W dniu 4 paź dzier ni ka 2012 r. od by ła
się XXX Se sja Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie
w ka den cji 2010-2014, pod czas któ rej, po roz -
pa trze niu pro jek tów uchwał, pod ję to ni żej wy -
mie nio ne uchwa ły:

1) uchwa ła Nr XXX/183/12 Ra dy Miej -
skiej w Nie mo dli nie z dnia 4 paź dzier ni ka 2012
r. w spra wie zmian bu dże tu gmi ny Nie mo dlin
na rok 2012;

2) uchwa ła Nr XXX/184/12 Ra dy Miej -
skiej w Nie mo dli nie z dnia 4 paź dzier ni -
ka 2012 r. w spra wie okre śle nia sta wek po dat -
ku od nie ru cho mo ści, zwol nień od po dat ku
od nie ru cho mo ści oraz obo wią zu ją cych wzo -
rów for mu la rzy, za wie ra ją cych da ne do ty czą -
ce pod mio tu i przed mio tu opo dat ko wa nia, nie -
zbęd nych do wy mia ru i po bo ru po dat ku
od nie ru cho mo ści;

3) uchwa ła Nr XXX/185/12 Ra dy Miej -
skiej w Nie mo dli nie z dnia 4 paź dzier ni ka 2012
r. w spra wie za mia ru po łą cze nia Miej sko -Gmin -
nej Bi blio te ki Pu blicz nej w Nie mo dli nie z in ną
in sty tu cją kul tu ry – Ośrod kiem Kul tu ry w Nie -
mo dli nie;

4) uchwa ła Nr XXX/186/12 Ra dy Miej -
skiej w Nie mo dli nie z dnia 4 paź dzier ni ka 2012
r., zmie nia ją ca uchwa łę w spra wie uzna nia nie -
któ rych urzą dzeń wod nych na te re nie gmi ny
Nie mo dlin za waż ne dla ochro ny prze ciw po wo -
dzio wej;

5) uchwa ła Nr XXX/187/12 Ra dy Miej -
skiej w Nie mo dli nie z dnia 4 paź dzier ni ka 2012
r. zmie nia ją ca uchwa łę w spra wie okre śle nia
wa run ków i try bu fi nan so wa nia za da nia wła -
sne go gmi ny Nie mo dlin w za kre sie two rze nia
wa run ków sprzy ja ją cych roz wo jo wi spor tu.

Peł ne tek sty uchwał Ra dy Miej skiej 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.

Bur mistrz Nie mo dli na
in for mu je

Na ta bli cy ogło szeń w Urzę dzie Miej -
skim w Nie mo dli nie znaj du ją się:

• wy kaz nie ru cho mo ści prze zna czo nej do zby cia
w try bie bez prze tar go wym, ozna czo nej nr dział -
ki 1069/4 o po wierzch ni 17 m2, po ło żo nej w Nie mo -
dli nie, z prze zna cze niem na po pra wie nie wa run ków
za go spo da ro wa nia nie ru cho mo ści przy le głej,

• wy kaz nie ru cho mo ści prze zna czo nej do dzier -
ża wy w dro dze nie ogra ni czo ne go prze tar gu ust ne go,
część dział ki 1227/4 o pow. 702 m2, po łoż nej w re -
jo nie ul. Cho pi na w Nie mo dli nie, z prze zna cze niem
na urzą dze nie te re nów zie le ni. 

In for ma cji udzie la się w po ko ju nr 35 tu -
tej sze go urzę du, tel. 774606295 do 7
wew. 209.
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Bur mistrz Nie mo dli na
in for mu je

Na ta bli cy ogło szeń w Urzę dzie Miej -
skim w Nie mo dli nie znaj du ją się ogło sze nia
o prze tar gach:

IV nie ogra ni czo ny prze targ ust ny na sprze daż
nie ru cho mo ści nie za bu do wa nej po ło żo nej w Nie -
mo dli nie przy ul. Opol skiej, ozna czo nej nr dział -
ki 1023/5 k. m. 12 o po wierzch ni 0,6043 ha; KW
nr OP1O/00076415/0.

Nie ru cho mość ta sta no wi wła sność gmi ny Nie -
mo dlin. Wol na od ob cią żeń i zo bo wią zań. Ak tu al nie
nie użyt ko wa na. Zgod nie z miej sco wym pla nem za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go te re nów usłu go wo -
-prze my sło wych przy ul. Opol skiej, dział ka nr 1023/5
znaj du je się na te re nie prze zna czo nym pod funk cje
usłu go we i wy twór czo -prze my sło we. Plan za ka zu je lo -
ka li za cji obiek tów o szko dli wym od dzia ły wa niu
na śro do wi sko.

Po ło żo na jest przy dro dze o na wierzch ni as fal to -
wej – dro gi kra jo wej Opo le -Ny sa, w od le gło ści
ok. 4 km od wę zła au to stra dy A4 w Prą dach. 

Te ren po sia da uzbro je nie w sieć wo do cią go wą,
elek trycz ną i ka na li za cyj ną. Do stęp do me diów
od stro ny ul. Opol skiej.

Pierw szy prze targ ust ny nie ogra ni czo ny na sprze -
daż przed mio to wej nie ru cho mo ści od był się w dniu 9
wrze śnia 2011 r.; dru gi prze targ od był się w dniu 22
li sto pa da 2011 r, na to miast trze ci prze targ od był się
w dniu 23 ma ja 2012 r.

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no -
si: 302.000,00 zł (sł: trzy sta dwa ty sią ce zło -
tych 00/100). 

Do wy li cy to wa nej ce ny zo sta nie do li czo ny po da -
tek VAT w wy so ko ści 23%.

Szcze gó ło wy opis i wy ce na zby wa nej nie ru cho -
mo ści znaj du je się w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli -
nie (pok. nr 36). In for ma cje na te mat prze tar gu udzie -
la ne są w Wy dzia le Rol nic twa, Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi (tel. 774606295
do 7) tu tej sze go urzę du.

W prze tar gu mo gą brać udział oso by fi zycz ne
i oso by praw ne, je że li wpła cą wa dium w pie nią dzu
w wy so ko ści 30.000,00 zł (sł.: trzy dzie ści ty się cy zło -
tych). Wa dium na le ży wpła cać na kon to ban ko we
Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie
nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003 w ter mi -
nie do 2 li sto pa da 2012 r. Za ter min wnie sie nia wa -
dium uwa ża się dzień wpły wu wa dium na wska za -
ne kon to.

W przy pad ku firm, oso by bio rą ce udział w prze -
tar gu win ny przed ło żyć wy ciąg z wła ści we go dla sie -
dzi by re je stru lub in ny do ku ment urzę do wy, z któ re -
go wy ni ka je go sta tus praw ny, spo sób re pre zen ta cji,
a tak że imio na i na zwi ska osób upraw nio nych do re -
pre zen ta cji.

Na by cie nie ru cho mo ści przez cu dzo ziem ców
mo że na stą pić w przy pad ku uzy ska nia ze zwo le nia Mi -
ni stra Spraw We wnętrz nych, je że li wy ma ga ją te go
prze pi sy usta wy z dnia 24 mar ca 1920 r. o na by wa -
niu przez cu dzo ziem ców (Dz. U. z 2004r. nr 167,
poz. 1758 z pózn. zm.)

Prze targ od bę dzie się w dniu 8 li sto pa da 2012
r. w sa li nr 62 Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie
o godz. 10.00. 

Oso ba usta lo na ja ko na byw ca zo sta nie za wia -
do mio na o miej scu i ter mi nie za war cia umo wy
sprze da ży, naj póź niej w cią gu 21 dni od dnia roz strzy -
gnię cia prze tar gu. Na byw ca zo bo wią za ny jest za pła -
cić ce nę, nie póź niej niż do dnia za war cia umo wy prze -

no szą cej wła sność nie ru cho mo ści. Za ter min za pła -
ty ce ny uzna je się dzień wpły wu na leż no ści na wska -
za ne kon to. Na byw ca po no si po nad to kosz ty no ta -
rial ne i są do we, któ re okre śli no ta riusz.

Wpła co ne wa dium zo sta nie:
• za li czo ne na po czet ce ny na by cia, je że li oso -

ba wpła ca ją ca wa dium wy gra prze targ,
• zwró co ne, je że li oso ba wpła ca ją ca wa dium nie

wy gra prze tar gu.
Jed no cze śnie in for mu je się, że nie za war cie

umo wy na by cia pra wa wła sno ści w ter mi nie usta lo -
nym przez gmi nę i no ta riu sza po wo du je prze pa dek
wpła co ne go wa dium.

I nie ogra ni czo ny prze targ ust ny na sprze daż
nie ru cho mo ści nie za bu do wa nej po ło żo nej w Ro -
gach, ozna czo nej nr dział ki 4/1 o po wierzch ni
5,3900 ha (RI Va – 0,3500 ha, RIVb – 1,0400 ha,
RV – 1,7300 ha, RVI – 1,3300 ha, ŁIV – 0,9400 ha),
k. m. 1.

Nie ru cho mość ta za pi sa na jest w księ dze wie czy -
stej KW nr OP1O/00066597/6. Sta no wi wła sność
gmi ny Nie mo dlin. Wol na od ob cią żeń i zo bo wią zań. 

Nie ru cho mość po ło żo na jest na ob sza rze nie po -
sia da ją cym miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go. Zgod nie z usta le nia mi za war ty mi
w stu dium uwa run ko wań i kie run ków za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go gmi ny Nie mo dlin, nie ru cho -
mość znaj du je się na ob sza rze prze zna czo nym
pod upra wy rol ne. Po sia da do stęp do dro gi pu blicz -
nej po przez dro gę nie utwar dzo ną. Brak uzbro je nia.

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no -
si: 113.000,00 zł. 

Szcze gó ło wy opis i wy ce na zby wa nej nie ru cho -
mo ści znaj du je się w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli -
nie (pok. nr 35). In for ma cje na te mat prze tar gu udzie -
la ne są w Wy dzia le Rol nic twa, Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi (tel. 774606295
do 7) tu tej sze go urzę du.

W prze tar gu mo gą brać udział oso by fi zycz -
ne i oso by praw ne, je że li wpła cą wa dium w pie -
nią dzu w wy so ko ści 10.000,00 zł.(sł. dzie sięć ty -
się cy zło tych). Wa dium na le ży wpła cać na kon to
ban ko we Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie
nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003 w ter -
mi nie do 2 li sto pa da 2012 r. Za ter min wnie sie nia
wa dium uwa ża się dzień wpły wu wa dium na wska -
za ne kon to.

W przy pad ku firm, oso by bio rą ce udział w prze -
tar gu win ny przed ło żyć wy ciąg z wła ści we go dla sie -
dzi by re je stru lub in ny do ku ment urzę do wy, z któ re -
go wy ni ka je go sta tus praw ny, spo sób re pre zen ta cji,
a tak że imio na i na zwi ska osób upraw nio nych do re -
pre zen ta cji.

Na by cie nie ru cho mo ści przez cu dzo ziem ców
mo że na stą pić w przy pad ku uzy ska nia ze zwo le nia Mi -
ni stra Spraw We wnętrz nych, je że li wy ma ga ją te go
prze pi sy usta wy z dnia 24 mar ca 1920 r. o na by wa -
niu przez cu dzo ziem ców (Dz. U. z 2004r. nr 167,
poz. 1758 z pózn. zm.)

Prze targ od bę dzie się w dniu 8 li sto pa da 2012
r. w sa li nr 62 Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie
o godz. 10.40.

Oso ba usta lo na ja ko na byw ca zo sta nie za wia -
do mio na o miej scu i ter mi nie za war cia umo wy
sprze da ży nie ru cho mo ści, naj póź niej w cią gu 21 dni
od dnia roz strzy gnię cia prze tar gu. Na byw ca zo bo wią -
za ny jest za pła cić ce nę, nie póź niej niż do dnia za war -
cia umo wy prze no szą cej wła sność nie ru cho mo ści. Na -
byw ca po no si po nad to kosz ty no ta rial ne i są do we, któ -
re okre śli no ta riusz.

Wpła co ne wa dium zo sta nie:
• za li czo ne na po czet ce ny na by cia, je że li oso -

ba wpła ca ją ca wa dium wy gra prze targ,

• zwró co ne, je że li oso ba wpła ca ją ca wa dium
nie wy gra prze tar gu.

Jed no cze śnie in for mu je się, że nie za war cie
umo wy na by cia pra wa wła sno ści w ter mi nie usta lo -
nym przez gmi nę i no ta riu sza po wo du je prze pa dek
wpła co ne go wa dium.

I nie ogra ni czo ny prze targ ust ny na sprze daż
nie ru cho mo ści nie za bu do wa nej po ło żo nej w Sa -
dach, ozna czo nej nr dział ki 162/6 o po wierzch -
ni 0,0800 ha (PsIV- 0,0800, B -0,0300 ha), k. m. 1.

Nie ru cho mość ta za pi sa na jest w księ dze wie czy -
stej KW nr OP1O/00096912/0. Sta no wi wła sność
gmi ny Nie mo dlin. Wol na od ob cią żeń i zo bo wią zań. 

Po ło żo na na ob sza rze nie po sia da ją cym miej sco -
we go pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go.
Na te ren ten zo sta ła wy da na de cy zja o wa run kach
za bu do wy Nr 33/12 z dnia 20.07.2012. r. – z prze -
zna cze niem nie ru cho mo ści pod za bu do wę miesz ka -
nio wą jed no ro dzin ną.

Nie ru cho mość po sia da bez po śred ni do stęp
do dro gi pu blicz nej. Te ren po sia da do stęp do sie ci wo -
do cią go wej i ener ge tycz nej.

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no -
si: 41.000,00 zł. 

Do wy li cy to wa nej ce ny zo sta nie do li czo ny po da -
tek VAT w wy so ko ści 23%.

Szcze gó ło wy opis i wy ce na zby wa nej nie ru cho -
mo ści znaj du je się w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli -
nie (pok. nr 35). In for ma cje na te mat prze tar gu udzie -
la ne są w Wy dzia le Rol nic twa, Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi (tel. 774606295
do 7) tut. urzę du.

W prze tar gu mo gą brać udział oso by fi zycz ne
i oso by praw ne, je że li wpła cą wa dium w pie nią dzu
w wy so ko ści 4.000,00 zł. Wa dium na le ży wpła cać
w ka sie Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie w ter mi -
nie do 5 li sto pa da 2012 r. do godz. 16:00 lub na kon -
to ban ko we Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie
nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za ter min
wnie sie nia wa dium uwa ża się dzień wpły wu wa dium
na wska za ne kon to. 

W przy pad ku firm, oso by bio rą ce udział w prze tar -
gu win ny przed ło żyć wy ciąg z wła ści we go dla sie dzi by
re je stru lub in ny do ku ment urzę do wy, z któ re go wy ni -
ka je go sta tus praw ny, spo sób re pre zen ta cji, a tak że imio -
na i na zwi ska osób upraw nio nych do re pre zen ta cji.

Na by cie nie ru cho mo ści przez cu dzo ziem ców
mo że na stą pić w przy pad ku uzy ska nia ze zwo le nia Mi -
ni stra Spraw We wnętrz nych, je że li wy ma ga ją te go
prze pi sy usta wy z dnia 24 mar ca 1920 r. o na by wa -
niu przez cu dzo ziem ców (Dz. U. z 2004r. nr 167,
poz. 1758 z pózn. zm.)

Prze targ od bę dzie się w dniu 8 li sto pa da 2012
r. w sa li nr 62 Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie
o godz. 11.20.

Oso ba usta lo na ja ko na byw ca zo sta nie za wia -
do mio na o miej scu i ter mi nie za war cia umo wy
sprze da ży nie ru cho mo ści, naj póź niej w cią gu 21 dni
od dnia roz strzy gnię cia prze tar gu. Na byw ca zo bo wią -
za ny jest za pła cić ce nę, nie póź niej niż do dnia za war -
cia umo wy prze no szą cej wła sność nie ru cho mo ści. Na -
byw ca po no si po nad to kosz ty no ta rial ne i są do we, któ -
re okre śli no ta riusz.

Wpła co ne wa dium zo sta nie:
• za li czo ne na po czet ce ny na by cia, je że li oso -

ba wpła ca ją ca wa dium wy gra prze targ,
• zwró co ne, je że li oso ba wpła ca ją ca wa dium

nie wy gra prze tar gu.
Jed no cze śnie in for mu je się, że nie za war cie

umo wy na by cia pra wa wła sno ści w ter mi nie usta lo -
nym przez gmi nę i no ta riu sza po wo du je prze pa dek
wpła co ne go wa dium.
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I nie ogra ni czo ny prze targ ust ny na sprze daż
nie ru cho mo ści nie za bu do wa nej po ło żo nej w Sa -
dach, ozna czo nej nr dział ki 178/5 o po wierzch -
ni 0,0918 ha (PsIII- 0,0918 ha), k. m. 1.

Nie ru cho mość ta za pi sa na jest w księ dze
wie czy stej KW nr OP1O/00096325/8. Sta no wi wła -
sność gmi ny Nie mo dlin. Wol na od ob cią żeń i zo -
bo wią zań. 

Po ło żo na na ob sza rze nie po sia da ją cym miej sco -
we go pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go.
Na te ren ten zo sta ła wy da na de cy zja o wa run kach
za bu do wy Nr 72/11 z dnia 6.10.2011r. – z prze zna -
cze niem nie ru cho mo ści pod za bu do wę miesz ka nio -
wą jed no ro dzin ną.

Nie ru cho mość po przez usta no wie nie słu żeb no -
ści prze jaz du przez dział kę nr 178/8 bę dzie mia ła za -
pew nio ny do stęp do dro gi pu blicz nej. Te ren po sia da
do stęp do sie ci wo do cią go wej i ener ge tycz nej.

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no -
si: 44.000,00 zł. 

Do wy li cy to wa nej ce ny zo sta nie do li czo ny po da -
tek VAT w wy so ko ści 23%.

Szcze gó ło wy opis i wy ce na zby wa nej nie ru cho -
mo ści znaj du je się w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli -
nie (pok. nr 35). In for ma cje na te mat prze tar gu udzie -
la ne są w Wy dzia le Rol nic twa, Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi (tel. 774606295
do 7) tut. urzę du.

W prze tar gu mo gą brać udział oso by fi zycz ne
i oso by praw ne, je że li wpła cą wa dium w pie nią dzu
w wy so ko ści 4.000,00 zł. Wa dium na le ży wpła cać
w ka sie Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie w ter mi -
nie do 5 li sto pa da 2012 r. do godz. 16:00 lub na kon -
to ban ko we Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie
nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za ter min
wnie sie nia wa dium uwa ża się dzień wpły wu wa dium
na wska za ne kon to. 

W przy pad ku firm, oso by bio rą ce udział w prze -
tar gu win ny przed ło żyć wy ciąg z wła ści we go dla sie -
dzi by re je stru lub in ny do ku ment urzę do wy, z któ re -
go wy ni ka je go sta tus praw ny, spo sób re pre zen ta cji,
a tak że imio na i na zwi ska osób upraw nio nych do re -
pre zen ta cji.

Na by cie nie ru cho mo ści przez cu dzo ziem ców
mo że na stą pić w przy pad ku uzy ska nia ze zwo le nia Mi -
ni stra Spraw We wnętrz nych, je że li wy ma ga ją te go
prze pi sy usta wy z dnia 24 mar ca 1920 r. o na by wa -
niu przez cu dzo ziem ców (Dz. U. z 2004r. nr 167,
poz. 1758 z pózn. zm.)

Prze targ od bę dzie się w dniu 8 li sto pa da 2012
r. w sa li nr 62 Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie
o godz. 12:00.

Oso ba usta lo na ja ko na byw ca zo sta nie za wia -
do mio na o miej scu i ter mi nie za war cia umo wy
sprze da ży nie ru cho mo ści, naj póź niej w cią gu 21 dni
od dnia roz strzy gnię cia prze tar gu. Na byw ca zo bo wią -
za ny jest za pła cić ce nę, nie póź niej niż do dnia za war -
cia umo wy prze no szą cej wła sność nie ru cho mo ści. Na -
byw ca po no si po nad to kosz ty no ta rial ne i są do we, któ -
re okre śli no ta riusz.

Wpła co ne wa dium zo sta nie:
• za li czo ne na po czet ce ny na by cia, je że li oso -

ba wpła ca ją ca wa dium wy gra prze targ,
• zwró co ne, je że li oso ba wpła ca ją ca wa dium

nie wy gra prze tar gu.
Jed no cze śnie in for mu je się, że nie za war cie

umo wy na by cia pra wa wła sno ści w ter mi nie usta lo -
nym przez gmi nę i no ta riu sza po wo du je prze pa dek
wpła co ne go wa dium.

I nie ogra ni czo ny prze targ ust ny na sprze daż
nie ru cho mo ści nie za bu do wa nej po ło żo nej w Go -
ście jo wi cach, ozna czo nej nr dział ki 207/2 o po -

wierzch ni 0,2400 ha (RIIIa -0,0500, Ps -0,1800 ha,
W -0,0100 ha), k. m. 1.

Nie ru cho mość ta za pi sa na jest w księ dze wie czy -
stej KW nr OP1O/00054025/9. Sta no wi wła sność
gmi ny Nie mo dlin. Wol na od ob cią żeń i zo bo wią zań.

Po ło żo na na ob sza rze nie po sia da ją cym miej sco -
we go pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go.
Zgod nie z usta le nia mi za war ty mi w stu dium uwa run -
ko wań i kie run ków za go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go gmi ny Nie mo dlin nie ru cho mość znaj du je się
na ob sza rze prze zna czo nym na ce le za bu do wy
miesz ka nio wej i usług nie uciąż li wych.

Do jazd do dro gi pu blicz nej po przez dro gę we -
wnętrz ną. Brak uzbro je nia te re nu.

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no -
si: 49.500,00 zł.

Do wy li cy to wa nej ce ny zo sta nie do li czo ny po da -
tek VAT w wy so ko ści 23%.

Szcze gó ło wy opis i wy ce na zby wa nej nie ru cho -
mo ści znaj du je się w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli -
nie (pok. nr 35). In for ma cje na te mat prze tar gu udzie -
la ne są w Wy dzia le Rol nic twa, Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi (tel. 774606295
do 7) tut. urzę du.

W prze tar gu mo gą brać udział oso by fi zycz ne
i oso by praw ne, je że li wpła cą wa dium w pie nią dzu
w wy so ko ści 5.000,00 zł. Wa dium na le ży wpła cać
w ka sie Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie w ter mi -
nie do 5 li sto pa da 2012r. do godz. 16:00 lub na kon -
to ban ko we Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie
nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za ter min
wnie sie nia wa dium uwa ża się dzień wpły wu wa dium
na wska za ne kon to.

W przy pad ku firm, oso by bio rą ce udział w prze tar -
gu win ny przed ło żyć wy ciąg z wła ści we go dla sie dzi by
re je stru lub in ny do ku ment urzę do wy, z któ re go wy ni -
ka je go sta tus praw ny, spo sób re pre zen ta cji, a tak że imio -
na i na zwi ska osób upraw nio nych do re pre zen ta cji.

Na by cie nie ru cho mo ści przez cu dzo ziem ców
mo że na stą pić w przy pad ku uzy ska nia ze zwo le nia Mi -
ni stra Spraw We wnętrz nych, je że li wy ma ga ją te go
prze pi sy usta wy z dnia 24 mar ca 1920 r. o na by wa -
niu przez cu dzo ziem ców (Dz. U. z 2004r. nr 167,
póz. 1758 z pózn. zm.)

Prze targ od bę dzie się w dniu 8 li sto pa da 2012
r. w sa li nr 62 Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie
o godz. 12.40.

Oso ba usta lo na ja ko na byw ca zo sta nie za wia -
do mio na o miej scu i ter mi nie za war cia umo wy
sprze da ży nie ru cho mo ści, naj póź niej w cią gu 21 dni
od dnia roz strzy gnię cia prze tar gu. Na byw ca zo bo wią -
za ny jest za pła cić ce nę, nie póź niej niż do dnia za war -
cia umo wy prze no szą cej wła sność nie ru cho mo ści. Na -
byw ca po no si po nad to kosz ty no ta rial ne i są do we, któ -
re okre śli no ta riusz.

Wpła co ne wa dium zo sta nie:
• za li czo ne na po czet ce ny na by cia, je że li osob -

na wpła ca ją ca wa dium wy gra prze targ,
• zwró co ne, je że li oso ba wpła ca ją ca wa dium

nie wy gra prze tar gu.
Jed no cze śnie in for mu je się, że nie za war cie

umo wy na by cia pra wa wła sno ści w ter mi nie usta lo -
nym przez gmi nę i no ta riu sza po wo du je prze pa dek
wpła co ne go wa dium.

I nie ogra ni czo ny prze targ ust ny  na sprze daż
nie ru cho mo ści nie za bu do wa nej po ło żo nej w Gra -
czach, ozna czo nej nr dział ki 220/4 o po wierzch -
ni 0,2600 ha (RV – 0,2600 ha), k. m. 1.

Nie ru cho mość ta za pi sa na jest w księ dze wie czy -
stej KW nr OP1O/00065761/0. Sta no wi wła sność
gmi ny Nie mo dlin. Wol na od ob cią żeń i zo bo wią zań. 

Po ło żo na na ob sza rze nie po sia da ją cym miej sco -
we go pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go.
Zgod nie z usta le nia mi za war ty mi w stu dium uwa run -
ko wań i kie run ków za go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go gmi ny Nie mo dlin nie ru cho mość znaj du je się
na ob sza rze prze zna czo nym na ce le za bu do wy
miesz ka nio wej i usług nie uciąż li wych.

Nie ru cho mość po sia da bez po śred ni do stęp
do dro gi pu blicz nej. Po sia da do stęp do sie ci wo do -
cią go wej i ener ge tycz nej.

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no -
si: 61.000,00 zł. 

Do wy li cy to wa nej ce ny zo sta nie do li czo ny po da -
tek VAT w wy so ko ści 23%.

Szcze gó ło wy opis i wy ce na zby wa nej nie ru cho -
mo ści znaj du je się w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli -
nie (pok. nr 35). In for ma cje na te mat prze tar gu udzie -
la ne są w Wy dzia le Rol nic twa, Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi (tel. 774606295
do 7) tut. urzę du.

W prze tar gu mo gą brać udział oso by fi zycz ne
i oso by praw ne, je że li wpła cą wa dium w pie nią dzu
w wy so ko ści 6.000,00 zł. Wa dium na le ży wpła cać
w ka sie Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie w ter mi -
nie do 5 li sto pa da 2012 r. do godz. 16:00 lub na kon -
to ban ko we Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie
nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za ter min
wnie sie nia wa dium uwa ża się dzień wpły wu wa dium
na wska za ne kon to. 

W przy pad ku firm, oso by bio rą ce udział w prze -
tar gu win ny przed ło żyć wy ciąg z wła ści we go dla sie -
dzi by re je stru lub in ny do ku ment urzę do wy, z któ re -
go wy ni ka je go sta tus praw ny, spo sób re pre zen ta cji,
a tak że imio na i na zwi ska osób upraw nio nych do re -
pre zen ta cji.

Na by cie nie ru cho mo ści przez cu dzo ziem ców
mo że na stą pić w przy pad ku uzy ska nia ze zwo le nia Mi -
ni stra Spraw We wnętrz nych, je że li wy ma ga ją te go
prze pi sy usta wy z dnia 24 mar ca 1920 r. o na by wa -
niu przez cu dzo ziem ców (Dz. U. z 2004r. nr 167,
poz. 1758 z pózn. zm.)

Prze targ od bę dzie się w dniu 8 li sto pa da 2012
r. w sa li nr 62 Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie
o godz. 13:20.

Oso ba usta lo na ja ko na byw ca zo sta nie za wia -
do mio na o miej scu i ter mi nie za war cia umo wy
sprze da ży nie ru cho mo ści, naj póź niej w cią gu 21 dni
od dnia roz strzy gnię cia prze tar gu. Na byw ca zo bo wią -
za ny jest za pła cić ce nę, nie póź niej niż do dnia za war -
cia umo wy prze no szą cej wła sność nie ru cho mo ści. Na -
byw ca po no si po nad to kosz ty no ta rial ne i są do we, któ -
re okre śli no ta riusz.

Wpła co ne wa dium zo sta nie:
• za li czo ne na po czet ce ny na by cia, je że li oso -

ba wpła ca ją ca wa dium wy gra prze targ,
• zwró co ne, je że li oso ba wpła ca ją ca wa dium

nie wy gra prze tar gu.
Jed no cze śnie in for mu je się, że nie za war cie

umo wy na by cia pra wa wła sno ści w ter mi nie usta lo -
nym przez gmi nę i no ta riu sza po wo du je prze pa dek
wpła co ne go wa dium.
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Wie le spo łe czeństw czy śro do wisk nie
re agu je na pro blem prze mo cy w ro dzinie,
wy ra ża jąc tym sa mym zgo dę na prze moc.
Jest to wy ni kiem funk cjo nu ją cych w świa -
do mo ści spo łecz nej mi tów i ste reo ty pów
na te mat prze mo cy, któ re po ka zują fał -
szy wy ob raz pro ble mu. Mi ty i ste reo ty py
uspra wie dli wia ją sto so wa nie prze mocy,
słu żą do ukry cia czy zba ga te li zo wa nia
pro ble mu, przez co utrud nia ją pra wi -
dłowe re ago wa nie na ak ty bru tal no ści
czy okru cień stwa wo bec bli skich. Da ją
spraw cy sy gnał o spo łecz nym przy zwo -
le niu na prze moc, umac nia ją w nim pew -
ność sie bie i po czu cie bez kar no ści, znie -
wa la jąc ofia rę prze mo cy i zmu sza jąc ją
do mil cze nia. War to za tem wie dzieć, co
jest mi tem i ste reo ty pem, aby nie ule gać
fał szy wym prze ko na niom od bie ra ją cym
si łę do wal ki o lep sze ży cie.

Prze moc w ro dzi nie to spra wa pry wat -
na, nikt nie po wi nien się wtrą cać. NIE -
PRAW DA!!!

Prze moc, wy ko rzy sty wa nie, bi cie, krzyw dze nie
osób bli skich jest prze stęp stwem, tak sa mo groź nym
i pod le ga ją cym ka rze, jak prze moc wo bec ob cych
osób. By cie małżeń stwem czy miesz ka nie ra zem
pod jed nym da chem w wol nym związ ku nie da je
niko mu pra wa do sto so wa nia prze mo cy, nie zwal nia
z od po wie dzial no ści praw nej. Każ dy ma pra wo, a na -
wet obo wią zek re ago wać na prze stęp stwo.

Prze moc jest wte dy, gdy są wi docz ne
śla dy na cie le ofiar. NIE PRAW DA!!!

Nie tyl ko si nia ki, zła ma nia czy opa rze nia świad -
czą o prze mo cy. Prze moc ma „wie le twa rzy”. To tak -
że po ni ża nie, obe lgi, zmu sza nie do okre ślo nych za -
cho wań, gro że nie, za stra sza nie. 

Je śli ktoś jest bi ty to zna czy, że so bie
na to za słu żył. NIE PRAW DA!!!

Nikt nie za słu gu je na bi cie, krzyw dze nie, mal tre -
to wa nie, nie za leż nie od te go co zro bił lub po wie dział.
Nie wol no po ni żać, bić in nych, ani się nad ni mi znę -
cać. Nikt nie ma ta kie go pra wa!

Po li cja nie po win na in ter we nio wać
w spra wach ro dzin nych. NIE PRAW DA!!!

Prze moc do mo wa to prze stęp stwo ści ga ne
przez pra wo, a nie spra wa ro dzin na. Po li cja jest po -
wo ła na do ochro ny bez pie czeń stwa osób, za po bie -
ga nia po peł nia niu przestępstw i ści ga niu spraw ców,
nie za leż nie od te go, czy oso ba do tknię ta prze mo cą
na le ży do ro dzi ny spraw cy czy nie.

Ofia ry prze mo cy w ro dzi nie ak cep tu ją
prze moc. NIE PRAW DA!!!

Ofia ry prze mo cy w ro dzi nie nie chcą być źle
trak to wa ne przez swo ich bli skich. Sta ra ją się bro nić
sie bie i in nych za gro żo nych prze mo cą człon ków ro -
dzi ny. Chcą przerwać prze moc, ale po zo sta wia jąc
w osa mot nie niu, czę sto nie po tra fią te go zro bić. Bę -
dąc w opre sji dzia ła ją czę sto nie ra cjo nal nie co pro -
wa dzi do na si le nia prze mo cy. 

To był jed no ra zo wy in cy dent, któ ry ni -
gdy się nie po wtó rzy. NIE PRAW DA!!!

Prze moc do mo wa nie mal ni gdy nie jest wy jąt ko -
wym, po je dyn czym wy da rze niem. Prze moc ma ten -
den cję do po wta rza nia się. Nieza trzy ma na eska lu je
i przy bie ra na si le. Nie wol no cze kać i łu dzić się, że
sa ma się skoń czy. Prze moc ni gdy sa ma nie mi ja

– trze ba sta now czo po wie dzieć NIE i pod jąć kon se -
kwent ne dzia ła nia by wyjść z prze mo cy.

Gdy by ofia ra na praw dę cier pia ła, ode -
szła by od spraw cy. NIE PRAW DA!!!

Nikt nie lu bi być po ni ża nym i bi tym. Oso by do -
zna ją ce prze mo cy znaj du ją się w bar dzo trud nej sy -
tu acji wy peł nio nej bó lem, cier pie niem, stra chem,
bez sil no ścią i po czu ciem osa mot nie nia. Tkwie nie
w związ ku peł nym krzyw dze nia wy ni ka mię dzy inny -
mi z wy zna wa nia tra dy cyj nych war to ści ta kich jak:
mi łość, trwa łość mał żeń stwa, mylne go prze świad cze -
nia, że spraw ca jest do bry dla dzie ci, gdyż ich nie bi -
je, prze ko na nia o za leż no ści eko no micz nej od spraw -
cy i nie moż no ści sa mo dziel ne go funk cjo no wa nia,
wia ry, w obiet ni ce spraw cy, że się zmie ni, nie ra cjo nal -
ne go ob wi nia nia się za prze moc, czy też bra ku wie -
dzy na te mat miej sca, gdzie oso ba do tknię ta prze -
mo cą mo że zna leźć bez piecz ne schro nie nie
i spe cja li stycz ną po moc.

Przy czy ną prze mo cy w ro dzi nie jest al -
ko hol. NIE PRAW DA!!!

Na wet uza leż nie nie od al ko ho lu nie zwal nia
od od po wie dzial no ści za dzia ła nia do ko nywa ne
pod je go wpły wem. Al ko hol mo że na si lać prze moc
i uła twia jej sto so wa nie. Sta nem nie trzeź wo ści spraw -
cy pró bu ją uspra wie dli wić fakt znę ca nia się
nad człon ka mi ro dzi ny.

Gwałt w mał żeń stwie nie ist nie je. NIE -
PRAW DA!!!

Każ da oso ba nie za leż nie od te go czy ży je
w związ ku for mal nym, nie for mal nym czy jest wol na,
jest upraw nio na do sa mo dziel ne go de cy do wa nia
o swo im ży ciu in tym nym i za cho wa niach sek su al -
nych. Mał żeń stwo nie zmie nia de fi ni cji gwał tu. Gwałt
po le ga na do pro wa dze niu in nej oso by do pod da nia
się czy no wi nie rząd ne mu lub do wy ko na nia ta kie go
czy nu, sto su jąc prze moc, groź bę bez praw ną lub

pod stęp. De fi ni cja ta nie wyklu cza mał żon ków, ani in -
nych osób z ro dzi ny spraw cy.

Oso by uży wa ją ce prze mo cy mu szą być
cho re psy chicz nie. NIE PRAW DA!!!

Prze moc jest dą że niem do prze ję cia peł niej wła -
dzy i kon tro li nad in ny mi oso ba mi. Nie ma żad nych
da nych wska zu ją cych na ist nie nie bez po śred nie go
związ ku po mię dzy prze mo cą a cho ro bą psy chicz ną.

Nie ujaw nia się ta jem nic ro dzin nych.
NIE PRAW DA!!!

Prze moc jest po waż nym pro ble mem, któ ry nisz -
czy nie tyl ko oso bę, któ ra jej do świad cza, ale rów nież
in nych człon ków ro dzi ny na ra żo nych na uczest ni -
cze nie w ak tach prze mo cy. Nie moż na ukry wać prze -
mo cy i po zo sta wać bier nym. Ta kie zacho wa nie
na pew no nie uzdro wi ro dzi ny. Na le ży chro nić
przed prze mo cą sie bie i swo ich bli skich. Ujaw nie nie
pro ble mu i zwró ce nie się po spe cja li stycz ną po moc
nie ma nic wspól ne go z ujaw nia niem ta jem nic ro -
dzin nych. Prze moc do mo wa nie mo że być ta jem ni cą.
Nie ma in nej dro gi do wyj ścia z prze mo cy, niż ujaw -
nie nie jej i prze ciw dzia ła nie. 

Nie moż na zmie nić swe go prze zna cze -
nia. NIE PRAW DA!!!

Prze moc w ro dzi nie nie jest ni ko mu prze zna -
czo na. Ża den Stwór ca nie prze znaczył by ni ko mu tak
okrut ne go lo su. Do zna wa nie prze mo cy przez la ta nie
ozna cza, że tak mu si być i że trze ba się z tym po go -
dzić. Wręcz prze ciw nie, prze mo cy trzeba się prze ciw -
sta wić. Ni gdy nie jest za póź no, aby prze rwać mil cze -
nie i zwró cić się po po moc.

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

Je stem ro dzi cem – przy ja cie lem
To ha sło prze wod nie spo tkań or ga ni zo wa nych dla ro dzi ców w szko łach i przed szko lach w na szej

gmi nie w związ ku z re ali za cją pro jek tu: Wspól nie prze ciw prze mo cy w ro dzi nie w gmi nie Nie mo dlin,
w ra mach Pro gra mu Osło no we go Wspie ra nie jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go w two rze niu sys -
te mu prze ciw dzia ła nia prze mo cy w ro dzi nie, współ fi nan so wa ne go ze środ ków Mi ni ster stwa Pra cy i Po -
li ty ki Spo łecz nej. Spo tka nia po pro wa dzi spe cja li sta w dzie dzi nie te ra pii ro dzin nej.

Ter mi ny i miej sca spo tkań:
• 17 paź dzier ni ka o godz. 15:30 Przed szko le Pu blicz ne Nr 2 w Nie mo dli nie, ul. Opol ska 30A,
• 17 paź dzier ni ka godz. 17:00 Ze spół Szkol no -Przed szkol ny w Gra bi nie, ul. Ny ska 90,
• 18 paź dzier ni ka o godz. 15:15 Pu blicz ne Przed szko le Nr 1,, Baj ka” w Nie mo dli nie, ul. Ki liń skie go 31, 
• 18 paź dzier ni ka o godz. 17:00 PSP Nr 1 im. Ja nu sza Kor cza ka w Nie mo dli nie, ul. Rey mon ta 9,
• 13 li sto pa da o godz. 16:00 Ze spół Szkół im. Bo le sła wa Chro bre go w Nie mo dli nie, ul. Opol ska 44,
• 14 li sto pa da o godz. 16:45 SP nr 2 im. Ma rii Skło dow skiej -Cu rie w Nie mo dli nie, ul. Szkol na 5,
• 15 li sto pa da o godz. 15:00 SP im. Ta de usza Ko ściusz ki w Ro gach, Ro gi nr 10,
• 20 li sto pa da o godz. 16:00 Pu blicz ne Przed szko le im. Ma rii Kow nac kiej w Gra czach, ul. Krę ta 13,
• 20 li sto pa da o godz. 17:00 SP im. 27 Wo łyń skiej Dy wi zji Ar mii Kra jo wej i PG im. Pol skich No bli -

stów w Gra czach, ul. Nie mo dliń ska 21. 
In for ma cje o pro jek cie moż na uzy skać w Ośrod ku Po mo cy Spo łecz nej w Nie mo dli nie, jak rów nież są

one do stęp ne na stro nie in ter ne to wej Urzę du Miej skie go w me nu głów nym: Prze ciw dzia ła nie prze mo cy. 
Za pra sza my ser decz nie ro dzi ców do uczest nic twa w spo tka niach.

Ko or dy na tor pro jek tu
Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej w Nie mo dli nie

Mity na temat przemocy w rodzinie



Ob wod ni ca
Do pięt na stu ty się cy sa mo cho dów

prze jeż dża przez cen trum Nie mo dli na
w cią gu do by. I bez zna jo mo ści tej licz -
by miesz kań com da je się we zna ki du że
na tę że nie ru chu w mie ście, szcze gól nie
aut cię ża ro wych. Dla te go wie lu z nich
cze ka na ob wod ni cę i in for ma cję o jej
bu do wie.

Pod czas XXX se sji Ra dy Miej skiej w Nie mo dli -
nie od by ło się spo tka nie z przed sta wi cie la mi Głów -
nej Dy rek cji Dróg i Au to strad w Opo lu, do ty czą ce
bu do wy ob wod ni cy na sze go mia sta. GDDiA re -
pre zen to wa li Agniesz ka Mo czy dłow ska, kie row nik
pro jek tu z Wy dzia łu Do ku men ta cji i Mi chał Wan -
drasz, rzecz nik od dzia łu GDD KiA w Opo lu. Obec -
ni na spo tka niu za po zna li się z tech nicz ny mi aspek -
ta mi pla no wa nej ob wod ni cy: naj wyż sza no śność
jezd ni dla te go ty pu dro gi, ekra ny aku stycz ne

i prze ciw ol śnie nio we, miej sce wa że nia po jaz dów,
przej ścia dla zwie rząt, par king, sta cja ben zy no -
wa. Zo ba czyć też mo gli pro jek ty wę złów i kom pu -
te ro wą wi zu ali za cję prze bie gu dro gi oraz po znać
stan do ku men ta cji prac. Na tym po lu wszyst ko
jest go to we. Opol ska GDDKiA ma wszyst kie de cy -
zje śro do wi sko we, kom plet ny pro jekt bu dow la ny
i wy ko naw czy oraz sza co wa ny koszt ro bót dro go -
wych, któ ry ma wy nieść 590 mln zło tych. – Je śli
otrzy ma my de cy zję ze zwo le nia na re ali za cję in we -
sty cji dro go wej, mo że my za cząć bu do wać – po wie -
dział Mi chał Wan drasz.

Jed nak nie bę dzie to ta kie pro ste. Cho ciaż pro -
jekt ob wod ni cy znaj du je się na li ście rzą do wych in -
we sty cji na la ta 2014-2020, to zaj mu je na niej
po zy cję sześć dzie sią ta pią tą. – De cy zja nie na le ży
już do nas, to już jest de cy zja po li tycz na. Ale
do 2014 ro ku nie mo że my sie dzieć z za ło żo ny mi rę -

ka mi. Mu si my na ci skać na szych przed sta wi cie li
w par la men cie, aby zna la zły się pie nią dze na bu -
do wę ob wod ni cy – za zna czył An to ni Ha sen beck,
prze wod ni czą cy Re gio nal ne go Ko mi te tu ds. Ob -
wod nic Ny sy i Nie mo dli na. Bur mistrz Stan kie wicz
zwró cił uwa gę na fakt, że obec nie Nie mo dlin jest
na po dob nym eta pie prac nad ob wod ni cą co Ny -
sa. Po dzię ko wał w tym miej scu za moż li wość współ -
pra cy z tym mia stem. Co po zo sta je? Na pew no nie
dać za po mnieć opol skim po li ty kom w War sza wie
o skła da nych za pew nie niach dba nia o in we sty cje
w re gio nie. Ta dro ga zda niem Ha sen bec ka jest
lep sza niż blo ko wa nie dro gi kra jo wej na przej -
ściach dla pie szych. – Ko mi tet ni gdy nie blo ko wał
ulic i nie chce te go ro bić. Wo li my spo koj nie roz ma -
wiać i za sta na wiać się nad roz wią za niem pro ble -
mu – do dał na ko niec.

mk
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Wnioski z gminy Niemodlin, które uzyskały dofinansowanie
lub podlegają obecnie ocenie (nabory 2009-2012)

L.p. Tytuł projektu Kwota pomocy Nabór Działanie Beneficjent
1 Konserwacja pomnika św. Floriana w Niemodlinie 21 000,00 2009 Małe Projekty Urząd Miejski
2 Wirtualny spacer po Niemodlinie 21 308,00 2009 Małe Projekty Urząd Miejski
3 Świadek historii – dąb w Szydłowcu Śląskim 17 150,00 2009 Małe Projekty Urząd Miejski
4 Cyfrowe archiwum zamku w Niemodlinie 24 766,00 2010 Małe Projekty Organizacja  pozarządowa
5 Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego

Karpik 2010 – Święto Karpia 17 290,00 2010 Małe Projekty Ośrodek   Kultury
6 XI Barbórkowy Bieg Skalnika 22 495,57 2010 Małe Projekty Przedsiębiorca
7 Renowacja dwuramiennej lampy gazowej w Niemodlinie 25 000,00 2010 Małe Projekty Urząd Miejski
8 Budowa i doposażenie placów zabaw na obszarach wiejskich

w gminie Niemodlin 355 690,00 2010 Odnowa i Rozwój Wsi Urząd Miejski
9 Rozwój Działalności Usługowej firmy Climing System

techniki linowe poprzez rozszerzenie oferty parku linowego
w Niemodlinie 23 800,00 2011 Małe Projekty Przedsiębiorca

10 Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rzędziwojowicach 14 000,00 2011 Małe Projekty Organizacja pozarządowa
11 Wyposażenie sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie 24 036,90 2011 Małe Projekty Ośrodek Kultury
12 Opracowanie i wydanie publikacji pt. Monografia Niemodlina 18 095,00 2011 Małe Projekty Ośrodek Kultury
13 Remont zabytkowego kościoła filialnego

pw. Imienia Marii w Szydłowcu Śląskim 288 000,00 2011 Odnowa i Rozwój Wsi Parafia
14 Wyposażenie studia nagrań w Ośrodku Kultury w Niemodlinie 25 000,00 2012 Małe Projekty Ośrodek Kultury
15 Dziedzictwo przyrodnicze gminy Niemodlin na kartach kalendarza 5 120,00 2012 Małe Projekty Urząd Miejski
16 Wprowadzenie nasadzeń na placu Obrońców Przebraża

w Niemodlinie 7 249,95 2012 Małe Projekty Urząd Miejski
17 Powiększenie bazy rekreacyjno – sportowej poprzez wybudowanie

górnej trasy parku linowego w Niemodlinie 24 996,90 2012 Małe Projekty Przedsiębiorca

Razem 934 998,32

Przygotował Daniel Podobiński
Partnerstwo Borów Niemodlińskich

www.boryniemodlinskie.pl

Wal ne Ze bra nie PBN
4 paź dzier ni ka 2012 ro ku w Wa wel nie, gm.

Kom prach ci ce, od by ło się XI Wal ne Ze bra nie Człon -
ków Part ner stwa Bo rów Nie mo dliń skich. Ran gę ze -
bra nia pod kre śla ły dwa ce le, dla któ rych ze bra nie zo -
sta ło zwo ła ne. Pierw szy z nich to spra woz da nie
z dzia łal no ści za rzą du, ra dy de cy zyj nej oraz ko mi sji
re wi zyj nej Part ner stwa Bo rów Nie mo dliń skich za ca -
ła ka den cję, któ ra skoń czy ła się w 2012 ro ku. Ce lem
dru gim by ły wy bo ry no wych or ga nów sto wa rzy sze -
nia. W tym miej scu na le ży przy po mnieć, że LGD
Part ner stwo Bo rów Nie mo dliń skich jest sto wa rzy -
sze niem 7 gmin, wśród któ rych gmi na Nie mo dlin by -
ła pierw szym for mal nym człon kiem, któ ry przy stą pił
do sto wa rzy sze nia 29 ma ja 2008 ro ku. W ustę pu ją -
cej ka den cji z te re nu gmi ny Nie mo dlin w or ga nach
Part ner stwa za sia da li: Bar tło miej Ko strze wa ja ko

czło nek za rzą du oraz An drzej Miś ta ja ko przed sta -
wi ciel ra dy de cy zyj nej, oce nia ją cej wnio ski. Do no we -
go za rzą du po now nie zo stał wy bra ny za stęp ca bur -
mi strza Nie mo dli na, Bar tło miej Ko strze wa,
na to miast w ra dzie de cy zyj nej od 2012 ro ku za sią -
dzie Ire ne usz Kiełb. 

Bu dżet Part ner stwa Bo rów Nie mo dliń skich
w na bo rach 2009-2013 opie wa na kwo -
tę 6 425 978,20 zł we wszyst kich czte rech dzia ła -
niach: Róż ni co wa nie dzia łal no ści w kie run ku nie rol -
ni czym, Two rze nie i roz wój mi kro przed się biorstw,
Od no wa i roz wój wsi oraz Ma łe pro jek ty. W trak -
cie 11 na bo rów wnio sków ja kie od by ły się do po ło -
wy 2012 ro ku z te re nu gmi ny Nie mo dlin, do fi nan so -
wa nie otrzy ma ło 17 pro jek tów. War to do dać, że co
do war to ści zło żo nych pro jek tów, dru gie miej sce zaj -
mu je nie mo dliń ska pa ra fia. Wnio skiem na re mont
ko ścio ła fi lial ne go w Szy dłow cu Ślą skim za re zer wo -
wa ła do fi nan so wa nie w kwo cie 288 000 zł.

Bu do wa ka na li za cji
w Wy dro wi cach

W dniu 26 wrze śnia br. za stęp ca bur mi -
strza Bar tło miej Ko strze wa oraz skarb nik
gmi ny Ali cja Do ma lew ska pod pi sa li umo -
wę o przy zna nie po mo cy na bu do wę ka na -
li za cji w Wy dro wi cach.

Ope ra cja pod na zwą 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, w ra mach dzia ła nia Pod sta wo we usłu gi dla go -
spo dar ki i lud no ści wiej skiej, ob ję te go PROW-em
na la ta 2007-2013, bę dzie re ali zo wa na w la -
tach 2013 – 2014. Sza co wa ny koszt ca ło ści przed -
się wzię cia wy no si 2, 5 mln zło tych, z cze go pół to ra
mi lio na Nie mo dlin po zy skał z Unii Eu ro pej skiej.

Ce lem pro jek tu jest po pra wa ja ko ści sta nu śro -
do wi ska ob sza ru na szej gmi ny 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 Wy -
dro wic, 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.  Grzegorz Krzyśków
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Dnia 8 paź dzier ni ka 2012 r. prze pro wa -
dzo no od biór koń co wy in we sty cji Prze bu do -
wa dróg gmin nych Śród mie ścia Nie mo dli na.

Ce lem stra te gicz nym pro jek tu jest roz wój po ten cja -
łu go spo dar cze go i spo łecz ne go oraz do stęp no ści ko -
mu ni ka cyj nej mia sta Nie mo dli na po przez po pra wę in -
fra struk tu ry dro go wej, w tym prze bu do wę ulic
śród mie ścia. W ra mach pro jek tu w la tach 2011-2012
prze bu do wa no uli ce: Drzy ma ły, Ki liń skie go, Lom py,
Lwic ką, Szew ską, Krót ką, Spół dziel czą, Szkol ną, Pod -
wa le, Stra żac ką. Prze bu do wa re ali zo wa na by ła zgod nie
z za le ce nia mi Wo je wódz kie go Kon ser wa to ra Za byt -
ków w Opo lu. Za sto so wa no roz wią za nia i ele men ty in -
fra struk tu ry ma ją ce wpływ na po pra wę bez pie czeń -
stwa użyt kow ni ków tj. chod ni ki, ka na li za cję desz czo wą,
oświe tle nie ulicz ne, po pra wę za krę tów i wy jaz dów, od -
dzie le nie ru chu ko ło we go od pie sze go oraz wy bu rze nie
bu dyn ku, two rzą ce go wą skie gar dło (sta rej ka flar ni).
W ra mach za da nia prze bu do wa no rów nież ko li du ją cą
sieć wo do cią go wą w cią gu uli cy Drzy ma ły. Wpro wa -
dzo no or ga ni za cję ru chu ukie run ko wa ną na po pra wę
bez pie czeń stwa. Istot nym ele men tem pro jek tu jest re -
mont i roz bu do wa ka na li za cji desz czo wej, po nie waż jej

nie droż ność i fa tal ny stan tech nicz ny sta no wi ły znacz -
ny pro blem dla miesz kań ców nie mo dliń skie go ryn ku. 

W wy ni ku re ali za cji pro jek tu prze bu do wa no 1,7 km
dróg, ule gła znacz nej po pra wie es te ty ka nie mo dliń -
skie go ryn ku oraz bez pie czeń stwo miesz kań ców po -
przez bu do wę no wych punk tów świetl nych. Re ali za cja
pro jek tu ma wpływ na re wi ta li za cję znacz nej czę ści
Nie mo dli na.

Pro jekt współ fi nan so wa ny jest przez Unię Eu ro -
pej ską ze środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re -
gio nal ne go i bu dże tu gmi ny Nie mo dlin w ra mach Re -
gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa
Opol skie go na la ta 2007-2013.

War tość za da nia wy nio sła 4,73 mi lio na zło tych,
w tym war tość do fi nan so wa nia z Eu ro pej skie go Fun du -
szu Roz wo ju Re gio nal ne go 3,88 mln. Był to je den z naj -
więk szych pro jek tów re ali zo wa nych przez gmi nę Nie -
mo dlin ze środ ków Unii Eu ro pej skiej.

Bearnadeta Lisson-Pastwa

In we stu je my w two ją przy szłość

Przed i po rewitalizacji

Przed i po rewitalizacji

www.zakladlewicki.pl

Rzędziwojowice - informacje
Sto wa rzy sze nie Od no wy i Roz wo ju Wsi w Rzę -

dzi wo jo wi cach Ka wał Do brej Ro bo ty in for mu je, że
w dniu 07.07.12 r. w ra mach do ta cji bur mi strza
Nie mo dli na zor ga ni zo wa no im pre zę otwar tą o cha -
rak te rze pro fi lak tycz nym. Miesz kań cy spę dza li czas
wol ny bez al ko ho lu i nar ko ty ków tym ra zem na kry -
tej pły wal ni w Krap ko wi cach.

Po dzię ko wa nia wszyst kim zapo moc wprzy go to -
wa niu  im pre zy, szcze gól nie bur mi strzo wi Nie mo dli na.

W dniu 19.08.12 r. zor ga ni zo wa no fe styn w Rzę -
dzi wo jo wi cach, naktó rym sprze da wa no ce gieł ki zgod -
nie zpo zwo le niem bur mi strza Nie mo dli na nazbiór kę
pu blicz ną. W trak cie fe sty nu sprze da no 134 ce gieł ki
po 5 zł, 30 ce giełek po 10 zł i 10 ce gie łek po 20 zł.

Ra zem ze bra no kwo tę 1170 zł, któ ra zo sta ła
wpła co na na kon to sto wa rzy sze nia i zo sta nie wy dat -
ko wa na na za da nie pod na zwą Do po sa że nie świe -
tli cy w Rzę dzi wo jo wi cach. Za po moc wszyst kim ser -
decz nie dzię ku je my.

Prze wod ni czą ca sto wa rzy sze nia
Alek san dra Wa si lew ska



II Fo rum przed się bior czo ści
19 wrze śnia br. mia ło miej sce spo tka nie

bur mi strza Nie mo dli na Mi ro sła wa Stan kie -
wi cza z nie mo dliń ski mi przed się bior ca mi
w spra wie okre śle nia sta wek po dat ko wych.

W sa li po sie dzeń ra dy miej skiej spo tka ło się z bur -
mi strzem, za stęp cą bur mi strza, skarb ni kiem, se kre ta -
rzem, prze wod ni czą cym ra dy miej skiej oraz na czel ni -
kiem wy dzia łu in we sty cji szes na stu przed się bior ców.

Poprzy wi ta niu przez bur mi strza przy by łych naspo tka -
nie, dy rek tor OSiR -u za po wie dział mecz o Su per pu char

Opolsz czy zny po mię dzy kę dzie rzyń ską ZAKSĄ any ską Sta -
lą. Dzię ki pod pi sa nym umo wom jest on oka zją dopro mo -
cji gmi ny, jak rów nież re kla my na szych przed się biorstw.

Do sko rzy sta nia z po mo cy w roz wo ju swo ich firm
za chę ca ła obec nych rów nież An na Cha rę za ze Sto wa -
rzy sze nia Lo kal nej Gru py Ry bac kiej „Opolsz czy zna”,
któ ra ak ty wi zu je lo kal ne spo łecz no ści i sa mo rzą dy
na rzecz wspól nych dzia łań oraz po pra wy ja ko ści ży cia
na ob sza rach za leż nych od ry bac twa. Na sza gmi na jest
ta kim ob sza rem, dla te go zło ży ła dwa pro jek ty na pra -
ce zwią za ne z za le wem Ści na wy oraz re wi ta li za cją par -
ku miej skie go. Tak że przed się bior cy mo gą sko rzy stać
z do fi nan so wa nia z LGR -u. In for ma cje na ten te mat do -
stęp ne sa na stro nie sto wa rzy sze nia www.lgro polsz czy -
zna.com i pod nu me rem te le fo nu 77 403 31 72.

Po zre fe ro wa niu przez skarb nika gmi ny Alicję
Domalewską pro gów po dat ko wych i wy ni ka ją cych
z nich kwot po dat ków, roz po czę ła się dys ku sja na te mat
kon dy cji i per spek tyw nie mo dliń skich przed się biorstw,
po nie waż, jak za uwa ży ła jed na z osób, pro blem nie ty -
le le ży w po dat kach i ich wy so ko ści, ile w coraz trud niej
po zy ski wa nych do cho dach.

Przy by łych na spo tka nie in te re so wa ły przede
wszyst kim dzia ła nia gmi ny w za kre sie pro mo wa nia

Nie mo dli na ja ko miej sca przy ja zne go in we sto rom, czy
moż na wy ko rzy stać za mek ja ko atrak cję przy cią ga ją cą
tu ry stów, jak wy glą da spra wa z bu dow nic twem miesz -
ka nio wym i moż li wo ścią uczy nie nia z Nie mo dli na tak
zwa nej „sy pial ni Opo la”. 

Cho ciaż za mia rem bur mi strza by ła dys ku sja
nad zna le zie niem zło te go środ ka po mię dzy po trze ba -
mi gmi ny zwią za ny mi choć by z no wy mi in we sty cja mi,
a sy tu acją przed się biorstw, od po wie dział on na wszyst -
kie py ta nia o dzia ła nia gmi ny, któ re ma ją po bu dzać lo -
kal ną go spo dar kę. Na po cząt ku zwró cił uwa gę na spo -
wol nie nie go spo dar cze w ska li kra ju, któ re spra wia, że
in we sto rzy nie są chęt ni do po dej mo wa nia ry zy ka. Tym
bar dziej gmi na dzia ła w kie run ku ich po zy ska nia, mię -
dzy in ny mi przez przy stą pie nie do utwo rzo nej 28 czerw -
ca aglo me ra cji opol skiej, jak rów nież uła twia i skra ca
do mi ni mum czas na do peł nie nie for mal no ści le żą -
cych po jej stro nie.

Dwu go dzin ne spo tka nie sta ło się fo rum wy mia ny
pro po zy cji i uwag do ty czą cych dzia łal no ści przed się -
biorstw i współ pra cy z gmi ną, a wła śnie od ja ko ści
tych re la cji w du żej mie rze za le ży roz wój gmi ny i ja kość
ży cia miesz kań ców.

mk

PULS
Niemodlina
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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)

Godziny przyjęć: pon., wt., czw.: 14:00-18:00; śr., pt.: 10:00-14:00

Rejestracja pod nr tel. 692-712-944

Na kontrakt z NFZ tylko dorośli

Szla chet na pacz -
ka to ogól no pol ski
pro jekt po mo cy ro -
dzi nom ży ją cym
w nie za wi nio nej bie -
dzie. Co ro ku an ga żu -
je do współ pra cy ty -
sią ce lu dzi: wo lon ta -

riu szy, dar czyń ców, a tak że oso by wspie ra -
ją ce pro jekt fi nan so wo. W tym ro ku re ali zo -
wa ny jest po raz dwu na sty, awNie mo dli nie
po raz pierw szy. 

W na szym mie ście po wstał je den z 430 pacz -
ko wych re jo nów, a gru pa dwu na stu wo lon ta riu -
szek do łą czy ła do gro na 7200 wo lon ta riu szy w ca -
łej Pol sce. Ak cja po mo co wa obej mie swym
za się giem nie tyl ko mia sto, ale rów nież wsie na szej
gmi ny, a tak że gmi nę Tu ło wi ce.

Wo lon ta riusz ki pro jek tu, któ re 6 paź dzier ni ka
br. dzię ki uprzej mo ści dy rek cji Ze spo łu Szkół im. B.
Chro bre go w Nie mo dli nie, prze szły pro fe sjo nal ne
prze szko le nie w za kre sie pro ce dur re ali za cyj nych
pro jek tu, jesz cze w tym mie sią cu spo tka ją się z po -
trze bu ją cy mi ro dzi na mi, któ re bar dzo czę sto wsty -

dzą się pro sić o po moc i cza sem już nie ma ją na -
dziei na lep szy czas. Dia gno zu jąc sy tu ację ro dzi ny,
po dej mą mą drą de cy zję włą cze nia jej do pro jek tu.
Póź niej do star czą jej po moc przy go to wa ną przez
dar czyń ców. 

Wśród do tych cza so wych dar czyń ców Szla chet -
nej pacz ki moż na by ło spo tkać Je rze go Dud ka, Cri -
stia no Ro nal do, Pe pe i in ne gwiaz dy Re alu Ma dryt,
Grze go rza Tur naua czy pa rę pre zy denc ką – An nę
i Bro ni sła wa Ko mo row skich oraz rze sze zwy kłych
oby wa te li na sze go kra ju, ta kich jak Ty, Dro gi Czy tel -
ni ku „Pul su Nie mo dli na”. W ubie głym ro ku dar czyń -
cy po mo gli 11900 ro dzi nom w po trze bie.

W ro li dar czyń ców mo gą wy stą pić gru py zna -
jo mych, ro dzi ny, kla sy szkol ne i przed szkol ne, gru -
py lu dzi upra wia ją cych wspól nie sport, gru py za wo -
do we – moż li wo ści i kom bi na cji jest wie le.
Naj waż niej sza jest świa do mość fak tu, że mo że my
po móc, bo si ła tkwi w gru pie, w jed no ści, we wza -
jem nej współ pra cy. Przy go to wu jąc po moc ma te rial -
ną do pa so wa ną do po trzeb kon kret nej ro dzi ny
w for mie pacz ki -pre zen tu, dar czyń ca po przez kon -
takt z wo lon ta riu szem – opie ku nem ro dzi ny, ma
pew ność i gwa ran cję, że je go po moc tra fi rze czy -

wi ście w rę ce i ser ca po trze bu ją cych, a nie tych, któ -
rzy bie dę uwa ża ją za spo sób na ży cie.

Dar czyń cy już od 17 li sto pa da po prze czy ta niu
na stro nie www.szla chet na pacz ka.pl opi su przy -
go to wa ne go przez wo lon ta riu sza, mo gą wy brać ro -
dzi nę, któ rej chcą po móc. Po zna ją tam jej hi sto rię,
przy czy ny trud nej sy tu acji i li stę pod sta wo wych
po trzeb. Dzię ki te mu wie dzą do kład nie, ko mu po -
ma ga ją i ma ją pew ność, że ich pacz ka po mo że ro -
dzi nie w wy cho dze niu z trud nej sy tu acji, a prze zna -
czo ne na nią pie nią dze nie po słu żą utrwa la niu
na wy ku ży cia z bie dy. W tym ro ku Szla chet na pacz -
ka chce dzię ki hoj no ści dar czyń ców wes przeć ro dzi -
ny, w któ rych są cho re oso by, szcze gól nie dzie ci
oraz oso by sta re i sa mot ne, któ re nie są w sta nie
sa me so bie po móc.

Każ da oso ba za an ga żo wa na w pro jekt na po -
szcze gól nych eta pach je go re ali za cji ma moż li -
wość roz wo ju swo je go po ten cja łu, ma po czu cie
wpły wu na oto cze nie i ma prze ko na nie, że war to
współ pra co wać z in ny mi ludź mi. 

W Szla chet nej pacz ce kon kret ny czło wiek po -
ma ga kon kret ne mu czło wie ko wi. Za pra szam Czy -
tel ni ków „Pul su Nie mo dli na” do współ two rze nia
Szla chet nej pacz ki w ro li dar czyń ców.

Vio let ta Szczyrk
Li der re jo nu Nie mo dlin

Mą dra po moc, czy li Szla chet na pacz ka w Nie mo dli nie
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Zbiór ka żyw no ści
W dniu 29 wrze śnia br. Nie mo dliń -

skie Sto wa rzy sze nie Do bro czyn ne
„Na dzie ja” prze pro wa dzi ło po raz ko -
lej ny zbiór kę żyw no ści. Na si wo lon ta -
riu sze zbie ra li ar ty ku ły żyw no ścio we
w skle pach w Nie mo dli nie – To mi
Markt i Wi mar oraz w Tu ło wi cach
w Su per sa mie i Eko. Łącz nie uda ło
nam się ze brać 385 kg żyw no ści.

Da ne szcze gó ło we:

To mi Markt – 76 kg
Wi mar – 114 kg
Eko – 86 kg,
Su per sam – 109 kg.

Na si wo lon ta riu sze to od za wsze ucznio wie
Ze spo łu Szkół. Ser decz nie dzię ku je my mło dzie -
ży, któ ra w so bo tę od go dzi ny 7.45 do go dzi -
ny 14.00 prze pro wa dza ła zbiór kę. Dzię ku je my
opie ku no wi Pa ni Ta tia nie Śnie żek oraz dy rek cji
ze spo łu szkół za oka za ną po moc. Dzię ku je my
miesz kań com Nie mo dli na i Tu ło wic.

W związ ku z py ta nia mi, in for mu je my, że
żyw ność ze bra na w Tu ło wi cach roz dy spo no -
wa na zo sta nie przez Ośro dek Po mo cy Spo łecz -
nej w Tu ło wi cach. Żyw ność z Nie mo dli na roz da -
na zo sta nie miesz kań com Nie mo dli na,
szcze gól nie ro dzi nom wie lo dziet nym.

Inf. wł.

Sta nąć na no gi
Każ dy ro dzic chce, aby je go dzie ci usa -

mo dziel ni ły się. Naj czę ściej zwią za ne jest
to z zna le zie niem przez nie pra cy, za ło że -
niem wła snej ro dzi ny. Ma ma Zu zi Płon ki
tak że ma rzy, aby jej cór ka by ła sa mo dziel -
na – sa ma cho dzi ła, sia da ła, po tra fi ła trzy -
mać łyż kę.

To, że te ma rze nia od bie ga ją od więk szo ści ro -
dzi ciel skich pragnień, zwią za ne jest z cho ro bą
dziew czyn ki, któ ra cier pi na ma ło gło wie. Cho ciaż Zu -

zia ma pra wie trzy la ta, to ze wzglę du na to wa rzy -
szą ce cho ro bie wzmo żo ne na pię cie mię śnio we, nie
racz ku je, nie cho dzi, na wet nie sie dzi. Że by sty mu -
lo wać roz wój dziec ka, po trzeb na jest cią gła re ha bi -
li ta cja, któ ra po le ga na po bu dza niu ośrod ka ner wo -
we go po przez ćwi cze nia. Na ro do wy Fun dusz
Zdro wia za pew nia dwa 45- mi nu to we za ję cia w ty -
go dniu. To zde cy do wa nie za ma ło, dla te go ro dzi ce
mu szą za pła cić za dwa do dat ko we spo tka nia z re -
ha bi li tan tem w Opo lu. Bar dzo du żo w le cze niu te go
ty pu cho ro by po ma ga ją tur nu sy re ha bi li ta cyj ne,
w cza sie któ rych ma li pa cjen ci ćwi czą trzy i pół go -
dzi ny dzien nie, czy li w cią gu jed ne go dnia o go dzi -
nę wię cej niż Zu zia w cią gu ca łe go ty go dnia. Dla te -
go ma rze niem ro dzi ców by ło to, że by Zu zia
wy je cha ła na ta ki tur nus, ale z jed nej pen sji ta ty nie
by ło to w ogó le moż li we.

Jed nak ro dzi na Płon ków nie zo sta ła w po trze bie
sa ma. W lu tym miesz kań cy Grodź ca zor ga ni zo wa li
za ba wę kar na wa ło wą, z któ rej za ro bio ne pie nią dze
prze ka za li ro dzi com Zu zi. Dzię ki tej szla chet nej po -
sta wie w ma ju Zu zia zna la zła się na dwu ty go dnio -
wym tur nu sie re ha bi li ta cyj nym w Biel sku -Bia łej. – Wi -
dać po pra wę u cór ki. Wcze śniej nie otwie ra ła dło ni,
tyl ko mia ła moc no za ci śnię te pię ści, aż pa znok cie
wbi ja ły jej się w dłoń – mó wi Agniesz ka Płon ka. – Te -
raz otwie ra je i za my ka.

Zna la zły się tak że oso by, któ re wy ko rzy sta ły da -
ną przez pań stwo moż li wość prze ka za nia 1 pro cen -
tu po dat ku do cho do we go na wy bra ną przez sie bie
or ga ni za cję po żyt ku pu blicz ne go, a do kład niej fun da -
cję, któ rej pod opiecz ną jest Zu zia. 

„Ser decz ne po dzię ko wa nia dla Pa na Soł ty sa, ra -
dy so łec kiej i wszyst kich miesz kań ców Grodź ca za zor -
ga ni zo wa nie za ba wy ta necz nej, z któ rej do chód zo -
stał prze ka za ny na tur nus re ha bi li ta cyj ny Zu zi.
W szcze gól no ści dzię ku ję ze spo ło wi Du et z Gra czy,
któ ry umi lał nam ten wie czór i bez któ re go ta za ba -
wa nie mia ła by miej sca. Ser decz ne po dzię ko wa nia
dla Pań stwa Kraw czuków z kwia ciar ni So nia za bez -
in te re sow ną ofiar ność. Po dzię ko wa nia na le żą się
rów nież wszyst kim lu dziom, któ rzy od da li dla Zu -
zi 1% po dat ku. To dzię ki wa szej po mo cy na sza có recz -
ka mo gła zno wu po je chać na tur nus re ha bi li ta cyj ny”.

Agniesz ka Płon ka
mk

Kon takt z po li cją
W związ ku ze zgła sza ny mi pro ble ma mi

z uzy ska niem po łą czeń te le fo nicz nych z Ko mi -
sa ria tem Po li cji w Nie mo dli nie, za miesz cza -
my da ne ad re so we i nu me ry te le fo nów Ko mi -
sa ria tu Po li cji w Nie mo dli nie.

Ko mi sa riat Po li cji w Nie mo dli nie
ul. Bo ha te rów Po wstań Ślą skich 43

49-100 Nie mo dlin

Dy żur ny Ko mi sa ria tu ca ło do bo wo
tel. 774023653, 997 – wy łącz nie alar mo wy!

Kie row nik Re wi ru Dziel ni co wych
tel. 774023660

Kie row nik Re fe ra tu Kry mi nal ne go
tel. 774023663

• 23 wrze śnia br. w Nie mo dli nie na uli cy Opol -
skiej po li cjan ci z KP Nie mo dlin za trzy ma li nie trzeź we -
go kie row cę, któ ry pro wa dził sa mo chód oso bo wy.

• 23 wrze śnia br. w miej sco wo ści Rosz ko wi ce
spa ce ru ją cy po le sie grzy biarz znalazł sko ro do wa ny
po cisk moź dzie rzo wy po cho dzą cy z okre su II woj ny
świa to wej. O zna le zi sku po wia do mio no Jed nost kę
Woj sko wą z Brze gu.

• 27 wrze śnia br. w Nie mo dli nie na uli cy Zam -
ko wej nie zna ny spraw ca ze zbior ni ka pa li wa cią gni -
ka mar ki John Der re skradł 190 li trów ole ju na pę do -
we go na szko dę Go spo darstwa Ry bac kie go
w Nie mo dli nie. Stra ty 1.100 zł.

• 27 wrze śnia br. w Nie mo dli nie na uli cy Al.
Wol no ści nie zna ny spraw ca skradł sa mo chód oso bo -
wy mar ki Hon da Ci vic. Stra ty 40 tys. zł.

• 29 wrze śnia br. w Nie mo dli nie z par kin gu na uli -
cy Osie dle Pia stów nie zna ny spraw ca skradł sa mo chód
oso bo wy mar ki To yo ta Co rol la. Stra ty 25 tys. zł.

• 30 wrze śnia br. w Nie mo dli nie na Alei
Wol no ści nie zna ny spraw ca zry wa jąc kłód kę,

wła mał się do ga ra żu, z któ re go skradł pi łę i ko -
sę spa li no wą mar ki Stihl, myj kę ci śnie nio wą mar -
ki Kar cher oraz agre gat prą do twór czy i szli fier -
kę. Stra ty 6 tys. zł.

• 30 wrze śnia br. w Nie mo dli nie z par kin gu
na uli cy Mic kie wi cza nie zna ny spraw ca skradł mo to -
ro wer mar ki Rhon. Stra ty 1.300 zł.

• 1 paź dzier ni ka br. w Nie mo dli nie na uli cy
Pod wa le nie zna ny spraw ca wy ry wa jąc li stwy ze
ścian, wła mał się do al tan ki, z któ rej skradł ko siar kę
spa li no wą. Stra ty 350 zł.

• 5 paź dzier ni ka br. w Nie mo dli nie na uli cy Bo -
ha te rów Po wstań Ślą skich nie zna ny spraw ca wy bi ja -
jąc szy bę w oknie, wła mał się do biu ra, z któ re go
skradł dwa kom pu te ry i mo ni tor na szko dę Spół -
dziel ni Rze mieśl ni czej. Stra ty 5 tys. zł. 

• 11 paź dzier ni ka br. w Nie mo dli nie na uli cy
Opol skiej nie zna ny spraw ca na sta cji pa liw za tan ko -
wał 88 li trów ole ju na pę do we go do sa mo cho du
mar ki Mer ce des, nie uisz cza jąc za pła ty na szko dę
PKN Or len. Stra ty 510 zł.

• 13 paź dzier ni ka br. w Nie mo dli nie na uli cy
Pod wa le nie zna ny spraw ca ukrę ca jąc sko bel
w drzwiach, wła mał się do al tan ki, z któ rej skradł ko -
siar kę spa li no wą mar ki Ae ro Start. Stra ty 800 zł.

Opra co wał M. G.

Trzy ma my rę kę na pul sie



Książ ki od IPN -u w bi blio te ce
Nie mo dliń ska Bi blio te ka Pu blicz na wzię ła udział

w ogól no pol skim pro jek cie In sty tu tu Pa mię ci Na ro do -
wej Bi blio te ka na to cze ka. Na sze zbio ry wzbo ga ci ła ko -
lek cja ksią żek po świę co nych hi sto rii Pol ski. Każ da bi blio -
te ka bio rą ca udział w pro jek cie nie od płat nie otrzy ma ła
pa kiet 20 ty tu łów. Do na szej pla ców ki tra fi ły książ ki wy -
da ne przez IPN w la tach 2000 – 2010. Znaj du ją się
tam mię dzy in ny mi: Pol skie pod zie mie 1939-1941.
Od Wo ły nia do Po ku cia, Do ku men ty władz NSZZ So li -
dar ność 1981-1989, Ar ty ści wła dzy, wła dza ar ty stom
oraz kil ka Biu le ty nów IPN -u.

Wszyst kie pu bli ka cje są już opra co wa ne i do stęp -
ne dla na szych czy tel ni ków. Za pra sza my. 

Mał go rza ta Na wroc ka -Ba de ja

„Mo ja re cen zja”
Dnia 3 paź dzier ni ka w Miej sko -Gmin nej Bi blio te ce

Pu blicz nej w Nie mo dli nie roz strzy gnię to i ogło szo no wy -
ni ki kon kur su pla stycz no -li te rac kie go pod ty tu łem „Mo -
ja re cen zja”. Mło dzi czy tel ni cy mie li moż li wość za pre -
zen to wać swo je ta len ty pla stycz ne i li te rac kie, two rząc
re cen zje do ksią żek prze czy ta nych pod czas te go rocz -
nych wa ka cji i dzie ląc się swo imi spo strze że nia mi i re -
flek sja mi na ich te mat z in ny mi.

Wszy scy uczest ni cy kon kur su otrzy ma li pa miąt ko -
we dy plo my i na gro dy ufun do wa ne przez bi blio te kę,
a na stęp nie zo sta li za pro sze ni na słod ki po czę stu nek.

Pra ce kon kur so we moż na obej rzeć w od dzia le dla
dzie ci na szej bi blio te ki.

Do ro ta Ol szew ska

Świę to pie czo ne go ziem nia ka
W pią tek 5 paź dzier ni ka, w ra mach współ pra -

cy z ro dzi ca mi, w gru pie Bie dro nek w Pu blicz nym
Przed szko lu nr 1 Baj ka w Nie mo dli nie od by ła się in -
te gra cyj na im pre za Świę to pie czo ne go ziem nia ka.
Ta kie spo tka nia bar dzo do brze wpły wa ją na in te gra -
cję róż nych śro do wisk. Po ma ga ją rów nież na szym
dzie ciom po znać i do ce nić war tość przy jaź ni i wspól -
nej za ba wy.

Pięk na po go da, do bre hu mo ry, cie ka we gry, za ba -
wy i kon kur sy gwa ran to wa ły uda ną za ba wę. Za czę li -
śmy tra dy cyj nie krót ką pre zen ta cją po świę co ną ziem -
nia ko wi, bo ha te ro wi na sze go spo tka nia. Wszyst kie
dzie ci i ro dzi ce chęt nie bra li udział w tań cach i kon kur -
sach. Naj wię cej emo cji wzbu dzi ły kon ku ren cje: rzu tu
ziem nia kiem do ko sza, bie gu z ziem nia kiem na drew -
nia nej łyż ce. Atrak cją dla „ma łych” i „du żych” by ło pie -
cze nie kieł ba sek oraz roz ko szo wa nie się sma kiem go -
rą cych, wy ję tych pro sto z ogni ska ziem nia ków, któ rych
nie mo gło za brak nąć tą je sien ną po rą. Dla więk szo -
ści był to sma ko łyk je dzo ny po raz pierw szy. Ziem nia -
ki zni ka ły jak przy sło wio we „cie płe bu łecz ki” lub po tra -
wy z naj lep szej kuch ni świa ta. Smak pie czo nych
ziem nia ków na pew no dłu go zo sta nie w pa mię ci nie
tyl ko dzie ci, ale i do ro słych. Na za koń cze nie im pre zy
wiel ką fraj dą oka za ły się wy kop ki ziem nia ków w przed -
szkol nej pia skow ni cy.

Ro dzi com, dzie ciom i pa ni dy rek tor ser decz nie
dzię ku je my za przy by cie, wspa nia łą za ba wę i owoc -
ną współ pra cę. Szcze gól ne po dzię ko wa nia za wkład
w or ga ni za cję im pre zy pra gnie my zło żyć pań stwu:
Ire nie i Bo gu sła wo wi Dul skim, An nie i An drze jo wi
Ben car, Mał go rza cie Ko cha nek, Ol dze Kru czek, Jo an -
nie Pod staw ka.

Ewa Tom ków, Ja dwi ga Sy gu ła

Jan Pa weł II – Pa pież ro dzi ny
W ze spo le Szkol no -Przed szkol nym w Gra bi nie

od był się Ty dzień Pa pie ski, zwią za ny z oso bą pa tro -
na – Ja na Paw ła II.

Ty dzień Pa pie ski to czas, w któ rym ucznio wie bra -
li udział w kon kur sach zwią za nych z Ja nem Paw łem II.
W kla sach i na ko ry ta rzu po wsta ły ga zet ki na te mat pa -
pie ża Po la ka. Na lek cjach przy bli ża na by ła bio gra fia Ka -
ro la Woj ty ły. Wszyst ko po to, by uczcić pa mięć Ja na
Paw ła II i zgłę bia jąc je go na ukę, brać z nie go przy kład.
Zwień cze niem Ty go dnia Pa pie skie go był wy stęp lau re -
atów Kon kur su Re cy ta tor skie go Po ezji o Ja nie Paw -
le II i Fe sti wal Pio sen ki Re li gij nej, któ ry od był się 11 paź -
dzier ni ka br. w ko ście le św. Mi ko ła ja w Gra bi nie. 

W szko le po wsta ła wy sta wa prac pla stycz nych
pod ha słem „Jan Pa weł II – Pa pież ro dzi ny”. 12 paź -
dzier ni ka wszy scy zwy cięz cy zo sta li na gro dze ni
przy oka zji pa so wa nia na ucznia. Na gro dy zo sta ły
ufun do wa ne przez pań stwa Krze miń skich z Gra bi na. 

Da nu ta Le wan dow ska

Ob cho dy Dnia Edukacji
Narodowej w „Dwój ce”

15 paź dzier ni ka „Dwój ka” ob cho dzi ła DEN. Z tej
oka zji ca ła szko ła zgro ma dzi ła się w sa li gim na stycz nej.
Spo łecz ność uczniow ską przy wi ta ła dy rek tor Kry sty na
Bar to sik-Pasz kow ska, któ ra w tym dniu na gro dzi ła na -
uczy cie li. By li to: Ewa Bar don-Le wan dow ska, Li dia Ba -
ry lak, Ka ta rzy na Bi liń ska, Zdzi sła wa Kloc i Ja cek Kuź -
niak, na to miast Agniesz ka Wa si lew ska otrzy ma ła
na gro dę bur mi strza Nie mo dli na. 

Pa ni dy rek tor po gra tu lo wa ła wy róż nio nym pe da -
go gom, wy ra zi ła wdzięcz ność za ich pra cę na rzecz
szko ły. Na tę uro czy stość zo stał za pro szo ny rad ny Sta -
ni sław Ja niak, któ ry od czy tał list prze wod ni czą ce go
Ra dy Miej skiej Ma riu sza Niec ka rza skie ro wa ny do pra -
cow ni ków na szej szko ły w dniu ich świę ta.

Po czę ści ofi cjal nej na stą pi ła część ar ty stycz na, czy -
li przed sta wie nie, któ re z po mo cą Agniesz ki Wa sie lew -
skiej i Mag da le ny Gi bas przy go to wa li ucznio wie klas 4-
6. Ucznio wie w krót kich wier szy kach po dzię ko wa li
swo im na uczy cie lom za pra cę i trud, a przede wszyst -
kim za cier pli wość i wy ro zu mia łość. Każ dy z re cy ta to -
rów otrzy mał grom kie bra wa, za rów no od na uczy cie li,
jak i od swo ich ko le gów i ko le ża nek. 

Po przed sta wie niu prze wod ni czą ca Sa mo rzą du
Uczniow skie go Do mi ni ka Wa si lew ska za miast tra dy cyj -
ne go kwiat ka wrę czy ła na uczy cie lom ko szul ki z cha rak -
te ry stycz ny mi em ble ma ta mi, a pra cow ni cy ob słu gi
słod kie co nie co. Wszy scy ob da ro wa ni za ło ży li ko szul -
ki i usta wi li się do pa miąt ko we go zdję cia.

Te go dnia przed ca łą spo łecz no ścią uczniow ską wy -
stą pi ła rów nież kla sa pierw sza. Pierw sza ki po ka za ły
na co je stać. Z po mo cą wróż ki i złej cza row ni cy (w tych
ro lach wy stą pi ły Wik to ria Mrów czyń ska i Pau li na Hi za)
pod czuj nym okiem swo jej wy cho waw czy ni Li dii Ba ry -
lak, wy ko na ły wspa nia ły spek takl. Po przed sta wie niu Ka -
ta rzy na Bi liń ska wrę czy ła pierw sza kom ksią żecz ki SKO
i go rą co za chę ca ła ich do sys te ma tycz ne go oszczę dza -
nia oraz wrę czy ła na gro dę za za ję cie I miej sca Wik to -
rii Mrów czyń skiej w kon kur sie SKO pt. „Kon kurs na kon -
kur sy”. Po uro czy sto ściach wszy scy ro ze szli się do klas,
aby kon ty nu ować prze rwa ne lek cje.

Mag da le na Gi bas

DEN w Graczach
To dzię ki Wam, sza now ni Pe da go dzy, mó wiąc sło -

wa mi po et ki Ma rii Urbań skiej, ucznio wie „nie okła mu -

ją chmur, nie oszu ku ją wia tru, nie oka le cza ją ma rzeń”.
Sło wa te by ły my ślą prze wod nią pod czas te go rocz nych
ob cho dów Dnia Edu ka cji Na ro do wej, któ re od by ły się
w dniu 12 paź dzier ni ka br. w Szko le Pod sta wo wej oraz
Pu blicz nym Gim na zjum w Gra czach. 

Na uro czy stość zo sta li za pro sze ni na uczy cie le,
pra cow ni cy ob słu gi i ad mi ni stra cji, eme ry ci oraz przy -
ja cie le szko ły. Pod czas ofi cjal nej czę ści aka de mii dy rek -
tor szko ły Iwo na Traw ka oraz dy rek tor gim na zjum
Eu ge niusz Świą tek wrę czy li na uczy cie lom oraz pra -
cow ni kom ob słu gi i ad mi ni stra cji Na gro dy Dy rek to ra
SP i PG w Gra czach. W tym ro ku na gro dy w Szko le
Pod sta wo wej w Gra czach otrzy ma li: Ewa Stu dziń ska,
Lech Wą cha ła, Stel la Cy bul ska – Soł ty sik, Bo gu mi ła
Sa noj ca – Tu ła; w Pu blicz nym Gim na zjum w Gra -
czach: Ewa Reh lis, Jo an na Pin del, Ra do sław Pasz kow -
ski, Mo ni ka La ta oraz pra cow ni cy ob słu gi i ad mi ni stra -
cji: Jan Dwo jak, Te re sa Sa sak, Ewa An drej szyn,
Gra ży na Wa las, Ewa Ba nasz czyk. Na gro dy bur mi -
strza otrzy ma ły: Alek san dra Ko rze niow ska, Ka ta rzy na
Kri st man, Ewa Nic poń. 

Część ar ty stycz na przy go to wa na zo sta ła przez
uczniów kla sy III oraz uczniów z ko ła te atral ne go
pod prze wod nic twem na uczy cie lek Mał go rza ty Ję dry
oraz Be aty Ho mon tow skiej. Jak co ro ku swój wkład
w przy go to wa nie uro czy sto ści miał tak że szkol ny sa -
mo rząd uczniow ski pod kie run kiem Be aty Ho mon -
tow skiej (sło dy cze) oraz Ewy Reh lis i Agniesz ki Bo ro -
wicz (laur ki). Ucznio wie re cy to wa li wier sze, śpie wa li
pio sen ki, ucha rak te ry zo wa ni na na uczy cie li ode gra -
li scen ki, w któ rych na uczy cie le oraz ucznio wie dzie -
li li się mię dzy so bą roz my śle nia mi. Na za koń cze nie
spo tka nia ucznio wie po dzię ko wa li pe da go gom za tro -
skę, wy ro zu mia łość i cier pli wość oka zy wa ną im każ -
de go dnia w szko le.

Nie za bra kło tak że pysz ne go po czę stun ku przy go -
to wa ne go przez nie oce nio ne pa nie z kuch ni: Be atę Pro -
ściak, Gra ży nę Wa las, Edy tę Szmi giel ską pod kie row nic -
twem pa ni Mał go rza ty Kul czyń skiej.

Dy rek to rzy PG i SP w Gra czach

Suk ce sy na uczy cie li
i uczniów „Chro bre go”

16 paź dzier ni ka w Prósz ko wie od by ła się wo je -
wódz ka uro czy stość z oka zji Dnia Edu ka cji Na ro do -
wej, zor ga ni zo wa na przez Ku ra to rium Oświa ty
w Opo lu. W uro czy sto ści udział wzię li m.in. Ha li na Bi -
lik – Opol ski Ku ra tor Oświa ty, Ry szard Wil czyń ski
– Wo je wo da Opol ski, Jó zef Se be sta – Mar sza łek Wo -
je wódz twa Opol skie go, przed sta wi cie le związ ków za -
wo do wych oraz wy róż nie ni na uczy cie le z wo je wódz -
twa opol skie go. W cza sie spo tka nia na stą pi ło
wrę cze nie od zna czeń pań stwo wych (Krzyż Za słu gi
oraz me da li za dłu go let nią służ bę), KEN, na gród Mi -
ni stra Edu ka cji Na ro do wej i Opol skie go Ku ra to ra
Oświa ty pra cow ni kom edu ka cji za wy bit ne osią gnię -
cia za wo do we. W gro nie na gro dzo nych na uczy cie li
jest Bar ba ra Pa nec ka – dy rek tor Ze spo łu Szkół im. Bo -
le sła wa Chro bre go w Nie mo dli nie. Dy rek tor ZS w Nie -
mo dli nie otrzy ma ła Me dal Ko mi sji Edu ka cji Na ro do -
wej, nada wa ny przez Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej
za szcze gól ne za słu gi dla oświa ty i wy cho wa nia,
w szcze gól no ści w za kre sie dzia łal no ści dy dak tycz nej,
wy cho waw czej i opie kuń czej.

Ko lej ny suk ces to za kwa li fi ko wa nie się na szej
uczen ni cy do sty pen dium Pre ze sa Ra dy Mi ni strów
na rok szkol ny 2012/2013. Sty pen dyst ką zo sta ła Bo że -
na Ma li głów ka – uczen ni ca kla sy 3 b Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go Ze spo łu Szkół w Nie mo dli nie. Ser decz nie
gra tu lu je my wszyst kim wy róż nio nym.

E. Woź niak
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NASZE PIERWSZAKI

PSP Gracze • Klasa 1a

Stoją (od lewej): Julia Misztal, Marcin Bałamucki, Karolina
Szmigielska, Paweł Kacprzak, Oliwia Lipa, Miłosz Turowski, Maciej
Rożniatowski, Jakub Malik, Bartosz Kieloch.

Siedzą (od lewej): Alicja Ciećka, Maja Polańska, Natalia Piksa,
Adrianna Zawiła, Szymon Brykowski, Julia Rudnicka, Mateusz Szewc.

Dorośli (od lewej): Iwona Trawka – dyrektor szkoły, Andrzej Miśta –
prezes Bazalt-Gracze, Ewa Stala – wychowawczyni.

ZSP Gra bin

Od le wej: Sa ra Gier czak, Woj ciech Por ta ła, Mi chał Oleś ków, Ka mil
Cym ba ła, Oli wia Przy łuc ka, Mi chał No wak, Ire na Ka roń, Mag da -
le na Ko zik.
Dru gi rząd od le wej: Ja dwi ga Mar cjasz – dy rek tor ZSP w Gra bi nie, Fran -
cisz ka Kem pe – wy cho waw ca kla sy.

PSP Ro gi

Od pra wej: Oli wia Krzą stek, Oli wia Ka nia, Mar ty na Świersz czyń -
ska, We ro ni ka Ki jas, Ju lia Bed narz, Ka ro li na Ja chur ska.
Dru gi rząd od pra wej: Szy mon Lach, Ma ciej Ko per, Pau li na Wę grzyn,
Ma ja Ma cie jew ska.
Wy cho waw czy ni Kry sty na Ku śnierz.

PSP Gracze • Klasa 1b

Siedzą (od lewej): Oliwia Miller, Kacper Sapota, Laura Kaliciak,
Julia Kupczak, Marcelina Zaremba, Alan Szmigielski.

Stoją (od lewej): Julia Makieła, Mikołaj Miller, Dominika Kanaś,
Oliwia Ptak, Karolina Rutowicz, Michał Chrobot, Jakub Judasz,
Dawid Kozłowski, Jakub Mendak.

Dorośli (od lewej): Iwona Trawka – dyrektor szkoły, Andrzej Miśta –
prezes Bazalt-Gracze, Ewa Studzińska – wychowawczyni.



PSP nr 1 w Nie mo dli nie • Kla sa 1a

I rząd od le wej: Da ria Ję drzej czyk, Do mi ni -
ka Ru to wicz, Wik to ria Bu rzec, We ro ni ka
Brzę czek, Do mi nik To mec ki, Kin ga Dę biń -
ska, Ja kub Ju kow ski, Mi le na Sy ta.

II rząd od le wej: Kon stan ty Mar ty no wicz,
Piotr To ma szew ski, Szy mon Ber nard, Kac -
per Słod kow ski, Ma ria Olek sy, Mar ty na Woj -
cie chow ska, Pa tryk Broś, Mar cel Mo ryń.

III rząd od le wej: Ra fał Łu kaw ski, Ni ko -
dem Na wroc ki, Kac per Sa pe ta, Do mi nik

Dą bro wicz, Ka rol Za wał ka, Ka mil Kre to -
wicz, Se ba stian Bia ło wąs, Kry stian Dę -
biń ski.

Za ucznia mi wy cho waw czy ni kla sy Bar ba ra
Świą tek, dy rek tor szko ły Kry sty na Dża luk i wi ce -
dy rek tor Ma riusz Ko no wa luk.

PSP nr 1 w Nie mo dli nie • Kla sa 1b

I rząd od le wej: Wa nes sa Kraw czyk, Igor
Bie lec ki, Pa weł Po lań ski, Ni ko la Strze lec ka,
Do mi ni ka Że la zna, Aleks Moź dzir ski, Ja kub
Skrze tu ski, Szy mon Bru ka ło, Ja kub Ma in ka.

II rząd od le wej: Mar cin Kry siak, Ma te usz
Ogro dow ski, Ma te usz Wal ko wicz, Ka mil
Ru snak, Oli wia Kru piń ska, Mi le na Cem pa,
Oli wia Wło dar czyk.

III rząd od le wej: Mak sy mi lian Za jonc, Bar -
tosz Szklar ski, Do mi nik Du ra, Mar ty na

Char chut, Bian ka Ma li now ska, Mag da le na
Pie strak, Mal wi na Kra jew ska, Zu zan na Ja -
si now ska, Łu kasz Olej nik.

Za ucznia mi wy cho waw czy ni kla sy Agniesz ka
Ka li ciń ska, dy rek tor szko ły Kry sty na Dża luk
i wi ce dy rek tor Ma riusz Ko no wa luk.

PSP nr 2 w Nie mo dli nie

Sto ją (od le wej): Kon rad Chro bak, Da wid
Mi koś, Klau diusz Tkacz, Ad rian Te la tyń ski,

Se ba stian Ry ba, Ja kub Jor dan, Oli wer Jor -
dan, Fi lip Jusz czak, Je re miasz Wy ci ślik.

Sie dzą (od le wej): Se ba stian Słod kow ski,
Ad rian na Mi ko łaj czyk, Mar ty na Roz krut,

An ge li ka Za wrzy kraj, Ka ro li na La sman, Zu -
zan na Ga jew ska, Ame lia Ba na sik, Mag da -
le na Si wiec, Alek san dra Bie niec ka.

Wy cho waw czy ni Li dia Ba ry lak.


