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Dro dzy
Czy tel ni cy!

Już tra dy cyj nie, w pierw -
szych dniach wrze śnia od da je my
w Wa sze rę ce „Puls Nie mo dli na”.
Okład kę lip co wo -sierp nio wej emi -
sji ga ze ty zdo bi zdję cie z te go -
rocz nych do ży nek gmin nych,
o któ rych sze rzej pi sze my
na pierw szych stro nach. W naj -
now szym nu me rze prze czy ta cie
Pań stwo przede wszyst kim o tym,
co wy da rzy ło się w na szej gmi nie
w okre sie let nie go wy po czyn ku.

Cie pła po ra słu ży ła wie lu in -
we sty cjom. O nich wszyst kich
moż na prze czy tać w Wie ściach
z gmi ny. W let nim cza sie nie bra -
ko wa ło rów nież wy da rzeń spor to -
wych. Nasz Stun te r13 – Ra fał Pa -
sier bek zno wu zo stał mi strzem
świa ta. Tym ra zem nie mo dli nia nin
zdo był Grand Prix w Byd gosz czy,
po ko nu jąc po nad 70 ry wa li z 23
kra jów. Wra że nia mi z im pre zy
Ra fał po dzie lił się z czy tel ni ka mi
„Pul su”. Ze spor to wych wy da -
rzeń war to jesz cze wspo mnieć
o X Wy ści gu Dwó jek Ko lar skich
w Gra czach, za wo dach węd kar -
skich i pro po zy cji gry w I Li dze Fut -
sa lu UKS -u OSiR Je dyn ki. 

We wrze śniu ucznio wie wra -
ca ją doszkół, anie mo dliń ski Ośro -
dek Kul tu ry za pra sza dzie ci, mło -
dzież i do ro słych do sko rzy sta nia
z bo ga tej ofer ty za jęć. O wszyst -
kich pro po zy cjach moż na prze czy -
tać na ła mach na sze go cza so pi -
sma. Ży czy my mi łej lek tu ry.

Re dak cja

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

WE WRZEŚNIU
ZA GROSZE

• słoiki i zakrętki
• cebulki kwiatowe
• kwiaty sztuczne

Wszyst kie prze wo dy i mi kro fo ny pod łą czo ne. Pro fe sjo nal ny sprzęt go to -
wy, aby na gry wać wo ka li stów, ze spo ły mu zycz ne, a na wet re je stro wać im -
pre zy od by wa ją ce się w nie mo dliń skim Ośrod ku Kul tu ry.

– Phil Col lins za pew ne nie na gra pły ty w na szym stu -
dio, ale je ste śmy go to wi zre ali zo wać wie le in nych pro jek -
tów mu zycz nych. Sprzęt umoż li wia stwo rze nie na grań
o bar dzo wy so kiej ja ko ści dźwię ku. Ma ło te go, po miesz cze -
nia stu dio, sa li wi do wi sko wej i sa li kon fe ren cyj nej są ze so -
bą po łą czo ne i moż na na gry wać z nich rów no cze śnie. Da -
je to cie ka we moż li wo ści, a dla ze spo łów, któ re chciały by

na grać coś szyb ko, na tzw. set kę, wręcz ide al ne – mó wi
Piotr So pel, aku styk i opie kun stu dia na grań.

Pro jekt „Wy po sa że nie stu dia na grań w Ośrod ku Kul -
tu ry w Nie mo dli nie” zo stał zre ali zo wa ny w ra mach dzia -
ła nia 413 Wdra ża nie Lo kal nych Stra te gii Roz wo ju ob ję te -
go PROW na la ta 2007-2013. Kwo ta do fi nan so wa nia
to 25 000 zł. mk

Stu dio na grań
w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie
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Te go rocz ne świę to plo nów roz po czę ło się ko ro wo dem. Przed od no wio ną
na ze wnątrz świą ty nią wi tał przy by łe de le ga cje so łectw ks. Je rzy Chy łek, przyj mu -
jąc i ca łu jąc chleb przy nie sio ny przez go spo da rza do ży nek – bur mi strza Nie mo -
dli na Mi ro sła wa Stan kie wi cza. – Zda je my so bie spra wę, jak cięż ka jest wa sza pra -
ca, z któ rej my chęt nie ko rzy sta my każ de go dnia. Chce my Bo gu – Go spo da rzo wi
ca łej zie mi – po dzię ko wać tą mszą świę tą – wi tał rol ni ków i go ści ks. pro boszcz
i za pra szał na dzięk czyn ną mszę za ze bra ne plo ny i w in ten cji rol ni ków. W ude -
ko ro wa nym do żyn ko wo ko ście le zło żo no na oł ta rzu przy nie sio ne chle by, a pro -
boszcz Gra bi na To masz Ma lic ki ho mi lię po świe cił wdzięcz no ści. Po mszy, przed ko -
ścio łem, na wy cho dzą cych cze ka ły słod kie wy pie ki, któ ry mi czę sto wa ły dzie ci
i mło dzież z Szy dłow ca.

Dal sza część do żyn ko wych uro czy sto ści mia ła miej sce na przy go to wa nym
na prze ciw ko ścio ła po lu, na któ rym wi ta no ko lej no wcho dzą ce re pre zen ta cje so -
łectw oraz usta wio no ko ro ny żniw ne. Ce re mo niał do żyn ko wy roz po czął się prze -
ka za niem chle ba go spo da rzo wi do ży nek, bur mi strzo wi Nie mo dli na – Ma my za -
szczyt prze ka zać pa nu, sza now ny go spo da rzu, bo chen chle ba upie czo ny
z te go rocz nej mą ki, któ ry jest do wo dem cięż kiej pra cy i wy sił ku spo łecz no ści rol -
ni czej, a tak że sym bo lem przy wią za nia do na ro do wej tra dy cji. Jest on tak że na -
dzie ją na so li dar ność wszyst kich miesz kań ców na szej gmi ny. Je ste śmy prze ko na -

ni, że bę dzie dzie lo ny spra wie dli wie i wy star czy go dla wszyst kich – po wie dzie li
sta ro sto wie do ży nek Mał go rza ta Bu trym i Bog dan Ju dasz z Szy dłow ca, re pre zen -
tu ją cy rol ni czą spo łecz ność nie mo dliń skiej gmi ny.

– Cie szę się ogrom nie, że pięk ny do żyn ko wy zwy czaj jest pie lę gno wa ny
w na szej gmi nie. Dro dzy rol ni cy! Dzię ku ję za wasz trud, za cięż ką pra cę wy ko ny -
wa ną bez wzglę du na po rę dnia i no cy. Dzię ku ję za chleb, za umi ło wa nie zie mi,
za sza cu nek dla tra dy cji, pol ską go ścin ność i kul tu rę – po wie dział Mi ro sław Stan -
kie wicz. Na stęp nie, wraz ze sta ro sta mi, czę sto wał do żyn ko wym chle bem. 

Tra dy cyj nie od by ły się kon kur sy do żyn ko we: kon kurs ko ron żniw nych, „ży wych
ob ra zów” oraz kon kurs na naj ład niej ude ko ro wa ne go spo dar stwa. Pierw sze
miej sce w kon kur sie ko ron żniw nych przy pa dło wsi Ma gnu szo wi ce. Dru gie miej -
sce za ję ła ko ro na z Gra bi na, na to miast trze cią lokatę wy wal czy ła Kra sna Gó ra.
W kon ku ren cji „ży we ob ra zy” zwy cię stwo przy pa dło Mo le sto wi com za cie ka wy
po mysł prze bra nia się w sta ro pol skie stro je i na wią za nia do Re jow skich po sta ci
pa na, wój ta i ple ba na. – Mi ko łaj Rej nie mo że się na dzi wić w nie bie, że pan, wójt
i ple ban sto ją obok sie bie. Że za nie cha li po nad pięć set let niej kłót ni, a na wet pra -
wią so bie mi łe słów ka. A po mo gła im w tym mo le sto wic ka grusz ków ka! – re cy -
to wa ła „szlach cian ka” Ja dwi ga Ku ty ła. 

(ciąg dalszy na s. 4)

Święto plonów 2013
W pierw szym dniu wrze śnia od by ły się gmin no -pa ra fial ne uro czy sto ści do żyn ko we zor ga ni zo wa ne
w tym ro ku w Szy dłow cu Ślą skim. By ły one przede wszyst kim oka zją do po dzię ko wa nia rol ni kom
za ich cięż ką pra cę i ze bra ne plo ny, ale rów nież sposobnością do wspól nej za ba wy.

Gościejowice Grabin

Grodziec Jakubowice
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(dokończenie ze s. 4)
Dru gie miej sce w ka te go rii „ży wych ob ra zów” za ję ły Rzę dzi wo jo wi ce, a trze -

cie Lip no. Naj ład niej ude ko ro wa ny mi go spo dar stwa mi zo sta ły po se sje: Pań -
stwa Ku ba, Pań stwa Chmiestów oraz Pań stwa Ja gieł ło.

Or ga ni za to ra mi świę ta plo nów by li: bur mistrz Nie mo dli na, soł tys i ra da so -
łec ka Szy dłow ca Ślą skie go oraz Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie. – Przy go to wa -
nia do do ży nek trwa ły od dwóch mie się cy, ale peł ną pa rą od czwart ku. Na po -
cząt ku by ło tro chę trud no, ale jak lu dzie zo ba czy li, że coś się dzie je, to chęt nie
włą czy li się do pra cy: sprzą ta li wieś i po se sje, nie któ rzy ma lo wa li do my, wy mie -
nia li pło ty, po ma ga li przy ko ro nie. Je stem dum na z miesz kań ców Szy dłow ca – po -
wie dzia ła soł ty ska Ber nar da Ja gieł ło.

Oka zją do wspól nej za ba wy był przy go to wa ny przez Ośro dek Kul tu ry w Nie -
mo dli nie pro gram ar ty stycz ny. Na ple ne ro wej sce nie wy stą pi ły Gra czan ki, Ja nusz
Te kie la, a tak że ze spół Pią ty bieg. Do we so łej bie sia dy, tań ca i śpie wów za pra -
sza ła Ka ba re to wa Gru pa Bie siad na, a do póź nej no cy ba wił du et Mi raż. W cza -
sie wy stę pów zli cy to wa no dwa zdję cia na płót nie, tym sa mym za si la jąc kon to re -
mon tu wnę trza ko ścio ła w Szy dłow cu Ślą skim. 

mk

Te go rocz ne do żyn ki od by ły się dzię ki
przy ja znym part ne rom, któ rym or ga ni za to rzy
skła da ją ser decz ne po dzię ko wa nia.

By li ni mi:

• Raj mund Woc ka i Fer my Dro biu 
• Bro ni sław Ha ła dus, Przed się bior stwo Wy twór czo -Han dlo we

Ra pex Gra bin 
• Zbi gniew Ko ster kie wicz i RSP Wy dro wi ce 
• Ma rek Ada mus i Pań stwo we Go spo dar stwo Le śne – La sy Pań -

stwo we – Go spo dar stwo Ry bac kie Nie mo dlin
• Jan Olek sa i PSS Spo łem Nie mo dlin

Krasna Góra Lipno

Magnuszowice

Wydrowice

Szydłowiec Śląski
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Wiosenna obniżka cen • Promocja na wiosnę

W le cie 1943 ro ku na Wo ły niu i Kre sach
Po łu dnio wo-Wschod nich II Rze czy po spo li -
tej mia ła miej sce kul mi na cja ma so wych
mor dów lud no ści pol skiej. 11 lip ca 2013 ro -
ku w Nie mo dli nie od by ły się ob cho dy upa -
mięt nia ją ce 70. rocz ni cę ofiar lu do bój stwa.

Uro czy sto ści roz po czę ła msza św. w nie mo dliń -
skim ko ście le, gdzie mo dlo no się w in ten cji ofiar.
Ksiądz pro boszcz Je rzy Chy łek w wy gło szo nej ho mi lii
zwra cał uwa gę, że po trzeb na jest nam przede wszyst -
kim po sta wa prze ba cze nia do zna nych krzywd – nie
za po mi na nia o nich, ale prze ba cze nia lu dziom, któ rzy
je wy rzą dzi li. Pod kre ślił rów nież, jak po trzeb na jest
praw da w mó wie niu o tam tych wy da rze niach.

Dal sza część ob cho dów 70. rocz ni cy lu do bój -
stwa mia ła miej sce na Pla cu Obroń ców Prze bra ża,
w któ rych wzię li udział przed sta wi cie le władz wo je -
wódz kich, po wia tu i gmi ny, przed sta wi cie le sto wa -
rzy szeń i związ ków kom ba tanc kich, pocz ty sztan da ro -
we szkół i har ce rzy oraz miesz kań cy. Pod nio słe go
cha rak te ru spo tka nia nada wa ła obec ność kom pa nii
ho no ro wej 10 Bry ga dy Lo gi stycz nej w Opo lu. 

Po wy słu cha niu hym nu pań stwo we go, głos za brał
bur mistrz Mi ro sław Stan kie wicz: – Tra ge dia wo łyń ska
jest wciąż ży wa szcze gól nie w po ko le niu, któ re prze -
szło ge hen nę tam tych dni. Dzi siaj, 70 lat po tam tych
wy da rze niach, po win ni śmy za cho wać pa mięć o tych
wszyst kich, któ rzy zgi nę li tyl ko dla te go, że by li Po la ka -
mi. Od daj my w tym dniu cześć na szym bo ha te rom, ta -
kim jak cy wil ny ko men dant obro ny Prze bra ża Lu dwik
Ma li now ski oraz ko men dant woj sko wy Hen ryk Cy -
bul ski. Od daj my cześć in nym, ci chym bo ha te rom
tamtych dni, czę sto bez i mien nym. To dzię ki nim uda -
ło się ura to wać od śmier ci set ki Po la ków, któ rzy w du -
żej czę ści osie dli li się po woj nie na Zie mi Nie mo dliń -
skiej. Z dra ma tu tam tych dni na le ży wy cią gać wnio ski.
Spo glą da jąc w przy szłość, bu du jąc Zjed no czo ną Eu -

ro pę, uczest ni cząc z Ukra iną we wspól nych przed się -
wzię ciach, nie mo że my nie pa mię tać o na szych po -
mor do wa nych. Chce my, aby ta trud na z punk tu wi dze -
nia pol sko -ukra iń skich re la cji hi sto ria uczy ła nas
wszyst kich, że nie ma przy zwo le nia na glo ry fi ka cję
mor der ców i bu do wa nie no wej pań stwo wo ści na fun -
da men cie kłam stwa. Tyl ko po przez po sza no wa nie
god no ści ofiar moż li we jest praw dzi we po jed na nie
i zgod na współ pra ca obec nych i przy szłych po ko leń.

Rów nież ro lę pa mię ci w kształ to wa niu przy szło ści
pod kre ślał dy rek tor biu ra wo je wo dy opol skie go Szy -
mon Ogła za: – Praw da i pa mięć sku tecz nie chro nią
przed złem. Po to two rzy my zna ki pa mię ci, ta bli ce i wy -
da rze nia. Spo ty ka my się, by od dać hołd ofia rom
i uzmy sło wić so bie ogrom tra ge dii. Za cho wu jąc pa -
mięć, ofe ru je my po jed na nie, któ re go owo cem sta nie
się przy jaźń.

– Sej mik wo je wódz twa opol skie go, pa mię ta jąc
o tra gicz nych lo sach miesz kań ców Opolsz czy zny o ro -
do wo dzie kre so wym, usta no wił dzień 11 lip ca Dniem

pa mię ci ofiar lu do bój stwa na Kre sach Wschod -
nich II Rze czy po spo li tej. Pa mięć hi sto rycz na jest nie -
zwy kle waż na i jed nym z na szych obo wiąz ków jest jej
pie lę gno wa nie, zwłasz cza wśród naj młod sze go po ko -
le nia – po wie dział wi ce mar sza łek wo je wódz twa opol -
skie go To masz Ko stuś.

– Pa mięć o Kre sach pie lę gno wa na w Nie mo dli nie
i na te re nie wo je wódz twa opol skie go jest wiel kim
wkła dem w kul tu rę i ży cie Pol ski. Dzię ku ję pa nu bur -
mi strzo wi za to, że ma cie po mnik Lu dwi ka Ma li now -
skie go, po zy tyw ne go bo ha te ra te go bar dzo trud ne go
i tra gicz ne go cza su. My ślę, że jest to do sko na ła po -
stać, któ ra mo że być wzo rem dla dzi siej szej mło dzie -
ży – po wie dział Krzysz tof Wy sdak, czło nek za rzą du po -
wia tu opol skie go.

– Tym wszyst kim, któ rzy zo sta li sie ro ta mi lub pół -
sie ro ta mi, przez ca łe ży cie tkwił w pa mię ci ob raz tej

strasz nej zbrod ni, a dal sze ży cie by ło nie jed no krot nie
bar dzo trud ne – pod kre ślił w swo im wy stą pie niu Jan
Waj man ze Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół Zie mi Do liń skiej.

Kom ba tan ci otrzy ma li z rąk bur mi strza Mi ro sła -
wa Stan kie wi cza dy plo my przy zna ne przez Świa to wy
Zwią zek Żoł nie rzy Ar mii Kra jo wej Okręg Wo łyń ski za to,
że z „na ra że niem wła sne go ży cia pod ję li wal kę w obro -
nie lud no ści cy wil nej Prze bra ża i oko lic”. Wy róż nie ni zo -
sta li: Mi ro sław Ło ziń ski, Ka zi mierz Mi cun, Eu ge niusz
Bry kow ski, Ste fan Jan czak i Sta ni sław Ga la. Płk. Ste fan
Szel ka – pre zes Okrę gu Związ ku Kom ba tan tów RP
i By łych Więź niów Po li tycz nych w Opo lu, wrę czył dy plo -
my An nie Ję drze jew skiej i Ja no wi Waj ma no wi. Po zo sta -
li wy róż nie ni to: Ma ria Szmidt i Woj ciech Pasz kow ski.

Ko lej ny mi punk ta mi ob cho dów 70. rocz ni cy lu do -
bój stwa na Wo ły niu i Kre sach Wschod nich był apel
po le głych, sal wa ho no ro wa i zło że nie wień ców.

W dru giej czę ści uro czy sto ści, w nie mo dliń skiej bi -
blio te ce od by ło się spo tka nie z Ja nem Waj ma nem, au -
to rem książ ki „Nie wdzięcz ne lo sy Do li nia ków”. 

mk
J. Waj man, Kie dyś za brak nie nas

Mo że za lat trzy dzie ści już nie bę dzie nas,
Za brak nie kre so wia ków, co ży li tu wśród nas.
Za brak nie kre so wia ków, któ rzy na Śląsk przy by li,
Bo swe ro dzin ne stro ny na za wsze utra ci li.

My sta rzy kre so wia nie, co śmy na Kre sach ży li,
O Pol skę nie pod le głą z za bor cą my wal czy li.
Wal czy li jak mo gli i ile tyl ko mie li sił,
Lecz Kre sy nam za bra no, bo ktoś sil niej szy był.

Już jest nas co raz mniej, bo na wiecz ną war tę od cho dzi my,
A po nas po zo sta ją tyl ko krzy że, cmen ta rze i mo gi ły.
Tyl ko kwia ty na gro bach co raz wię cej cmen ta rzy ozda bia ją,
A na sze dzie ci i wnu ki zwię dłe kwia ty z fla ko nów wy rzu ca ją.

70. rocz ni ca lu do bój stwa na Wo ły niu
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We so łe wa ka cje z Ośrod kiem Kul tu ry
Pod czas wa ka cji dzie ci z na szej gmi ny ko rzy sta ły z ofer ty za -

jęć kul tu ral nych przy go to wa nych przez Ośro dek Kul tu ry w Nie mo -
dli nie. Spo rym za in te re so wa niem cie szy ły się dys ko te ki z udzia łem
po sta ci baj ko wych, ta kich jak Ty gry sek, Che ster czy Mysz ka Mi ki. 

Cie ka we, barw ne ani ma cje przy cią ga ły do za ba wy nie tyl ko dzie ci, ale rów -
nież ro dzi ców. Do dat ko wych wra żeń do star cza ły dzie ciom my dla ne bań ki oraz
sztucz ny dym. Dwa ra zy w ty go dniu od by wa ły się spek ta kle te atral ne – ada pta -
cje zna nych i lu bia nych ba jek: Wilk i za jąc, Pi no kio, Kot w bu tach, Śpią ca Kró lew -
na, Czer wo ny Kap tu rek, Sto licz ku na kryj się czy Dok tor Do lit tle i przy ja cie le. Pod -
czas wy stę pów ak to rzy za chę ca li dzie ci do wspól nej za ba wy. Wszyst kie spek ta kle
cie szy ły się spo rym za in te re so wa niem. 

Pod czas lip co wych spo tkań zor ga ni zo wa no rów nież sta łe for my za jęć: warsz -
ta ty ta necz ne, wo kal ne i pla stycz ne, pod czas któ rych dzie ci ry so wa ły pej za że, por -
tre ty, abs trak cje oraz two rzy ły pła sko rzeź by z ma sy sol nej. Wszyst kie za ję cia cie -
szy ły się za in te re so wa niem dzie ci i by ły dla nich du żym uroz ma ice niem
wa ka cyj nych dni.

MG

Wa ka cje w bi blio te ce
W bi blio te ce książ ka zaj mu je bar dzo waż ne miej sce, dla te go

te go rocz ne wa ka cyj ne za ję cia w od dzia le dla dzie ci roz po czy na -
ły się od spo tkań z li te ra tu rą. Pod czas nich naj młod si bra li udział
w gło śnym czy ta niu ksią że czek „Dom dla Urwi sa” i „No we pso ty
Urwi sa” z se rii „Mój nie sfor ny szcze niak” Hol ly Webb.

Dzie ci uczest ni czy ły tak że w wy ko ny wa niu prac ręcz nych, po słu gu jąc się róż -
ny mi tech ni ka mi pla stycz ny mi: wa ka cyj ne słoń ce, pra ca de tek ty wa, trze po czą cy
du szek, fi gur ki z ma sy sol nej, a także w za ba wach, grach in dy wi du al nych i ze spo -
ło wych, roz wi ja jąc spraw ność ru cho wą: za ba wa z ba lo ni ka mi, fa so lo wy zbie racz,
go rą ce krze sła. Po nad to ukła da ły puz zle, roz wią zy wa ły krzy żów ki oraz re bu sy.

Du żym za in te re so wa niem pod czas wa ka cji cie szy ły się: ka lam bu ry, gry plan -
szo we i edu ka cyj ne – Rosz pun ka, Pio truś Pan; oraz za ba wy: szczę ście w pu deł -
kach, kost ko wa lo te ria, słod ki wąż. Dzie ci uczest ni czą ce w spo tka niach ko rzy sta -
ły tak że z bez płat ne go do stę pu do In ter ne tu.

Zor ga ni zo wa ne przez bi blio te kę wa ka cyj ne za ję cia po zwo li ły naj młod szym,
spę dza ją cym letni okres w do mu, na prze ży cie przy go dy i cie ka we spę dze nie cza -
su wol ne go.

Do ro ta Ol szew ska
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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

Kontrakt z NFZ dla dorosłych, dzieci i młodzieży do lat 18 

Spor to we wa ka cje
Za koń czył się wa ka cyj ny pro gram Spor to we wa ka cje 2013.

W inicjatywie zor ga ni zo wa nej przez Ośro dek Spor tu i Re kre acji
za pla no wa no tur nie je spor to we w pię ciu dys cy pli nach spor to -
wych tj. w pił ce noż nej, ko szy ków ce, siat ków ce, uni ho ke ju i te ni -
sie sto ło wym. Dla chęt nych na ba se nie w Lip nie od by wa ły się lek -
cje na uki pły wa nia.

Naj więk szym za in te re so wa niem cie szy ły się tur nie je pił kar skie, a naj wyż sza fre -
kwen cja od no to wy wa na by ła w pierwszym dniu tygodnia. W po nie dział ko wych tur -
nie jach, oprócz mło dzie ży z Nie mo dli na, udział bra ły dzie ci z so łectw na szej gmi ny,
któ re spe cjal nie pod sta wio nym au to ka rem do wo żo no na za ję cia, a po za koń cze niu
od wo żo no do do mów. Nie za wod na gru pa uczestników za wo dów to pił ka rze z Kra -
snej Gó ry, któ rzy w kom ple cie sta wia li się na po nie dział ko we za wo dy. 

Spo rym za in te re so wa niem cie szy ły się rów nież po nie dział ko we tur nie je siat -
kar skie. Tu prym wie dli siat ka rze i siat kar ki z Gra czy. W po zo sta łe dni, od wtor -
ku do piąt ku, mia ły miej sce tur nie je ko szy ków ki, któ re od by wa ły się na Or li ku, siat -
ków ki pla żo wej (ba sen w Lip nie), te ni sa sto ło we go (ha la OSiR), tur nie je pił kar skie
i siat kar skie. Każ de go dnia na zwy cięz ców po szcze gól nych za wo dów cze ka ła pa -
miąt ko wa sta tu et ka oraz bi le ty wstę pu na ba sen w Lip nie.

Mie sięcz na za ba wa do bie gła koń ca. Spo ra fre kwen cja na tur nie jach i za wsze
uśmiech nię te dzie cia ki świad czą o tym, że wszy scy do brze się ba wi li i bę dą mi -
ło wspo mi nać wspól nie spę dzo ny czas. 

OSiR Nie mo dlin

Wa ka cje z te ni sem
Świ no uj ście 2013

W dniach od 4 sierp nia do 15 sierp nia 2013 ro ku Za rząd UKS SO -
KO LIK Nie mo dlin zor ga ni zo wał dla swo ich człon ków obóz spor to wy
z pro fi lak ty ką uza leż nień w Świ no uj ściu Przy to rze na wy spie Wo lin.

Obóz od by wał się na te re nie Szko ły Pod sta wo wej nr 9 im. Ja na Paw ła II, któ -
ra by ła do sko na le przy go to wa na do przy ję cia uczest ni ków. Od stro ny tech nicz -
nej dzie ci mo gły ko rzy stać z ha li spor to wej, pla cu za baw i bo iska spor to we go,
a od ga stro no micz nej obo zo wi czów roz piesz cza no do mo wym je dze niem, przy -
go to wa nym przez ku char ki ze szkol nej sto łów ki.

Zgod nie z ideą przed się wzię cia, dzie ci co dzien nie uczest ni czy ły w tre nin gach
te ni sa sto ło we go, za ję ciach spor to wych i pro fi lak tycz nych. Do dat ko wo, ze wzglę -
du na pięk ną po go dę, każ de go dnia za ży wa ły ką pie li sło necz nych i mor skich
na pla ży w Świ no uj ściu – War szów. W trak cie obo zu zor ga ni zo wa no rów nież dwie
wy ciecz ki: do Świ no uj ścia i Mię dzyz dro jów. Opie ku na mi mło dych te ni si stów by li:
Zdzi sław Gro bel ski i Bar ba ra Ol szew ska, a kie row ni kiem obo zu Bar tło miej Wal ków.

Do fi nan so wa nie do kosz tów wy po czyn ku dzie ci UKS SO KO LIK Nie mo dlin
otrzy mał z Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie, Gmin ne go Pro gra mu Pro fi lak ty ki
i Roz wią zy wa nia Pro ble mów Al ko ho lo wych na rok 2013. Po nad to w re ali za cji obo -
zu po mógł Ośro dek Spor tu i Re kre acji w Nie mo dli nie oraz sklep Black Red Whi -
te w Niemodlinie. Za zgo dą kie row nic twa tych in sty tu cji, nie od płat nie wy po ży -
czo no sto ły te ni so we oraz uży czo no trans por tu do ich prze wo zu. Za wy mie nio ne
po wy żej for my po mo cy Za rząd UKS SO KO LIK skła da ser decz ne po dzię ko wa nia.

Bar tło miej Wal ków
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Te atr Lal ki i Ak to ra w Opo lu i Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie za pra sza ją na przed sta wie nie te atral ne „Świa teł -
ko”, któ re od bę dzie się 20 paź dzier ni ka 2013 r. (nie dzie la) o godz. 18.00 w sa li wi do wi sko wej Ośrod ka Kul tu ry w ra -
mach pro jek tu TE ATR POL SKA. Bi le ty w ce nie 7 zł moż na na być w se kre ta ria cie Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie. 

TE ATR POL SKA jest ogól no pol skim pro gra mem pro mo cji te atru wśród miesz kań ców miej sco wo ści, ma ją cych
utrud nio ny do stęp do ofer ty te atral nej. 

Ce lem pro gra mu jest pro mo cja cie ka we go re per tu aru w ośrod kach ma ją cych utrud nio ny do stęp do ofer ty
te atral nej oraz zak ty wi zo wa nie te atrów do dzia łal no ści wy kra cza ją cej po za wła sne mia sto i kon kret ny bu dy nek
te atral ny. Pro gram ma tak że otwo rzyć moż li wo ści współ pra cy mię dzy te atra mi a ośrod ka mi kul tu ry, a tak że uła -
twić po zna nie no wych miejsc i prze strze ni, w któ rych moż na wy sta wić spek ta kle. 

In spi ra cją dla po wsta nia pro gra mu by ły ob jaz dy te atral ne or ga ni zo wa ne w okre sie mię dzy wo jen nym przez
„Re du tę” Ju liu sza Oster wy i Mie czy sła wa Li ma now skie go, któ re przy bli ża ły miesz kań com ma łych mia ste czek naj -
waż niej sze osią gnię cia kul tu ry pol skiej tam te go okre su. 

Po ka zy spek ta kli re ali zo wa ne w ra mach pro gra mu In sty tu tu Te atral ne go im. Zbi gnie wa Ra szew skie go TE ATR
POL SKA ze środ ków Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go. 

Wię cej in for ma cji na stro nie: www.pol ska.e -te atr.pl

Świa teł ko Pew ne go dnia z dzie cię ce go po ko ju zni ka Dziew czyn ka. Co dzie je się z jej rze cza mi i za baw ka -
mi, któ re zo sta ją sa me? Z pew no ścią tro chę roz ra bia ją, kłó cą się, ale bar dzo szyb ko za czy na ją też tę sk nić za osób ką, wo -
kół któ rej krę ci ło się ca łe ich ży cie.

Przed sta wie nie jest opo wie ścią o przy go dach i emo cjach przed mio tów, któ re mu szą zmie rzyć się z bra kiem naj bliż -
szej im oso by. Współ dzia ła nie i za po mnie nie o daw nych wa śniach po zwa la im po ra dzić so bie z tą no wą sy tu acją. Po -
sta na wia ją wy ru szyć na po szu ki wa nie Dziew czyn ki i choć miej sce, w któ rym ją znaj du ją wca le nie jest we so łe, to ich wy -
trwa łość i mi łość do dziec ka oka zu je się bez cen na. To hi sto ria o przy wią za niu, przy jaź ni i chę ci dzie le nia się szczę ściem.

Ob sa da:
Kap cio wa – Do ro ta No wak
Po dusz ka – Agniesz ka Zy skow ska -Bi skup
Smut ne Łóż ko – Elż bie ta Żło bic ka
Bu dzik – Jan Chra boł
Ka peć – To masz Szczy giel ski
Ły sy Joe – An drzej Szy mań ski

Spek takl dla wi dzów po wy żej 6 lat.

Ośrodek Kultury
w Niemodlinie

zaprasza na zajęcia
Ośrodek Kultury w Niemodlinie serdecznie

zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na zajęcia
kulturalne w roku szkolnym 2013/2014. Zapisy na
zajęcia odbędą się w dniu 12 września 2013 r.

• Zajęcia plastyczne, godz. 15.00 
• Zajęcia taneczne RYTMIX, godz. 15.00
• Zajęcia filmowe, godz. 15.00
• Zajęcia teatralne, godz. 15.30
• Studio Piosenki, godz. 16.00 
• Zespoły wokalne dorosłych, godz. 17.00
• Zajęcia instrumentalne: pianino, keyboard,

saksofon, gitara, godz. 17.00
• Scena Młodzieżowa, godz. 18.00
• Zespoły młodzieżowe, godz. 18.00

Więcej informacji na temat
prowadzonych przez nas zajęć

można uzyskać osobiście w Ośrodku
Kultury, na naszej stronie

internetowej www.okniemodlin.org
lub pod nr. tel. 774606096.

Do ku men tal na Od sło na Ki na w Nie mo dli nie
Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie za pra sza na po nad dwu go -
dzin ne spo tka nie z no wy mi i cie ka wy mi pol ski mi fil ma mi

do ku men tal ny mi w ra mach pro jek tu Do ku men tal na Od sło na Ki na (DOK).
Jest to pro jekt, któ ry w spo sób bez po śred ni pra gnie za po znać, za in te re so wać i za chwy cić wi dza tą

od sło ną ki na, któ rą wy zna cza film do ku men tal ny. Od sła nia ki no do ku men tal ne w 5 mia stach Pol ski (Opo -
le, War sza wa, Łódź, Ka to wi ce, Bia ły stok) oraz 6 mia stach po wia to wych wo je wódz twa opol skie go (Brzeg,
Ole sno, Nie mo dlin, Krap ko wi ce, Kę dzie rzyn-Koź le, Klucz bork), pro mu jąc i za po wia da jąc jed no cze śnie 11.
edy cję Fe sti wa lu Fil mo we go Opol skie La my (03 – 12.10.2013). W pro gra mie za pre zen to wa ne zo sta ną
fil my mło dych twór ców, jak i tych bar dziej do świad czo nych.

Pro jek cja fil mów w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie
27 wrze śnia, godz. 19.00 – sa la wi do wi sko wa:
1. Księż nicz ka i mur, reż. Mał go rza ta Ko ze ra, Pol ska 2012, 14 min
2. Dzi siaj w War sza wie, ju tro gdzieś w świe cie, reż. Grze gorz Brzo zow ski, Pol ska 2012, 20 min
3. Mat ka, reż. Ja kub Pią tek, Pol ska 2009, 11 min
4. Kra jo braz ni zin ny z ko ły ską, reż. Mi chał Bro żo no wicz, Pol ska 2009, 18 min
5. Czar na cór ka, reż. An na Sko ru pa, Pol ska 2011, 24 min
6. Vi va Ma ria, reż. Agniesz ka Smo czy śń ska, Pol ska 2010, 17 min
7. Get to Go spel, reż. Ja kub Ra dej, Pol ska 2011, 27 min

Łącz ny czas pro jek cji: 131 minut
ZA PRA SZA MY – wstęp wol ny!

Weź udział w kon kur sie!
Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie za -

pra sza do udzia łu w kon kur sach: pla -
stycz nym „Ma ły Kar pik” i „Pol sko -Cze -
skim kon kur sie ku li nar nym na po tra wę
z ryb”, or ga ni zo wa nych w ra mach pro -
jek tu Świę to Kar pia 2013. 

Wa run kiem uczest nic twa w kon kur sie „Ma -
ły Kar pik” jest prze sła nie lub do star cze nie pra cy
pla stycz nej (te mat prze wod ni: ry ba zwią za na hi -
sto rycz nie z Nie mo dli nem i oko li ca mi oraz węd -
ka rze i po ło wy ryb) wraz z kar tą zgło sze nia
uczest ni ka do dnia 30 wrze śnia na ad res: Ośro -

dek Kul tu ry w Nie mo dli nie, ul. Re ja 1, 49-100 Nie -
mo dlin, tel./fax: 77 4606 096.

Wa run kiem uczest nic twa w kon kur sie ku li -
nar nym 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. 4 li sto pa da
(tel. 77 4606 096) oraz do star cze nie jed nej po -
tra wy z ryb (z po da niem na zwy po tra wy)
w dniu 16 li sto pa da 2013 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.

Re gu la mi ny kon kur sów znaj du ją się na stro -
nie in ter ne to wej Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli -
nie: www.oknie mo dlin.org

Za pra sza my do udzia łu!

Te atr Lal ki i Ak to ra z Opo la
wy stą pi w Nie mo dli nie

Mar cin Da niec wy stą pi w Nie mo dli nie
Mar cin Da niec, je den z naj po pu lar -

niej szych pol skich ar ty stów ka ba re to -
wych, wy stą pi w Ośrod ku Kul tu ry w Nie -
mo dli nie 13 paź dzier ni ka (nie dzie la)
o godz. 16.00. Bi le ty w ce nie 40 zł do na -
by cia w se kre ta ria cie Ośrod ka Kul tu ry
w Nie mo dli nie.



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, mi nę ły wa ka cje. Jak udał się
urlop? Od po czął pan?

Mi ro sław Stan kie wicz: Tak. Od po czy -
wa łem w do mu. Mia łem in ten syw ny urlop. Za le -
głe pra ce do mo we. Po rząd ko wa nie ogro du. Od -
wie dzi ny cór ki wraz z wnucz ką. Przez dwa
ty go dnie dom pe łen go ści. Ta kie go urlo pu już
daw no nie mia łem.

PN: W trak cie pań skie go urlo pu
za pa dła de cy zja o roz po czę ciu bu do -
wy ob wod ni cy Ny sy. A co z na szą ob -
wod ni cą?

MS: O ile wiem, to ko lej ny mi ni ster roz po -
czy na bu do wę ob wod ni cy w Ny sie. Je że li tak
bę dzie, to na le ży po gra tu lo wać miesz kań com
Ny sy tak po trzeb nej in we sty cji. Nam po zo sta -
je w dal szym cią gu za bie gać róż ny mi me to da -
mi o roz po czę cie bu do wy na szej ob wod ni cy.
Wy stą pi łem po raz ko lej ny do pre mie ra RP
z ape lem o uję cie bu do wy ob wod ni cy Nie mo dli -
na w do ku men tach rzą do wych na la ta 2014-
20, a więc za bez pie cze nie środ ków w bu dże cie
pań stwa na roz po czę cie bu do wy. Roz ma wiam
z wo je wo dą i mar szał kiem o pod ję ciu ko lej -
nych roz mów w War sza wie za szcze gól nym
wska za niem, że Nie mo dlin jest ostat nią miej -
sco wo ścią nie  po sia da ją cą ob wod ni cy w cią gu
dro gi kra jo wej 46. Przy po mi nam po słom
o wcze śniej szych zo bo wią za niach. Ro bię to, co
w tej sy tu acji moż na zro bić. Z przy kro ścią jed -
nak stwier dzam, że te dzia ła nia są osła bia ne

przez kil ku nie od po wie dzial nych miesz kań ców,
któ rzy w me diach oświad cza ją na przy kład, że
wła dze sa mo rzą do we Nie mo dli na, w szcze gól -
no ści rad ni Ra dy Miej skiej, nie są za in te re so wa -
ne bu do wą na szej ob wod ni cy. Być mo że oso by
te uwa ża ją, że ich pry wat ne in te re sy bę dą za -
gro żo ne w przy pad ku wy bu do wa nia ob wod ni -
cy, ale dzia ła jąc w ten spo sób, dzia ła ją prze ciw -
ko zde cy do wa nej więk szo ści miesz kań ców
ocze ku ją cych na tę in we sty cję.

PN: W trak cie wa ka cji roz po czę li -
śmy wdra ża nie no wej usta wy do ty czą -
cej go spo dar ki od pa da mi. Jak Nie mo -
dlin wy glą da na tle in nych gmin?

MS: Nie jest źle. Sys te ma tycz nie po ja wia -
ją się po jem ni ki do se gre ga cji od pa dów. Prak -
tycz nie ten pro ces jest na ukoń cze niu. Zni ka ją
tak zwa ne gniaz da. Spół dziel nia miesz ka nio -
wa, a tym sa mym spół dziel cy, bę dzie skła da ła
jed ną, a nie wie le de kla ra cji śmie cio wych, co
znacz nie upro ści pra cę w urzę dzie. Fir ma Re -
mon dis co raz le piej zna ma pę na szej gmi ny
i po pierw szych ty go dniach nie po ro zu mień
wszy scy miesz kań cy ma ją od bie ra ne od pa dy
zgod nie z usta lo nym har mo no gra mem. Uzgod -
ni li śmy z Ban kiem Spół dziel czym, że od opłat
za od pa dy nie bę dą po bie ra ne pro wi zje, co
zna czą co zmniej szy ob cią że nia miesz kań ców
do ko nu ją cych opłat po przez bank. Wpro wa -
dza my sys tem in dy wi du al nych kont dla każ de -
go go spo dar stwa do mo we go. Prak tycz nie sys -
tem już funk cjo nu je. Do star cza my te raz
wszyst kim, któ rzy zło ży li po praw ne de kla ra cje
na od biór od pa dów, in for ma cję o in dy wi du al -
nym nu me rze kon ta, na któ re na le ży do ko ny -
wać wpłat prze le wem przez In ter net, w ban ku
lub na po czcie. Peł ne uru cho mie nie sys te mu in -
for ma tycz ne go na stą pi już w paź dzier ni ku.
Wszyst kie te czyn no ści wy ma ga ły bar dzo du że -
go za an ga żo wa nia pra cow ni ków urzę du. Szcze -
rze mó wiąc, my śla łem, że bę dzie to trwa ło
znacz nie dłu żej i bę dzie wy glą da ło go rzej. Dzię -
ku ję jed no cze śnie miesz kań com za wy ro zu mia -
łość i co raz więk szą świa do mość, że wpro wa -
dza ne zmia ny sys te mo we nie są ta kie pro ste.
Oczy wi ście bra ku je jesz cze kil ku ele men tów no -
we go sys te mu. Na przy kład nie uru cho mi li śmy
do tej po ry punk tu se lek tyw nej zbiór ki od pa -
dów. Do pierw sze go prze tar gu na pro wa dze nie
te go punk tu nie przy stą pi ła żad na fir ma. Ogło -
si li śmy dru gi prze targ, któ ry po wi nien być roz -
strzy gnię ty w po ło wie wrze śnia. Je że li sy tu acja
się po wtó rzy, to zmu sze ni bę dzie my zor ga ni zo -
wać ten punkt sa mi. Przy wy so ko ści opłat usta -
lo nych przez Ra dę Miej ską nie je ste śmy obec -
nie w sta nie zgro ma dzić od po wied niej ilo ści
środ ków na po wsta nie i pro wa dze nie te go
punk tu. Prze wi du ję, że wdro że nie no wych za -
sad go spo dar ki od pa da mi bę dzie cią głym pro -
ce sem wy ma ga ją cym od nas wszyst kich sys te -
ma tycz ne go do sko na le nia się. Do ide ału jest
nam cią gle jesz cze da le ko. Pa trząc jed nak
na per tur ba cje, ja kie prze ży wa ją miesz kań cy
in nych gmin, to pod trzy mu ję swo je zda nie: nie
jest u nas źle.

PN: Cza so pi smo „Wspól no ta” zaj -
mu ją ce się pro ble ma mi sa mo rzą dów
w ca łej Pol sce opu bli ko wa ło da ne o wy -
dat kach na ad mi ni stra cję w po szcze gól -
nych gmi nach. Jak na tle in nych gmin,
kształ tu ją się kosz ty utrzy ma nia ad mi -
ni stra cji sa mo rzą do wej w Nie mo dli nie?

MS. W ran kin gu „Wspól no ty” zo sta ły opu -
bli ko wa ne wy dat ki po szcze gól nych gmin na ad -
mi ni stra cję w 2012 ro ku. Z ba dań wy ni ka, że
każ de go miesz kań ca na szej gmi ny utrzy ma nie
urzę du kosz to wa ło 276,16 zło te go rocz nie. Dla
po rów na nia w in nych gmi nach na sze go wo je -
wódz twa kosz ty kształ to wa ły się od po wied nio:
Grod ków – 247,23, Le win Brze ski – 284,58,
Pacz ków – 281,83, Dą bro wa – 289,22, Gło gó -
wek – 300,86, Łam bi no wi ce – 311,51 oraz Tu -
ło wi ce – 523,38. Jak wi dać z te go ze sta wie nia,
nie mo dliń ski urząd nie kosz tu je miesz kań ców
zbyt wie le. Oczy wi ście, da ne te nie od zwier cie -
dla ją spe cy ficz nych sy tu acji or ga ni za cyj nych
po szcze gól nych gmin, tym nie mniej da ją dość
zo biek ty zo wa ny ogląd kosz tów ad mi ni stra cji.
Sta ram się wy dat ko wać środ ki pu blicz ne go -
spo dar nie, a więc oszczęd nie i ra cjo nal nie. I to
jest mo ja od po wiedź na wy po wie dzi po ja wia ją -
ce się w róż nych śro do wi skach o „dro gim sa mo -
rzą dzie nie mo dliń skim”. Ta kie są fak ty. A z fak -
ta mi trud no jest dys ku to wać. War to by ło by, aby
oso by for mu ją ce osą dy ge ne ral ne na te mat
„dro giej ad mi ni stra cji pań stwo wej i sa mo rzą do -
wej” ze chcia ły po głę bić swo ją wie dzę cho ciaż -
by o da ne pre zen to wa ne przez „Wspól no tę”.

PN: Wrze sień to rów nież ko niec wa -
ka cji dla uczniów i po czą tek no we go
ro ku szkol ne go. Ja kie są istot ne zmia -
ny w funk cjo no wa niu nie mo dliń skiej
oświa ty?

MS: No wy rok szkol ny to ko lej ne wy zwa nia
dla uczniów, na uczy cie li, ro dzi ców, ale tak że dla
sa mo rzą du. Koń czy my naj więk szą in we sty cję
w tym ro ku – peł ną ter mo mo der ni za cję szko ły
w Gra czach za kwo tę się ga ją cą pra wie dwóch mi -
lio nów zło tych. Rok szkol ny roz po czę ła szko ła pod -
sta wo wa w Gra bi nie, dla któ rej or ga nem pro wa -
dzą cym jest Sto wa rzy sze nie Szkół Ka to lic kich
w Czę sto cho wie. Zo stał za mknię ty od dział za miej -
sco wy przed szko la nr 1 w Grodź cu ze wzglę du
na bar dzo ma łą licz bę dzie ci. Zor ga ni zo wa li śmy
do dat ko wy kurs dla uczniów szko ły pod sta wo wej
z Grodź ca, Mi cha łów ka i So snów ki, tak aby mak -
sy mal nie skró cić czas do jaz du tych dzie ci do szko -
ły. Do pa so wa li śmy roz kład jaz dy au to bu sów dla
uczniów Ze spo łu Szkół w Nie mo dli nie, a tak że
roz po czę li śmy pro gram do ży wia nia uczniów tej
szko ły. Jak wi dać, no wy rok szkol ny przy niósł wie -
le zmian. Ro bi my bar dzo du żo w ak tu al nych wa -
run kach eko no micz nych, aby dzie ci by ły na ucza -
ne w do brych szko łach. To po win no pro cen to wać
w przy szło ści. Wszyst kim uczniom, ro dzi com, na -
uczy cie lom oraz pra cow ni kom ob słu gi ży czę sa -
mych suk ce sów w no wym ro ku szkol nym.

PN: Dzię ku ję za roz mo wę.

BIULETYN
GMINY NIEMODLIN

Dodatek do „Pulsu Niemodlina”
redagowany przez

Urząd Miejski w Niemodlinie
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Spra woz da nie bur mi strza
Nie mo dli na z dzia łal no ści

mię dzy se syj nej
za okres od 28 ma ja 2013 r.

do 27 czerw ca 2013 r.
• W dniu 29 ma ja bur mistrz spo tkał się z Ra -

dą Pe da go gicz ną PSP 2 w Nie mo dli nie w ce lu omó -
wie nia or ga ni za cji no we go ro ku szkol ne go oraz ak -
tu al nych pro ble mów funk cjo no wa nia tej pla ców ki.

• W dniu 31 ma ja bur mistrz prze pro wa dził wi -
zję lo kal ną w Ma gnu szo wi cach w ce lu usta le nia
osta tecz nej de cy zji wsz czę cia po stę po wa nia ad -
mi ni stra cyj ne go przy mu sza ją ce go wła ści cie la nie -
ru cho mo ści do usu nię cia od pa dów.

• W dniu 2 czerw ca od by ło się nie uda ne re fe -
ren dum ma ją ce na ce lu od wo ła nie bur mi strza i ra -
dy miej skiej. Wszyst kim pra cow ni kom oraz człon -
kom ko mi sji do spraw re fe ren dum na le żą się sło wa
uzna nia za pra cę zwią za ną z prze pro wa dze niem
te go pro ce su. Łącz ne kosz ty re fe ren dum wy nio -
sły 21 600 zło tych.

• W dniu 4 czerw ca bur mistrz wziął udział
w co rocz nym ze bra niu człon ków Ban ku Spół dziel -
cze go w Na my sło wie.

• W dniu 6 czerw ca bur mistrz spo tkał się
z dy rek to ra mi szkół i przed szko li w spra wie bie żą -
ce go funk cjo no wa nia pla có wek oraz za koń cze nia
ro ku szkol ne go. 

Te go sa me go dnia od by ło się po sie dze nie
Aglo me ra cji Opol skiej.

Rów nież w tym sa mym dniu od by ło się ko lej ne
spo tka nie ze spo łu do spraw oświa ty, na któ rym
omó wio no naj istot niej sze pro ble my zwią za ne z po -
wsta niem szko ły w Gra bi nie oraz funk cjo no wa nia
Ze spo łu Szkół w Nie mo dli nie.

• W dniu 9 czerw ca bur mistrz otwo rzył wy sta -
wę po świę co ną hi sto rii Nie mo dli na oraz Skar bu
Nie mo dliń skie go w ra mach ob cho dów 730. rocz -

ni cy lo ka cji mia sta. Sło wa uzna nia za przy go to wa -
nie tej wspa nia łej wy sta wy na le żą się Pa nu Paw ło -
wi Ko zer skie mu Dy rek to ro wi Mu zeum Pia stów Ślą -
skich w Brze gu oraz Pa ni Ja dwi dze Ku ty le Dy rek tor
Miej sko -Gmin nej Bi blio te ki w Nie mo dli nie, a także
pra cow ni kom tej pla ców ki.

• W dniu 11 czerw ca go ściem bur mi strza był
Ko men dant Miej ski PSP w Opo lu Pa weł Kie lar. Pod -
czas spo tka nia omó wio no prze ka za nie wo zu bo jo we -
go dla jed nej z jed no stek OSP w gmi nie Nie mo dlin.

• W dniu 12 czerw ca bur mistrz wraz z rad ny -
mi ra dy miej skiej spo tka li się z Pa nem An drze jem
Głą bem w ce lu omó wie nia moż li wo ści part ner -
stwa pu blicz no -pry wat ne go, któ re go ce lem bę dzie
po wsta nie żłob ka w Nie mo dli nie.

• W dniu 14 czerw ca bur mistrz spo tkał się
z Ra dą Se nio ral ną Nie mo dli na w ce lu omó wie nia
za ło żeń two rzo ne go pro gra mu po li ty ki se nio ral -
nej w gmi nie.

• W dniu 18 czerw ca od by ło się ko lej ne spo -
tka nie Aglo me ra cji Opol skiej, po świę co ne Zin te -
gro wa nym In we sty cjom Te ry to rial nym, ja kie za -
mie rza ją re ali zo wać człon ko wie Aglo me ra cji.

• W dniu 20 czerw ca w Opo lu mia ła miej sce
kon fe ren cja z oka zji 20-le cia dzia łal no ści Wo je -
wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej w Opo lu.

• W dniu 21 czerw ca bur mistrz spo tkał się
z wła ści ciel ką dział ki w Ma gnu szo wi cach, na któ rej
są skła do wa ne od pa dy, w ce lu wy słu cha nia stro ny
w to czą cym się po stę po wa niu ad mi ni stra cyj nym. 

W tym sa mym dniu uro czy stą Se sją Ra dy Miej -
skiej za in au gu ro wa ne zo sta ły Dni Nie mo dli na.
Wszyst kim rad nym oraz za pro szo nym go ściom,
któ rzy za szczy ci li swo ją obec no ścią oraz pa mię cią
tę rocz ni cę na le ży wy ra zić sło wa uzna nia. Mi nio ne
już – nie ste ty – uro czy sto ści prze bie gły we wspa nia -
łej at mos fe rze. Mia ły bar dzo do brą opra wę oraz
zo sta ły zor ga ni zo wa ne na bar dzo wy so kim po zio -
mie. Szcze gól ne sło wa uzna nia na le ży skie ro wać
do pra cow ni ków Ośrod ka Kul tu ry i Pa ni Dy rek tor
Ka ta rzy ny Pa szu li -Gryf, pra cow ni ków Ośrod ka
Spor tu i Re kre acji oraz Dy rek to ra Krzysz to fa Ku bia -
ka, Ko men dan ta Stra ży Miej skiej Wie sła wa Ko zi ka

oraz straż ni ków SM, Ko men dan ta Ko mi sa ria tu Po -
li cji w Nie mo dli nie Se ba stia na Gór skie go wraz
z funk cjo na riu sza mi, pra cow ni ków oraz Dy rek to ra
ZGKiM w Nie mo dli nie Pa na Ada ma Pięt ki, pra -
cow ni ków, na uczy cie li oraz Dy rek tor PSP Nr 1
w Nie mo dli nie Pa ni Kry sty ny Dża luk, dzia ła czy klu -
bów i związ ków: UKS So ko lik, So kół Nie mo dlin
i PZW, dy rek to rów, na uczy cie li oraz uczniów i ich ro -
dzi ców, jed no stek oświa to wych z Pa nią Dy rek tor
ZEF Mał go rza tą Ko cha nek. Szcze gól ne sło wa po -
dzię ko wań na le żą się rów nież pra cow ni kom Urzę -
du Miej skie go z Pa nią Se kre tarz Zdzi sła wą Bart ków
na cze le.

• W dniu 25 czerw ca od by ło się spo tka nie bur -
mi strza oraz Prze wod ni czą ce go Ko mi sji Spraw Spo -
łecz nych Cze sła wa Pasz kow skie go i An drze ja Głą ba
w spra wie wa run ków po wsta nia żłob ka w Nie mo dli -
nie, na któ rym za pre zen to wa ne zo sta ły wa run ki
oraz wstęp ne kosz ty po wsta nia tej in sty tu cji. 

W tym sa mym dniu za koń czo na zo sta ła kon -
tro la OUW sto so wa nia przez na szą gmi nę po ro zu -
mień w za kre sie za dań zle co nych z ad mi ni stra cji
rzą do wej.

• W dniu 26 czerw ca bur mistrz wraz z ks. Je -
rzym Chył kiem, pro bosz czem pa ra fii NMP w Nie -
mo dli nie, pod pi sa li umo wę o do ta cję prze zna czo -
ną na re mont ko ścio ła w Szy dłow cu Ślą skim. 

W tym sa mym dniu bur mistrz wraz z prze wod -
ni czą cym RM Ma riu szem Niec ka rzem po gra tu lo -
wa li dy rek to rom, na uczy cie lom, ro dzi com oraz
uczniom szkół z ca łej gmi ny osią gnięć w mi ja ją cym
ro ku szkol nym.

• W dniu 27 czerw ca bur mistrz pod pi sał umo -
wę na wy wóz i za go spo da ro wa nie od pa dów z te -
re nu gmi ny. Prze targ wy gra ła fir ma Re mon dis Gli -
wi ce, po da jąc kwo tę 1 556 000 zło tych
do koń ca 2014 ro ku. Tym sa mym gmi na za koń czy -
ła przy go to wa nia do wpro wa dze nia no we go sys te -
mu go spo dar ki od pa da mi, któ ry bę dzie obo wią zy -
wał wszyst kich miesz kań ców gmi ny od dnia 1 lip ca
bie żą ce go ro ku.

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

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

W dniu 27 czerw ca 2013 r. od by ła się XLIV 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 uchwa ły:

• uchwa ła Nr XLIV/265/13 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 27 czerw ca 2013 r. w spra -
wie za twier dze nia spra woz da nia fi nan so we go Sa -
mo rzą do we go Za kła du Opie ki Zdro wot nej w Nie -
mo dli nie za 2012 rok. 

• uchwa ła Nr XLIV/266/13 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 27 czerw ca 2013 r. w spra -
wie za twier dze nia rocz ne go skon so li do wa ne go
spra woz da nia fi nan so we go gmi ny Nie mo dlin
za 2012 rok. 

• uchwa ła Nr XLIV/267/13 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 27 czerw ca 2013 r. zmie nia -
ją ca uchwa łę w spra wie uchwa le nia wie lo let niej
pro gno zy fi nan so wej. 

• uchwa ła Nr XLIV/268/13 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 27 czerw ca 2013 r. w spra -
wie zmian bu dże tu gmi ny Nie mo dlin na rok 2013. 

• uchwa ła Nr XLIV/269/13 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 27 czerw ca 2013 r. w spra -
wie za cią gnię cia dłu go ter mi no wej po życz ki na re -
ali za cję in we sty cji. 

• uchwa ła Nr XLIV/270/13 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 27 czerw ca 2013r. w spra -
wie za rzą dze nia wy bo ru or ga nu jed nost ki po moc -
ni czej gmi ny.

• uchwa ła Nr XLIV/271/13 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 27 czerw ca 2013 r. w spra -
wie za rzą dze nia wy bo ru or ga nu jed nost ki po moc -
ni czej gmi ny.

• uchwa ła Nr XLIV/272/13 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 27 czerw ca 2013 r. – zmie -
nia ją ca uchwa łę w spra wie za sad udzie la nia i roz -
mia ru ob ni żek na uczy cie lom peł nią cym obo wiąz -
ki kie row ni cze, ty go dnio we go obo wiąz ko we go
wy mia ru go dzin za jęć na uczy cie li re ali zu ją cych
w ra mach sto sun ku pra cy obo wiąz ki okre ślo ne

dla sta no wisk o róż nym ty go dnio wym obo wiąz ko -
wym wy mia rze go dzin oraz ty go dnio we go obo -
wiąz ko we go wy mia ru go dzin za jęć pe da go gów,
psy cho lo gów, lo go pe dów, do rad ców za wo do wych.

• uchwa ła Nr XLIV/273/13 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 27 czerw ca 2013 r. w spra -
wie za ję cia sta no wi ska od no śnie li kwi da cji Te re no -
we go Wy dzia łu Wy ko naw stwa Sie ci SN i nN
w Nie mo dli nie 

• uchwa ła Nr XLIV/274/13 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 27 czerw ca 2013 r. zmie nia -
ją ca uchwa łę w spra wie za sad na by wa nia, zby wa -
nia i ob cią ża nia nie ru cho mo ści oraz ich wy dzier -
ża wia nia lub naj mu na okres dłuż szy niż 3 la ta.

Peł ne tek sty uchwał RM w wer sji elek tro nicz -
nej są do stęp ne 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. Moż na się rów nież za po znać
z ni mi w Biu rze Ra dy Miej skiej w Urzę dzie Miej -
skim w Nie mo dli nie.

Insp. GCR UM Z. Ro mań czu kie wicz
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Bur mistrz Nie mo dli na in for mu je, że
na ta bli cy ogło szeń w Urzę dzie Miej -
skim w Nie mo dli nie znaj du ją się:

Wy ka zy nie ru cho mo ści prze zna czo nych
do zby cia w try bie bez prze tar go wym:

• lo kal miesz kal ny nr 2 po ło żo ny w bu dyn ku
nr 29 przy ul. Opol skiej w Nie mo dli nie wraz
z udzia łem we współ wła sno ści dział ki nr 902,

• lo kal miesz kal ny nr 2/2 po ło żo ny w bu dyn -
ku nr 2-4 przy ul. Po przecz nej w Nie mo dli nie
wraz z udzia łem we współ wła sno ści dział ki
nr 558.

Wy ka zy nie ru cho mo ści prze zna czo nych
do zby cia w dro dze nie ogra ni czo ne go prze tar gu
ust ne go:

• nie za bu do wa nej po ło żo nej w Nie mo dli nie,
ozna czo nej nr dział ki 1227/5 o pow. 0,1312 ha,

• nie za bu do wa nej po ło żo nej w Nie mo dli nie,
ozna czo nej nr dział ki 1227/6 o pow. 0,0970 ha,

• nie za bu do wa nej po ło żo nej w Ro gach,
ozna czo nej nr dział ki 96/5 o pow. 0,1123 ha,

• nie za bu do wa nej po ło żo nej w Ro gach,
ozna czo nej nr dział ki 98/4 o pow. 0,2700 ha,

• nie za bu do wa nej po ło żo nej w Rzę dzi wo jo -
wi cach, ozna czo nej nr dział ki 223/2
o pow. 0,2300 ha,

• nie za bu do wa nej po ło żo nej w Szy dłow cu Ślą -
skim, ozna czo nej nr dział ki 50 o pow. 0,1700 ha,

• nie za bu do wa nej po ło żo nej w Sa dach,
ozna czo nej nr dział ki 178/7 o pow. 0,0797 ha.

In for ma cji udzie la się w po ko ju nr 35 tut. urzę -
du, tel. 774606295 do 7 wew. 209.

OGŁO SZE NIA
O PRZE TAR GACH

Bur mistrz Nie mo dli na, dzia ła jąc zgod nie
z art. 37 ust. 1, art. 38 usta wy z 21 sierp -
nia 1997 r. o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi (Dz.
U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz
z ß 1 Roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 14
wrze śnia 2004 r. w spra wie spo so bu i try bu prze -
pro wa dza nia prze tar gów oraz ro ko wań na zby -
cie nie ru cho mo ści (Dz. U. z 2004 r. nr 207,
poz. 2108), ogła sza:

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 Rzę dzi wo jo wi cach,
ozna czo nej nr dział ki 114/2 o po wierzch -
ni 0,2157 ha (RI Va – 0,0300ha, RIVb
– 0,0500 ha, RV – 0,1357 ha), k. m. 1.

Nie ru cho mość ta za pi sa na jest w księ dze
wie czy stej KW nr OP1O/00083457/8. 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 gmi ny Nie mo dlin. 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 ru cho mość znaj du je się na ob sza rze prze zna -
czo nym pod upra wy rol ne. Przez dział kę prze cho -
dzi li nia śred nie go na pię cia. 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: 7.800,00 zł.

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 1.000,00 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 2 wrze śnia 2013 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.

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 – pok. nr 35
(tel. 774606295 do 7) tut. urzę du.

Prze targ od bę dzie się w dniu 5 wrze -
śnia 2013 r. w sa li nr 62 Urzę du Miej skie go
w Nie mo dli nie o godz. 10.30.

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 Gra czach,
ozna czo nej nr dział ki 384/5 o po -
wierzch ni 0,0689 ha (RIVb), k. m. 2.

Nie ru cho mość ta za pi sa na jest w księ dze
wie czy stej KW nr OP1O/00083926/7. Sta no wi
wła sność gmi ny Nie mo dlin. Wol na od ob cią żeń
i zo bo wią zań.

Zgod nie z miej sco wym pla nem za go spo da -
ro wa nia prze strzen ne go dla ob sza ru po ło żo ne -
go w pół noc nej czę ści gmi ny Nie mo dlin w ob -
rę bach Rzę dzi wo jo wi ce, Ma gnu szo wi ce,
Gra cze, wzdłuż li nii elek tro ener ge tycz nej wy so -
kie go na pię cia. Dział ka ozna czo na jest sym bo -
lem IZP – prze zna czo na jest pod te re ny zie le -
ni par ko wej.

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: 12.700,00 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, wew. 209) 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 1.000,00 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 2 wrze śnia 2013 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 2004 r.
nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).

Prze targ od bę dzie się w dniu 5 wrze -
śnia 2013 r. w sa li nr 62 Urzę du Miej skie go
w Nie mo dli nie o godz. 11.10.

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 Ma gnu szo wi -
cach, ozna czo nej nr dział ki 100/2 o po -
wierzch ni 0,0160 ha (Bp), k. m. 1.

Nie ru cho mość ta za pi sa na jest w księ dze
wie czy stej KW nr OP1O/00065760/3. 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. Te ren po sia da do stęp do
sie ci ener ge tycz nej i wo do cią go wej.

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no -
si: 5.300,00 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 500,00 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 2 wrze śnia 2013 r. do godz. 16.00 lub
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W ro ku szkol nym 2013/2014 re ali zo -
wa ny bę dzie rzą do wy pro gram po mo cy
uczniom w 2013 r. „Wy praw ka szkol na”.

Pro gra mem ob ję ci bę dą ucznio wie roz po czy -
na ją cy w ro ku szkol nym 2013/2014 na ukę w kla -
sach I – III i kla sie V szko ły pod sta wo wej, w kla -
sie II szko ły po nad gim na zjal nej: za sad ni czej szko le
za wo do wej, li ceum ogól no kształ cą cym oraz
ucznio wie nie peł no spraw ni (ucznio wie sła bo wi -
dzą cy, nie sły szą cy, z upo śle dze niem umy sło wym
w stop niu lek kim, z upo śle dze niem umy sło wym
w stop niu umiar ko wa nym lub znacz nym oraz z nie -
peł no spraw no ścia mi sprzę żo ny mi, w przy pad ku,
gdy jed ną z nie peł no spraw no ści jest nie peł no -
spraw ność wy mie nio na wy żej, po sia da ją cy orze -
cze nie o po trze bie kształ ce nia spe cjal ne go), roz po -
czy na ją cy na ukę w kla sach I – III i IV – VI szko ły
pod sta wo wej, w kla sach I – III gim na zjum i w szko -
łach po nad gim na zjal nych.

Po moc w for mie do fi nan so wa nia za ku pu pod -
ręcz ni ków przy słu gi wa ła bę dzie uczniom wy mie -
nio nym po wy żej i po cho dzą cym z ro dzin, w któ -
rych do chód na oso bę w ro dzi nie nie prze kra cza
kwo ty 456,00 zł net to mie sięcz nie (art. 8 ust. 1
pkt. 2 usta wy z dnia 12 mar ca 2004 r. o po mo -

cy spo łecz nej), z wy łą cze niem uczniów kla -
sy I szko ły pod sta wo wej, dla któ rych kry te rium
do cho do we usta lo ne zo sta ło na po zio -
mie 539,00 zł net to (art. 5 ust. 1 usta wy
z dnia 28 li sto pa da 2003 r. o świad cze niach ro -
dzin nych). Po moc mo że być rów nież udzie lo na
uczniom (z wy łą cze niem uczniów kla sy I szko ły
pod sta wo wej), któ rych do chód na oso bę w ro dzi -
nie prze kra cza kry te rium do cho do we,
tj. 456,00 zł, ale w ro dzi nie wy stę pu je szcze gól -
nie trud na sy tu acja ży cio wa, np. bez ro bo cie, sie -
roc two, nie peł no spraw ność, cięż ka lub dłu go trwa -
ła cho ro ba, prze moc w ro dzi nie, bez rad ność
w spra wach opie kuń czych, po trze ba ochro ny ma -
cie rzyń stwa, al ko ho lizm lub nar ko ma nia, itp.
(art. 7 usta wy z dnia 12 mar ca 2004 r. o po mo -
cy spo łecz nej). Po moc ta nie mo że prze kro -
czyć 5% ogól nej licz by uczniów (z wy jąt kiem
uczniów kla sy I szko ły pod sta wo wej).

Po moc w for mie do fi nan so wa nia za ku pu pod -
ręcz ni ków bę dzie udzie la na na wnio sek ro dzi ców
ucznia (praw nych opie ku nów, ro dzi ców za stęp -
czych), a tak że na uczy cie la, pra cow ni ka so cjal ne -
go lub in nej oso by, za zgo dą przed sta wi cie la
usta wo we go lub ro dzi ców za stęp czych.

W przy pad ku uczniów sła bo wi dzą cych, nie -
sły szą cych, z upo śle dze niem umy sło wym w stop -
niu lek kim oraz uczniów z nie peł no spraw no ścia -
mi sprzę żo ny mi w przy pad ku, gdy jed ną z nie peł -
no spraw no ści jest nie peł no spraw ność wy mie nio -
na wy żej, do ku men tem, na pod sta wie któ re go
przy zna je się do fi nan so wa nie jest orze cze nie
o po trze bie kształ ce nia spe cjal ne go wy da ne
przez pu blicz ną po rad nię psy cho lo gicz no-pe -
da go gicz ną.

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

W przy pad ku uczniów po cho dzą cych z ro dzin,
gdzie do chód prze kra cza 456,00 zł net to, a któ re
ze wzglę du na uza sad nio ne przy pad ki i oce nę in -
dy wi du al nej sy tu acji ży cio wej ro dzi ny wy ma ga ją po -
mo cy w for mie do fi nan so wa nia za ku pu pod ręcz -
ni ków, do wnio sku po win no zo stać do łą czo ne
uza sad nie nie ubie ga nia się o po moc.

Wnio sek o do fi nan so wa nie na le ży zło żyć
w szko le, do któ rej uczeń bę dzie uczęsz czał w ro -
ku szkol nym 2013/2014 do dnia 13 wrze śnia 2013
r. Szcze gó ło wych in for ma cji, co do kwo ty do fi nan -
so wa nia, udzie la ją dy rek to rzy szkół.

Ju sty na Za wi stow ska

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.

Prze targ od bę dzie się w dniu 5 wrze -
śnia 2013 r. w sa li nr 62 Urzę du Miej skie go
w Nie mo dli nie o godz. 11.30.

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.

Ogło sze nie
Bur mistrz Nie mo dli na ogła sza I nie ogra ni -

czo ny prze targ ust ny na dzier ża wę czę ści nie ru -
cho mo ści ozna czo nej nr dział ki 1031/1 o po -
wierzch ni 0,5163 ha, k. m. 12 po ło żo nej
w Nie mo dli nie przy ul. Opol skiej. Wy mie nio na
wy żej nie ru cho mość za pi sa na jest w księ dze wie -
czy stej KW OP1O/00104730/0. Sta no wi wła -
sność gmi ny Nie mo dlin.

Przed mio tem prze tar gu jest wy so kość czyn -
szu za dzier ża wę te re nu o po wierzch ni 108 m2
z prze zna cze niem na miej sca par kin go we.

Wy wo ław cza wy so kość czyn szu dzier żaw ne -
go za te ren o po wierzch ni 108 m2 wy no -
si 120,00 zł rocz nie. Do czyn szu zo sta nie do li czo -
ny na leż ny po da tek VAT w wy so ko ści 23%.

Prze targ od bę dzie się 5 wrze śnia 2013 ro ku
o go dzi nie 10.00 w Urzę dzie Miej skim w Nie mo -
dli nie, pok. 62.

Wa run kiem przy stą pie nia do prze tar gu jest
wpła ce nie w ka sie Urzę du Miej skie go w Nie mo -
dli nie wa dium w wy so ko ści 10,00 zł do dnia 2
wrze śnia 2013 r. do godz. 16.00.

Wpła co ne wa dium zo sta nie:
* za li czo ne na po czet czyn szu, 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.
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) Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie, ul. Bo -
ha te rów Po wstań Ślą skich 37, pok. 35.

Wy gry wa ją cy prze targ, zo bo wią za ny jest
w ter mi nie do 30 wrze śnia 2013 r. za wrzeć umo -
wę dzier ża wy. W przy pad ku nie za war cia umo -
wy w tym ter mi nie wa dium ule gnie prze pad ko wi.

Ogło sze nie
Bur mistrz Nie mo dli na ogła sza I nie ogra ni -

czo ny prze targ ust ny na dzier ża wę czę ści nie ru -
cho mo ści ozna czo nej nr dział ki 760/4 o po -
wierzch ni 0,9052 ha, k. m. 10 po ło żo nej

w Nie mo dli nie przy Alei Wol no ści. Wy mie nio na
wy żej nie ru cho mość za pi sa na jest w księ dze wie -
czy stej KW OP1O/00089561/2. Sta no wi wła -
sność gmi ny Nie mo dlin.

Przed mio tem prze tar gu jest wy so kość czyn -
szu za dzier ża wę te re nu o po wierzch ni 24 m2
z prze zna cze niem na usta wie nie bla sza ne go
bok su ga ra żo we go (nr 12).

Wy wo ław cza wy so kość czyn szu dzier żaw ne -
go za te ren pod boks ga ra żo wym nr 12 o po -
wierzch ni 24 m2 wy no si 31,20 zł mie sięcz nie.
Do czyn szu zo sta nie do li czo ny na leż ny po da tek
VAT w wy so ko ści 23%.

Prze targ od bę dzie się 5 wrze śnia 2013 ro ku
o go dzi nie 10.15 w Urzę dzie Miej skim w Nie mo -
dli nie, pok. 62.

Wa run kiem przy stą pie nia do prze tar gu jest
wpła ce nie w ka sie Urzę du Miej skie go w Nie mo -
dli nie wa dium w wy so ko ści 5,00 zł do dnia 2
wrze śnia 2013 ro ku do godz. 16.00.

Wpła co ne wa dium zo sta nie:
* za li czo ne na po czet czyn szu, 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.
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) Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie, ul. Bo -
ha te rów Po wstań Ślą skich 37, pok. 35.

Wy gry wa ją cy prze targ, zo bo wią za ny jest
w ter mi nie do 30 wrze śnia 2013 r. za wrzeć
umo wę dzier ża wy. W przy pad ku nie za war cia
umo wy w tym ter mi nie wa dium ule gnie prze -
pad ko wi.

❚

Wy praw ka szkol na
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List otwar ty w spra wie
ob wod ni cy Nie mo dli na

W związ ku z in for ma cją z dnia 7 sierp nia 2013 ro ku w spra wie rzą do we go pro jek tu bu do -
wy ob wod nic i dróg eks pre so wych na la ta 2013-2015 oraz ko lej nym od su nię ciem w cza sie bu -
do wy ob wod ni cy Nie mo dli na, wy ra ża my głę bo kie za nie po ko je nie tym sta nem rze czy. Pod kre śla -
my, iż bu do wa ob wod ni cy Nie mo dli na ma ogrom ne zna cze nie dla roz wo ju eko no micz ne go
na sze go mia sta, zwięk sze nia prze jezd no ści na dro dze pro wa dzą cej do gra nic pań stwa, oszczęd -
no ści cza su prze jaz du, a przed wszyst kim po pra wy bez pie czeń stwa miesz kań ców Nie mo dli na
i użyt kow ni ków dróg.

Bu do wa ob wod ni cy uza leż nio na jest od de cy zji władz rzą do wych, któ re w swo im dzia ła niu
po win ny uwzględ niać do bro miesz kań ców na sze go mia sta i użyt kow ni ków tej stra te gicz nej dla
wo je wódz twa opol skie go dro gi. Na le ży mieć na uwa dze, iż zo sta ły wy da ne środ ki pu blicz ne
na do ku men ta cję pro jek to wą ob wod ni cy Nie mo dli na i zgod nie z za sa dą ra cjo nal no ści wy dat -
ko wa nia środ ków pu blicz nych, ko lej nym kro kiem po win no być roz po czę cie ro bót bu dow la nych. 

Ape lu je my do władz rzą do wych i par la men ta rzy stów o po wtór ne prze ana li zo wa nie dro go -
wych pla nów in we sty cyj nych. W do tych cza so wych za pi sach ob wod ni ca Nie mo dli na wy stę po -
wa ła wspól nie z ob wod ni cą Ny sy. Re ali za cja tyl ko ob wod ni cy Ny sy nie roz wią że pro ble mu ko -
mu ni ka cyj ne go na dro dze kra jo wej nr 46.

w imie niu miesz kań ców 
Mi ro sław Stan kie wicz

Bur mistrz Nie mo dli na

Do wia do mo ści:
– Pan Do nald Tusk  – Pre mier Rzą du RP,
– Pan Sła wo mir No wak – Mi ni ster Trans por tu, Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej,
– Pan Ry szard Wil czyń ski – Wo je wo da Opol ski,
– Pan Jó zef Se be sta – Mar sza łek Wo je wódz twa Opol skie go,
– Par la men ta rzy ści Zie mi Opol skiej.

Nie war to
ucie kać

przed ka na li za cją
– przy łącz się!
Wła ści we go spo da ro wa nie nie czy sto ścia -

mi cie kły mi to nasz obo wią zek. Wła ści ciel każ de -
go do mu po wi nien za dbać o przy łą cze nie swo -
jej nie ru cho mo ści do ist nie ją cej sie ci
ka na li za cyj nej. Na ka zu je nam to usta wa o utrzy -
ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach. Nie ma
moż li wo ści uchy le nia się od pod łą cze nia nie ru -
cho mo ści do bu do wa nej lub ist nie ją cej sie ci ka -
na li za cyj nej. Je dy nym wy jąt kiem jest sy tu acja,

w któ rej nie ru cho mość jest wy po sa żo na w przy -
do mo wą oczysz czal nię ście ków. W in nym wy -
pad ku, czy li tak że wów czas, gdy miesz kań cy da -
nej nie ru cho mo ści do tych czas ko rzy sta li
z bez od pły wo we go zbior ni ka na od pa dy cie kłe
(ina czej mó wiąc szam ba), w mo men cie po ja -
wie nia się moż li wo ści pod łą cze nia do ka na li za -
cji, mu szą te go do ko nać. Pa mię taj my, że zgod -
nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi, to wła ści ciel
dział ki po no si koszt wy bu do wa nia przy łą cza
na wła snej po se sji. Obo wią zu ją ce prze pi sy prze -
wi du ją ka rę grzyw ny i moż li wość wy da nia na ka -
zu przy łą cze nia do ka na li za cji dla osób, któ re
obo wiąz ku nie do peł nią. Grzyw na mo że być na -
kła da na wie lo krot nie, co w efek cie mo że spo wo -
do wać, iż opor ny wła ści ciel za pła ci na wet kil ka -
dzie siąt ty się cy zło tych ka ry. Dla te go pro si my
miesz kań ców o nie zwłocz ne pod łą cze nie do ka -
na li za cji re ali zo wa nej w Nie mo dli nie w ra mach
eta pu V i VI.

Bar tło miej Ko strze wa

Opła ta śmie cio wa
– in for ma cja

In for mu je my, że od 1 sierp nia br. Bank Spół -
dziel czy Od dział w Nie mo dli nie nie po bie ra pro -
wi zji od wpłat wno szo nych w ka sie ban ku z ty -
tu łu opłat za go spo da ro wa nie od pa da mi
ko mu nal ny mi (opła ta śmie cio wa).

Sz. D.

Opła ta za sprze daż
al ko ho lu – III ra ta

Przy po mnie nie dla przed się bior ców pro wa -
dzą cych sprze daż na po jów al ko ho lo wych o obo -
wiąz ku uisz cze nia trze ciej ra ty opła ty za ko rzy -
sta nie w 2013 r. z ze zwo leń na sprze daż
na po jów al ko ho lo wych!

Przy po mi na się, że sto sow nie do po sta no -
wień art. 11 ust. 7 usta wy z dnia 26 paź dzier -
ni ka 1982 r. o wy cho wa niu w trzeź wo ści i prze -
ciw dzia ła niu al ko ho li zmo wi (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1356) przed się bior cy pro wa dzą cy sprze -
daż na po jów al ko ho lo wych są obo wią za ni
do wnie sie nia do dnia 30 wrze śnia 2013 r. trze -
ciej ra ty opła ty za ko rzy sta nie w 2013 r. z ze -
zwo leń na sprze daż na po jów al ko ho lo wych.

Wpła tę moż na do ko nać w ka sie Urzę du
Miej skie go w Nie mo dli nie lub na kon to Urzę du
Miej skie go – Bank Spół dziel czy w Na my sło wie
o/Nie mo dlin 44 – 88901079 – 0009 – 4009
– 2006 – 0001 w nie prze kra czal nym ter mi nie
do dnia 30 wrze śnia 2013 r.

W przy pad ku nie  do ko na nia opła ty w po da -
nym ter mi nie ze zwo le nie wy ga śnie, a z wnio -
skiem o wy da nie no we go ze zwo le nia na sprze -
daż na po jów al ko ho lo wych moż na bę dzie
wy stą pić nie wcze śniej niż po upły wie 6 mie się -
cy od dnia wy da nia de cy zji o je go wy ga śnię ciu.

Przy po mi na się rów nież, że obo wiąz kiem
przed się bior cy pro wa dzą ce go sprze daż na po -
jów al ko ho lo wych jest m.in. w ter mi nach
do dnia 1 lu te go, 1 czerw ca, 1 paź dzier ni ka każ -
de go ro ku ka len da rzo we go ob ję te go ze zwo le -
niem, oka za nie przed się bior cy za opa tru ją ce -
mu da ny punkt sprze da ży w na po je al ko ho lo we
od po wied nie go do wo du po twier dza ją ce go do -
ko na nie opła ty.

Ja nusz Kwa śniow ski

Po wrót do za trud nie nia
Gmi na Nie mo dlin pod pi sa ła de kla ra cję

uczest nic twa w pro jek cie sys te mo wym re ali zo -
wa nym przez Wo je wódz ki Urząd Pra cy pod na -
zwą „Po wrót do za trud nie nia” do ty czą cym
zwięk sze nia po zio mu za trud nie nia oraz za pew -
nie nia opie ki nad dzieć mi do lat 3.

Szcze gó ło we in for ma cje o pro jek cie moż na
uzy skać na stro nie in ter ne to wej www.opie -
kun.wup.opo le.pl lub w biu rze pro jek tu, któ re
mie ści się w Wo je wódz kim Urzę dzie Pra cy
przy ul. Ole skiej 127.

Red.

Zło ty So kół 2013
W tym ro ku po raz szó sty przy zna na zo sta nie

sta tu et ka Zło tego Sok oła. Jest to wy róż nie nie dla
firm, in sty tu cji oraz osób fi zycz nych, któ re w szcze gól -
ny spo sób wy róż ni ły się ak tyw no ścią spo łecz ną, dzia -

łal no ścią cha ry ta tyw ną, za wo do wą lub pro mo cją
na rzecz gmi ny Nie mo dlin. 

Ter min przyj mo wa nia wnio sków z kan dy da tu -
ra mi upły wa 30 wrze śnia. Wrę cze nie sta tu et ki Zło -
te go So ko ła 2013 na stą pi pod czas uro czy stej se sji
Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie w dniu 11 li sto pa -
da 2013 ro ku.

Red.
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Remont rzeki Ścinawa
Niemodlińska

Trwa realizacja zadania pn. „Remont koryta
rzeki Ścinawa Niemodlińska gm. Niemodlin – etap
II” na odcinku rzeki od Szydłowca Śląskiego do
Niemodlina. Remont koryta rzeki przyczyni się do
zmniejszenia zagrożenia powodziowego w naszym
regionie oraz znacząco wpłynie na poprawę estetyki
krajobrazu naszej gminy.

Szymon Daszkiewicz

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

3 lip ca br. zo stał ogło szo ny prze targ na re -
ali za cję za da nia pn. „Ka na li za cja ob sza rów
wiej skich etap II – bu do wa ka na li za cji sa ni tar -
nej w Wy dro wi cach”. Wy ko naw ca zo stał wy bra -
ny 2 sierp nia br. i zo sta ła nim fir ma Za kład In -
sta la cyj no-Bu dow la ny ISAN-BUD Le szek
Wo ło wiec z sie dzi bą w Nie mo dli nie. War tość
wy ko na nia ro bót wy nie sie 1 299 083,50 zł,
a ter min wy ko na nia za da nia wy zna czo no na 15
sierp nia 2014 r. Umo wa mię dzy wy ko naw cą
a gmi ną Nie mo dlin zo sta ła pod pi sa na 14 sierp -
nia w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli nie. 

Przy po mnij my, że w 2011 ro ku ska na li zo -
wa no Go ście jo wi ce, więc ro bo ty bu dow la ne
w Wy dro wi cach bę dą dru gim eta pem ka na li zo -
wa nia ob sza rów wiej skich aglo me ra cji Nie mo -
dli na. Oba za da nia są ob ję te do fi nan so wa niem
z Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la -
ta 2007-2013.

Szy mon Dasz kie wicz

Re mon ty świe tlic wiej skich w Grodź cu i w Lip nie
W ro ku bie żą cym w gmi nie Nie mo dlin za pla no wa ny był re mont dwóch świe tlic wiej skich. 8 ma ja br. zo sta -

ły pod pi sa ne umo wy mię dzy gmi ną Nie mo dlin a wy ko naw ca mi – fir mą „Gra jan” z Opo la na re mont i roz bu -
do wę świe tli cy w Lip nie oraz z fir mą „Wol bud” z Pacz ko wa na re mont i roz bu do wę obiek tu w Grodź cu. War -
tość ro bót bu dow la nych w tych obiek tach wy no si: 213 494 zł w Grodź cu (kwo ta do fi nan so wa nia wy nie sie
ok. 130 179 zł) oraz 245 385 zł w Lip nie (kwo ta do fi nan so wa nia wy nie sie ok. 149 625 zł). W ce lu re ali za cji oby -
dwu pro jek tów zo sta ło po zy ska ne do fi nan so wa nie z Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007-2013. 

5 sierp nia ko mi syj nie do ko na no od bio ru świe tli cy w Grodź cu, na to miast kil ka dni póź niej – 16 sierp nia
– w Lip nie. Pod ko niec mie sią ca (w pią tek 30 sierp nia) od by ło się w Lip nie uro czy ste otwar cie świe tli cy po re -
mon cie. W tym waż nym dla miesz kań ców wy da rze niu wzię ły udział wła dze gmi ny, ks. Je rzy Chy łek, któ ry po -
świę cił no wą świe tli cę, soł tys Jan Gor czow ski wraz z ra dą so łec ką, rad ni Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie,
wykonawca inwestycji oraz miesz kań cy wsi. Szy mon Dasz kie wicz

Re mon ty chod ni ków
na uli cach Kor fan te go
i Mic kie wi cza

W tym ro ku w Nie mo dli nie za pla no wa no re -
mont dwóch chod ni ków. 15 kwiet nia zo sta ła pod -
pi sa na umo wa z Przed się bior stwem Wie lo bran żo -
wym UNI TEL z Nie mo dli na na re mont chod ni ka

na uli cy Kor fan te go oraz 3 lip ca z Fir mą Ost -Bruk
Krzysz tof Ostrow ski, rów nież z Nie mo dli na, na re -
mont chod ni ka na uli cy Mic kie wi cza. Łącz nie war -
tość ro bót wy nio sła 93 350 zł. 

Efek tem re mon tu na obu uli cach było po wsta -
nie no wych chod ni ków z kost ki bru ko wej o łącz nej
po wierzch ni po nad 754 m2. Odbiór obu inwestycji
miał miejsce pod koniec sierpnia. 

Szy mon Dasz kie wicz

Mo der ni za cja oświe tle nia w Kra snej Gó rze
Trwa mo der ni za cja oświe tle nia gmin ne go w Kra snej Gó rze. W jej ra mach wy mie nio nych zo sta nie 17 lamp

so do wych o mo cy 400W na no wo cze sne lam py ty pu LED o mo cy 60W. Dzię ki mo der ni za cji oświe tle nia w Kra -
snej Gó rze zo sta ną po czy nio ne oszczęd no ści na ener gii elek trycz nej w kwo cie ok. 10 000 zł rocz nie.

Szy mon Dasz kie wicz
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W so bo tę 13 lip ca br. bur mistrz Nie mo -
dli na Mi ro sław Stan kie wicz oraz prze wod -
ni czą cy Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie Ma -
riusz Niec karz spo tka li się z gru pą dzie ci
i mło dzie ży z part ner skie go mia sta Do li na
na Ukra inie. 

Dzie ci, dzię ki wspar ciu fi nan so we mu Sto wa rzy -
sze nia Przy ja ciół Zie mi Do liń skiej, gmi ny Nie mo dlin
i lo kal nych przed się bior ców, mo gły spę dzić dwu ty go -

dnio we wa ka cje w ośrod ku wy po czyn ko wym w Po -
krzyw nej.

For mą po dzię ko wa nia dla or ga ni za to rów wy -
po czyn ku by ła przy go to wa na przez mło dzież część
ar ty stycz na. By ły tań ce i śpie wy oraz wie le cie płych
słów skie ro wa nych do obec nych na spo tka niu człon -
ków sto wa rzy sze nia, władz sa mo rzą do wych i za pro -
szo nych go ści.

Re na ta Szew czyk

Dla przy szłych po ko leń
Ko rzy sta jąc z kom plek so we go re mon -

tu ko ścio ła fi lial ne go p. w. Imie nia Ma rii
w Szy dłow cu Ślą skim, w mie dzia nej ku li
zdo bią cej szczyt wie ży ko ścio ła umiesz -
czo na zo stała kap su ła. 

W kap su le zna la zły się m.in. hi sto ria ko ścio ła
w Szy dłow cu i je go re mon tu, pod sta wo we in for ma -
cje o gmi nie Nie mo dlin z 2013 r., ak tu al na li sta
miesz kań ców Szy dłow ca, lo kal ne cza so pi sma oraz
oko licz no ścio wa mo ne ta z oka zji 730-le cia lo ka cji
Nie mo dli na. Dzia ła nie to wpi su je się w zwy czaj
umiesz cza nia w wie żach bu do wa nych czy re mon to -
wa nych ko ścio łów pa mią tek po ów cze snych miesz -
kań cach, a każ do ra zo we od kry cie ta kich „skar bów”
jest mi łą pa miąt ką dla po tom nych i jest sze ro ko ko -
men to wa ne w me diach. Ma my na dzie ję, że dla przy -
szłych po ko leń ży ją cych na Zie mi Nie mo dliń skiej bę -
dzie to rów nie war to ścio wa pa miąt ka.

Bar tło miej Ko strze wa

Wi zy ta ki bi ców
Bo rus si Do rt mund

22 lip ca br. w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli nie
go ści li śmy przed sta wi cie li ki bi ców Bo rus si Do r-
t mund, na cze le z Da nie lem Lor cherem, któ rzy przy -
je cha li z po dzię ko wa nia mi za po moc, ja ką otrzy ma -
li pod czas ubie gło rocz ne go zda rze nia na au to stra -
dzie A4. Przy po mnij my, rok te mu ja dą cy
do Oświę ci mia, do mu zeum Au schwitz -Bir ke nau,
au to bus z mło dy mi ki bi ca mi Bo rus si Do rt mund,
miał wy pa dek. Po mo cy po szko do wa nym udzie li ło
sze reg in sty tu cji m.in. nie mo dliń scy stra ża cy oraz
pra cow ni cy Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie. Re -
wi zy ta mło dych Niem ców z Do rt mun du by ła for mą
po dzię ko wa nia za po moc i opie kę, a za ra zem mi łą
nie spo dzian ką.

Bar tło miej Ko strze wa

No wa skrzyn ka pocz to wa
W od po wie dzi na proś by miesz kań ców, ko ło mar ke tu Po lo zo sta ła umiesz czo na skrzyn ka pocz -

to wa, któ ra bę dzie opróż nia nia co dzien nie, od po nie dział ku do piąt ku. Znacz ki na li sty moż na ku -
pić w po bli skim kio sku. mk

Spo tka nie z dzieć mi z Do li ny

Dnia 14 sierp nia br. upa mięt nio no
ofia ry hi tle row skie go obo zu pra cy przy -
mu so wej w Ma gnu szo wicz kach w la -
tach 1940-1944.

W le sie w Ma gnu szo wicz kach w 1940 r.
po wstał obóz pra cy przy mu so wej dla mło dzie ży
pol skiej i ży dow skiej. Więź nio wie prze by wa ją cy
w Ma gnu szo wicz kach wy ko ny wa li naj cięż sze
pra ce ziem ne i przy go to waw cze przy po wsta ją -
cej au to stra dzie łą czą cej Ber lin -Wro cław -Ka to wi -
ce. Wio sną 1940 ro ku w obo zie wię zio no 500
mło dych chłop ców, prze waż nie z oko lic Bę dzi na,
Dą bro wy Gór ni czej i Chrza no wa. 

Więź nio wie prze by wa ją cy w obo zie kar czo -
wa li las i wy rów ny wa li te ren pod po wsta ją cą au -
to stra dę. Mor der cze go dzi ny pra cy, gło do we ra -
cje żyw no ścio we oraz trud ne wa run ki ży cia
po wo do wa ły du żą śmier tel ność wśród więź niów.
Do dziś nie wia do mo, gdzie pil nu ją cy miesz kań -
ców obo zu SS -ma ni wy wo zi li cia ła zmar łych.

W ce lu upa mięt nie nia tych wy da rzeń
w 2000 ro ku w le sie w Ma gnu szo wicz kach od -
sło nię to obe lisk wraz z ta bli cą. Jak co ro ku,
wła dze miej skie oraz przed sta wi cie le so łec twa
Ma gnu szo wicz ki zło ży li pod po mni kiem oko -
licz no ścio we wią zan ki.

Szy mon Dasz kie wicz

Pa mię ci ofiar obo zu pra cy przy mu so wej
w Ma gnu szo wicz kach
Pa mię ci ofiar obo zu pra cy przy mu so wej
w Ma gnu szo wicz kach
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Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku
w Nie mo dli nie roz po czy na
ko lej ny rok dzia ła nia

Oka zją do pierw sze go spo tka nia bę -
dzie kon cert mę skie go chó ru Ca mer ton,
któ ry od bę dzie się w po nie dzia łek 16 wrze -
śnia o godz. 17.00 w Ośrod ku Kul tu ry
w Nie mo dli nie. 

Ko lej ne spo tka nie in au gu ru ją ce dru gi rok dzia łal -
no ści uni wer sy te tu dla se nio rów odbę dzie się 30 wrze -
śnia o godz. 17.00. Że by zo stać człon kiem UTW wy star -
czy przyjść na do wol ne spo tka nie, za pi sać się i za pła cić
skład kę człon kow ską wy no szą cą 5 zło tych mie sięcz -
nie. Człon ko wie UTW w Nie mo dli nie spo ty ka ją się
na wy kła dach ogól nych, któ re od by wa ją się co dru gi po -
nie dzia łek w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie. Dru gą for -
mą spo tkań są za ję cia w sek cjach, na któ re każ dy za -
pi su je się we dług swo ich za in te re so wań. mk

W dniu 26 lip ca br. od był się dru gi fe -
styn z cy klu Nar ko ty ki i al ko hol – to nie dla
nas, tym ra zem skie ro wa ny głów nie
do dzie ci. Roz po czął się wy stę pem uczest -
ni ków za jęć re ha bi li ta cyj nych dla nie peł -
no spraw nych, któ rzy przed sta wi li in sce ni -
za cję pio se nek o le cie przy go to wa ną
pod kie run kiem Ha li ny Przy by ło. Po przed -
sta wie niu Pa weł Oli wa za ba wiał dzie ci
(i ro dzi ców) mu zy ką i kon kur sa mi. Każ dy
uczest nik kon kur sów do stał na gro dę. 

Po czą tek fe sty nu był skrom ny, ale z upły wem
cza su przy by wa ło co raz wię cej ro dzin z dzieć mi.
W kon kur sach bra ło udział na wet po 40 mło dych wi -
dzów. Du żym po wo dze niem cie szył się mi ni-bar ofe -
ru ją cy kieł ba skę, cia sto, lo dy i na po je na za sa dzie
non pro fit. Fe styn mo gli śmy zor ga ni zo wać dzię ki do -
ta cji bur mi strza Nie mo dli na i spon so rom: Da nu cie
Unie jew skiej (wiel ki przy ja ciel Na dziei) i Aga cie Wa -
chow skiej (za kład fry zjer ski Ima ge) oraz Ma cie jo wi
Rem pal skie mu (Mo dern stu dio).

Fe styn był jed no cze śnie „po że gna niem” z za ję cia -
mi re ha bi li ta cyj ny mi dla nie peł no spraw nych. W tym
ro ku pro wa dzi li śmy je tyl ko dzię ki do ta cji bur mi strza
Nie mo dli na. Pie nię dzy star czy ło do koń ca lip ca. 

W. Tu row ski

Po dzię ko wa nia
Au tor książ ki „Nie wdzięcz ne lo sy Do li nia -

ków” – Jan Waj man skła da ser decz ne po dzię -
ko wa nia: bur mi strzo wi Nie mo dli na, je go za -
stęp cy oraz prze wod ni czą ce mu Ra dy Miej skiej
i rad nym, a szcze gól nie Pa ni Da nu cie Uni jew -
skiej oraz wszyst kim tym, któ rzy przy czy ni li się
do tak uro czy ste go spo tka nia z pro mo cją mo -
jej książ ki w dniu 11 lip ca 2013 r.

Jan Waj man

12 czerw ca br. w miej sco wo ści Ja ku bo wi ce
nie zna ny spraw ca z otwar te go do mu jed no ro dzin -
ne go skradł pi łę spa li no wą mar ki Stihl. Stra -
ty: 1 100 zł.

1 lip ca br. w miej sco wo ści Ra do szo wi ce nie zna -
ny spraw ca skradł z be czek 1000 li trów ole ju na pę -
do we go, 15 li trów ole ju sil ni ko we go mar ki Hi pol
oraz 15 li trów ole ju sil ni ko we go mar ki Su per ol. Stra -
ty: 6 tys. zł.

1 lip ca br. w miej sco wo ści Ma gnu szo wi ce po li -
cjan ci z KP Nie mo dlin za trzy ma li miesz kań ca po wia -
tu Opo le, któ ry kie ro wał ro we rem mi mo za ka zu pro -
wa dze nia.

4 lip ca br. w miej sco wo ści Lip no nie zna ny spraw -
ca skradł z par kin gu sku ter mar ki Piag gio Zip 50.
Stra ty: 1 500 zł.

6 lip ca br. w Nie mo dli nie na uli cy Opol skiej nie -
zna ny spraw ca, przy uży ciu nie usta lo ne go na rzę -
dzia, za ry so wu jąc po wło kę la kie ru sa mo cho du mar -
ki BMW, do ko nał jej znisz cze nia. Stra ty: 700 zł.

12 lip ca br. w miej sco wo ści Gro dziec Dru gi za -
szło po dej rze nie, że w godz. 15.00 – 17.00 nie zna -
ny spraw ca strze la jąc z bro ni pneu ma tycz nej, znę cał
się nad psem ra sy mie sza niec, po wo du jąc je go
śmierć. Czyn no ści w try bie art. 308 KPK pro wa dzi KP
w Nie mo dli nie.

12 lip ca br. w miej sco wo ści Sa dy nie zna ny
spraw ca, wy ła mu jąc drzwi, wła mał się do ga ra żu,
z któ re go skradł dwa ro we ry mar ki Kross, a na stęp -
nie wy ła mu jąc okno, wła mał się do dom ku jed no ro -
dzin ne go, z któ re go skradł rzut nik do slaj dów, ze ga -
rek mę ski, ka me rę cy fro wą oraz in ne przed mio ty.
Stra ty: 18 000 zł.

13 lip ca br. w Nie mo dli nie na uli cy Brzo zo wej
po li cjan ci z KP w Nie mo dli nie za trzy ma li nie trzeź we -
go kie ru ją ce go ro we rem. Po stę po wa nie pro wa dzi
KP w Nie mo dli nie.

22 lip ca br. w Nie mo dli nie na uli cy Brze skiej
nie zna ny spraw ca wy ła mu jąc za mek w drzwiach,
wła mał się do do mu jed no ro dzin ne go, z któ re go
skradł zło tą bi żu te rię oraz pie nią dze. Stra -
ty: 17 100 zł.

22 lip ca br. w miej sco wo ści Gra cze nie zna ny
spraw ca wła mał się do sa mo cho du cię ża ro we go
mar ki Ive co, z któ re go skradł ra dio CB oraz od krę ca -
jąc śru by za bez pie cza ją ce dno zbior ni ka, skradł z nie -
go 110 li trów ole ju na pę do we go na szko dę fir my
Bar ton. Stra ty: 1 600 zł.

24 lip ca br. w Nie mo dli nie na Osie dlu Pia stów
nie zna ny spraw ca otwie ra jąc drzwi do pa so wa nym
klu czem, wła mał się do sa mo cho du mar ki Chry sler
Je ep, z któ re go skradł wzmac niacz, gło śni ki oraz do -
ko nał uszko dze nia ra dia sa mo cho do we go. Stra -
ty: 1 500 zł.

25 lip ca br. w Gra bi nie na uli cy Dłu giej nie zna -
ny spraw ca z otwar te go miesz ka nia skradł zło tą
i srebr na bi żu te rię. Stra ty: 7 000 zł.

27 lip ca br. w Nie mo dli nie na uli cy Bo ha te rów
Po wstań Śl. Pa trol z WRD KMP Opo le za trzy mał nie -
trzeź we go kie ru ją ce go ro we rem.

29 lip ca br. w Nie mo dli nie na uli cy Woj ska Pol -
skie go po li cjan ci z WRD KMP Opo le za trzy ma li nie -
trzeź we go, któ ry spo wo do wał ko li zję, kie ru jąc mo to -
ro we rem mar ki Tao Tao.

1 sierp nia br. w Nie mo dli nie na uli cy Opol skiej
nie zna ny spraw ca skradł port fel z pie niędz mi i do wo -
dem oso bi stym. Stra ty: 100 zł.

4 sierp nia br. w Nie mo dli nie na uli cy 700-le cia
Nie mo dli na 28 let ni miesz ka niec po wia tu Ny sa
skradł z kie sze ni spodni te le fon ko mór ko wy mar ki
No kia Asha 302. Stra ty: 300 zł.

8 sierp nia br. w miej sco wo ści Brzęcz ko wi ce po -
li cjan ci z KP OPI w Nie mo dli nie za trzy ma li nie trzeź -
we go miesz kań ca Głub czyc, któ ry kie ro wał sa mo cho -
dem mar ki Mer ce des, wjeż dża jąc w przy droż ne
drze wo.

8 sierp nia br. w miej sco wo ści Ja czo wi ce po li cjan -
ci ZPI KP Nie mo dlin za trzy ma li nie trzeź we go, któ ry
kie ro wał sa mo cho dem mar ki VW Golf II, mi mo orze -
czo ne go przez sąd w Opo lu za ka zu.

10 sierp nia w Nie mo dli nie na uli cy Al. Wol no ści
nie zna ny spraw ca do ko nał kra dzie ży po zo sta wio ne -
go na sto li ku w lo ka lu te le fo nu ko mór ko we go mar ki
No kia. Stra ty: 250 zł.

13 sierp nia br. w Nie mo dli nie na uli cy Sło wac kie -
go nie zna ny spraw ca, wy py cha jąc okno, wła mał się
do do mu jed no ro dzin ne go, z któ re go skradł pie nią -
dze oraz zło te kol czy ki. Stra ty: 400 zł.

14 sierp nia br. w Nie mo dli nie na uli cy Ry nek nie -
zna ny spraw ca, wy py cha jąc okno, wła mał się do sa -
lo nu su kien ślub nych, z któ re go skradł pie nią dze.
Stra ty:150 zł.

14 sierp nia br. w Nie mo dli nie na uli cy Par ko wej
nie zna ny spraw ca, wy ła mu jąc drzwi, usi ło wał wła -
mać się do skle pu Net to. Ce lu nie osią gnął z uwa gi
na nie  po ko na nie do dat ko wych za bez pie czeń. Stra -
ty: 1 500 zł.

15 sierp nia br. w Gra czach na uli cy Nie mo dliń -
skiej pa trol WRD KMP Opo le za trzy mał nie trzeź we -
go miesz kań ca po wia tu Opo le, któ ry kie ru jąc sa mo -
cho dem mar ki Fiat Uno spo wo do wał ko li zję
z sa mo cho dem mar ki VW Po lo.

16 sierp nia br. w Nie mo dli nie na uli cy Drzy ma -
ły z nie usta lo nych przy czyn po wstał po żar wnę trza
sa mo cho du mar ki Au di 100. Czyn no ści w try bie
art. 308 KPK pro wa dzi KP w Nie mo dli nie.

Ze brał: MG

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. 77 402 36 53,

997 – wy łącz nie alar mo wy!
Kie row nik Re wi ru Dziel ni co wych

tel. 77 402 36 60
Kie row nik Re fe ra tu Kry mi nal ne go

tel. 77 402 36 63

Trzy ma my rę kę na pul sie

Fe styn w Na dziei
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Sta ni sław Śli wiń ski 
1920-2013

31 lip ca br. ro dzi na, przy ja cie le,
miesz kań cy Nie mo dli na po że gna li Sta ni -
sła wa Śli wiń skie go, wie lo let nie go na -
uczy cie la Spo łecz ne go Ogni ska Mu zycz -
ne go w Nie mo dli nie.

Sta ni sław Śli wiń ski uro dził się w 1920 ro ku. Już
od naj młod szych lat je go wiel ką pa sją by ła mu zy -
ka. Dom ro dzin ny i pa nu ją ca w nim at mos fe ra wy -
war ły wiel ki wpływ na za in te re so wa nia mu zycz ne
mło de go Sta ni sła wa. Je go oj ciec, przed wo jen ny
po li cjant, bar dzo chciał, aby syn opa no wał na ukę
gry na in stru men tach – i też tak się sta ło. Sta ni sław
Śli wiń ski grał na akor de onie, klar ne cie, skrzyp -
cach, trąb ce i pia ni nie. 

We wrze śniu 1939 r. z rąk żoł nie rzy ar mii
czer wo nej zgi nął oj ciec Sta ni sła wa Śli wiń skie go.
Cięż ko do świad czo ny lo sa mi woj ny, nie zre zy gno -

wał ze swo ich pa sji. W cza sie oku pa cji pod jął pra -
cę na ko lei. Wte dy po raz pierw szy ze tknął się
z or kie strą, któ rej zo stał mu zy kiem. Po za koń cze niu
woj ny, w ro ku 1945 za kła da or kie strę dę tą w Łam -
bi no wi cach, któ rą pro wa dził przez dwa la ta. W la -
tach pięć dzie sią tych roz po czął pra cę w Po wia to -
wym Do mu Kul tu ry, któ ry mie ścił się w Ryn ku
w Nie mo dli nie. Na stęp nie pra co wał spo łecz nie
w Do mu Kul tu ry w Nie mo dli nie, miesz czą cym się
obec nie przy ul. Re ja. Pra cę za koń czył de fi ni tyw nie
w ro ku 1998. 

Sta ni sław Śli wiń ski przez po nad 40 lat uczył
gry na in stru men tach wie lu miesz kań ców Nie mo -
dli na i po bli skich miej sco wo ści. Był ob da rzo ny
wiel ką cier pli wo ścią i po sia dał du ży za sób wie dzy.
Mło dzi lu dzie chęt nie gar nę li się na za ję cia mu -
zy ka. Ja ko czło wiek ob da rzo ny był du żym po czu -
ciem hu mo ru i au to iro nii. Przez wie le lat pro wa -
dził or kie strę dę tą, któ ra gra ła na nie mal
wszyst kich im pre zach ko ściel nych i pań stwo wych
w Nie mo dli nie. Or kie stra bra ła udział w wie lu wo -
je wódz kich oraz ogól no pol skich prze glą dach

i czę sto by ła na gra dza na dy plo ma mi, a na wet na -
gro dą mi ni stra kul tu ry. 

Pry wat nie Sta ni sław Śli wiń ski miał wie le pa sji.
Po sia dał ma łą ciem nię fo to gra ficz ną i go dzi na mi
po tra fił wy wo ły wać wy ko na ne przez sie bie zdję cia.
Po zo sta wił ich spo ry zbiór. Uwiel biał maj ster ko -
wać, po tra fił wy ko nać pro ste me ble: krze sła, ła wy
czy sto ły. Na mięt nie ko lek cjo no wał pły ty gra mo fo -
no we. Po sia dał ich ogrom ną ilość, zwłasz cza z pol -
ską mu zy ką po waż ną i roz ryw ko wą.  – Uwiel biał
wszel kie go ro dza ju no win ki tech nicz ne: od twa rza -
cze, pierw sze pły ty, kom pak to we – wspo mi na syn
Zbi gniew Śli wiń ski. Za wsze oto czo ny był zwie rzę ta -
mi, szcze gól nie psa mi i ko ta mi, któ re uwiel biał.
Po sia dał rów nież ogrom ny zbiór nut. Wie le cza su
spę dzał przy nu tach, zwłasz cza w zi mo we wie czo -
ry kre śląc ołów kiem, prze pi su jąc wy bra ne przez
sie bie utwo ry.

Po że gna li śmy czło wie ka, któ ry spo łecz nie i bez -
in te re sow nie uczył lu dzi sza cun ku do mu zy ki,
a w wie lu roz bu dził za in te re so wa nia mu zycz ne.

Mi chał Gra czyk

Sta ni sław Jan czak przez czter dzie ści lat
po lo wań ustrze lił kil ka set dzi ków. Wie lo -
krot nie był od zna cza ny przez za rząd nie -
mo dliń skie go ko ła „Dzik”, w któ rym peł nił
wie le funk cji. Jest uho no ro wa ny Brą zo wym
Me da lem Za słu gi Ło wiec kiej, a je go na zwi -
sko wpi sa no do Wiel kiej Księ gi Łow ców Pol -
skich. Jesz cze wie le moż na wy mie niać od -
zna czeń, za sług i liczb. Jed nak przede
wszyst kim Sta ni sław Jan czak z wiel ką pa -
sją opo wia da o ło wiec twie.

Ma rek Krzy ża now ski: Jak zo stał pan
my śli wym?

Sta ni sław Jan czak: Wu jek – Je rzy Gwóźdź
– był my śli wym i to bar dzo do brym. Był łow czym ko -
ła. I to od nie go na uczy łem się my śli stwa. Jak mia łem
kil ka na ście lat to sam jeź dzi łem do nie go, do Kar ło -
wic. Naj pierw au to bu sem do Opo la, po tem po cią -
giem, a na ko niec ro we rem. U wuj ka za wsze by ło spo -
ro ro bo ty: na po lu, w le sie przy ży wi co wa niu,
na de pu ta cie. Pra co wa łem, ale by łem wdzięcz ny, że
wu jek mnie za to na po lo wa nie weź mie. Pa mię tam,
jak przy jeż dża li do nie go ko le dzy na po lo wa nia i ja
z ni mi za wsze cho dzi łem, bo mnie do te go strasz nie
cią gnę ło. Nie prze szka dza ło, że trze ba by ło o pierw -
szej w no cy wstać. Te po lo wa nia przy świe tle księ ży -
ca by ły na praw dę pięk ne. I ni gdy się nie ba łem, cho -
ciaż cza sem wu jek zo sta wiał mnie na dłu go samego.
Na sta wie u wuj ka uczy łem się strze lać. Wu jek wi -
dział, że strze lam le piej od nie go. Uczeń za wsze mu -
si prze ro snąć mi strza.

Pa mię tam też sy tu ację, kie dy wu jek pod pro wa dził
mi zwie rzy nę i po wie dział, że jak spu dłu ję, to bę dę ca łe
wa ka cje gnój wy wo ził. Nie by ło wy bo ru. Od da łem cel -
ny strzał.

Mo ty wa cja by ła du ża. A czy zda rza ły się
sy tu acje od wrot ne, że mógł pan ustrze lić
zwie rzy nę, a te go nie zro bił?

– Tak, zda rza ło się. Pa mię tam jak pra co wa łem ja -
ko kie row ca za kła du rol ne go i roz wo zi łem pra cow ni -
kom po sił ki na po la, to pa trzy łem na tro py i wie dzia łem,
że jest ody niec że ru ją cy w po lu ku ku ry dzy. Mu siał wa -
żyć ze 160 ki lo gra mów na pew no. Za cza iłem się na nie -
go. Sły szę jak ła mie ku ku ry dzę na po lu, wiec pod cho -
dzę po ma łu, po ci chut ku – ta ki dzik to kil ka dzie siąt ra zy
le piej sły szy niż czło wiek, ma do bry węch. Pa trzę, jak
mój dzik wy cho dzi po wo li, a ja sto ję dwa dzie ścia me -
trów da lej opar ty o ol chę, strzel ba od bez pie czo na
i cze kam na nie go. Przy mie rzy łem i po my śla łem: Nie,
da ru ję mu. Idź so bie. Wte dy da ro wa łem ży cie dzi ko wi.

Ale nie wiem, czy to nie był ten sam, któ re go spo -
tka łem na wio snę. Mia łem oczy wi ście tzw. od strzał i wi -
dzia łem po tro pach, że jest dzik. Spraw dzam wiatr
i cze kam z ko le gą. Pa trzę, wy cho dzi wiel ki jak sza fa.
Mó wię do ko le gi, że by sie dział ci cho, że jak za kasz lesz,
to nie wiem, co ci zro bię. Wi dzę, że dzik idzie pod lu fę.
Pro wa dzę go spo koj nie, że by pod szedł na pew ny strzał.
Mam go już bli sko. Przy spiesz nik na cią gną łem i klap.
Co jest? A dzik usły szał to i od ra zu pią ty bieg w las. Ja
otwie ram strzel bę, a tam na bo je nie za ła do wa ne. My -
śla łem, że mój ko le ga to mi coś zro bi (śmiech).

Czy w cza sie 40 lat zda rzy ły się mo men -
ty nie bez piecz ne?

– By ła ta ka sy tu acja. Przy je chał do mnie ko le ga
i mó wi, że by śmy prze szli się za li sa mi, za dra pież ni ka -
mi, a tak że za ba żan ta mi. Idzie my sta rym ko ry tem rze -
ki i mój pies za szcze kał – na gle wy la tu je wa ta ha dzi -
ków. Je den wy sko czył na mnie, ta ki ze sto trzy dzie ści
ki lo. Zdą ży łem wy rzu cić śrut i za ło ży łem dwie ku le.
Strze li łem, ale nie tra fi łem. Zo sta ła jed nak dru ga ku la,
któ rą strze li łem mu w tyl ni bieg. Za trzy mał się na chwi -
lę, ale po tem za czął ucie kać. Uda ło mi się za ła do wać
ostat nie trzy ku le i od dać jesz cze je den strzał za nim za -
czął ucie kać. Tak od strze li łem mu tyl ko jed ną sza blę.
Ko le ga miał mo to cykl, więc mó wię, że dzik bę dzie

szedł na gru by las i mu si my go zła pać jesz cze
przed nim, na po lu. Za je cha li śmy i fak tycz nie dzik wy -
la tu je z la su, ale pies pa są cej kro wy na po lu ko bie ty za -
czął szcze kać i za trzy mał dzi ka. Pod cho dzę do dzi ka.
Na ła do wa na strzel ba z dwie ma ku la mi, od bez pie czo -
na. Jak on mnie zo ba czył, to zo sta wił psa i za czy na kła -
pać – to tak po my śliw sku się mó wi – zgrzy tać i le ci
na mnie. Ja mam dwie bre ne ki [ku la oło wia na do bro -
ni śru to wej – przyp. MK]. 15 me trów. Strze lam. A ta ki
dzik po bo kach ma tzw. pan cerz i ta bre ne ka to tyl ko
od nie go się od bi ła. Dzik da lej le ci. Je den na bój. Pięć
me trów. Mie rzę i tra fi łem w czo ło, mię dzy oczy. Dzik się
prze wró cił, a ja mia łem ser ce w gar dle. Nie mo głem
się uspo ko ić. Nie wiem, co by się sta ło.

Czy by cie my śli wym to tyl ko po lo wa nia?
– Nie. Przede wszyst kim go spo dar ka ło wiec ka. Do kar -

mia nie zwie rzy ny przez ca ły rok, szcze gól nie zi mą. Cza sa -
mi jest to na praw dę uciąż li we: mróz dwa dzie ścia stop ni,
pół me tra śnie gu. Trze ba dbać o po la, zbie rać z nich ka -
mie nie, mieć dy żu ry przypil no wa niu wno cy pól przeddzi -
ka mi, że by nie znisz czy ły. Wy ci nać ga łę zie przyam bo nach.
Bu do wać pa śni ki. Tak jak rol nik mu si wło żyć pra cę, że by
mieć plon, tak sa mo my śli wy mu si wy ko nać pra cę, że by
móc po lo wać i mieć na co. Ale lu dzie my ślą, że my śli wi
mor du ją zwie rzę ta. Po wta rzam, naj pierw go spo dar ka ło -
wiec ka, do kar mia nie, po tem se lek cja i na ko niec przez lu -
ne tę za glą da nie. Co wy ho du jesz, to po tem masz.

Czy my śli stwo jest w ja kiś w spo sób eko -
lo gicz ne?

– Po wiem tak, ostat nio po je cha łem na staw kar -
mić ry by i wi dzę trzy psy – dwa hu sky i je den po dob -
ny do char ta – jak zła pa ły sar nę. Ko zioł jesz cze mógł -
by nie dać się zła pać, ale sar na nie mia ła szans
z ni mi. I to lu dzie spusz cza ją psy, ale nie moż na nic zro -
bić psu. Al bo ko ty, któ re ma ją do bry węch. Niech tyl -
ko znaj dzie gniaz do, w któ rym uro dzi się ma ły za jąc al -
bo ku ro pa twa i już nie ma gniaz da. Są dzę, że my śli wi
po win ni móc strze lać do dra pież ni ków, aby w na szych
la sach by ło wię cej drob nej zwie rzy ny.

Co pan naj bar dziej lu bi w by ciu my śli -
wym?

– Dzi siej szy świat bar dzo pę dzi, lu dzie ży ją w mia -
stach, rzad ko z nie go wy jeż dża ją. A wy star czy cho ciaż
pół go dzi ny po sie dzieć na am bo nie. Po słu chać jak
pięk nie wie czo rem pta ki śpie wa ją i milk ną po ko lei,
a ra no to jest do pie ro kon cert. Pro szę wstać jesz cze
w no cy i być w le sie nad ra nem. Nie ma nic lep sze go
niż przy ro da.

Nie ma nic lepszego niż przyroda 



X Wy ścig Dwó jek Ko lar skich
W nie dziel ne po po łu dnie 25 sierp nia

w Gra czach już po raz dzie sią ty od był się
Wy ścig Dwó jek Ko lar skich.

W szran ki sta nę ły 33 dwu oso bo we dru ży ny,
któ re star to wa ły w sze ściu ka te go riach na bli sko
trzy dzie sto ki lo me tro wej tra sie. Ka te go rie wie ko we
ob li cza no na pod sta wie su my wie ku za wod ni ków
w dru ży nie. Za wod ni cy mie li do prze je cha nia trzy
pę tle – każ da o dłu go ści 9,6 km – na tra sie Gra cze,
Mo le sto wi ce, Szy dło wiec Ślą ski i z po wro tem. Start
i me tę zlo ka li zo wa no tra dy cyj nie przy Za kła do wym
Do mu Kul tu ry.

– Sta ram się nie omi jać żad nej moż li wo ści wy star -
to wa nia w za wo dach. To naj lep szy i naj bar dziej mia ro -
daj ny spraw dzian for my. Na za wo dach czło wiek da je
z sie bie wszyst ko. Nie ma moż li wo ści, że by być tak zmo -
ty wo wa nym natre nin gu. Dla te go chęt nie wzią łem udział
wza wo dach wGra czach – po wie dział je den zcy kli stów.

Zwy cięz cy otrzy ma li pu cha ry, któ re w ju bi le uszo wej
edy cji im pre zy wrę cza li: Zo fia Zu ża łek – żo na wy bit ne -
go cy kli sty Ma ria na Zu żał ka, któ re go pa mię ci od kil ku
lat po świę co ny jest wy ścig, An drzej Miś ta – pre zes
spół ki Ba zalt -Gra cze oraz Ro bert Dres sler, pre zes Gór -
ni cze go To wa rzy stwa Cy kli stów przy LKS Skal nik Gra -
cze. Do dat ko we sta tu et ki ufun do wa ne przez Zo fię Zu -
ża łek otrzy ma li naj star si uczest ni cy: Jan Aren dar czyk
(GTC Gra cze) oraz An na Wro na (GTC Gra cze) oraz naj -
młod si: bra cia Ma te usz i Szy mon Ro jek (KTU KOL Głu -
cho ła zy) oraz Lau ra Wój cik (GTC Gra cze).

Spor to we wy da rze nie uświet nił po kaz ro we ro wy
gru py mło dych mo no cy kli stów z Chrze lic. Szcze gól -
ny po dziw bu dzi ły akro ba cje wy ko ny wa ne na wy so -
kich jed no ko łow cach przez naj młod szych. Pa tro nat
ho no ro wy nad im pre zą ob jął bur mistrz Nie mo dli na.
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Za wo dy węd kar skie

Pu char
za rzą du

W dniu 11 sierp nia br. od by ły się
ko lej ne za wo dy o Pu char za rzą du ko -
ła w dys cy pli nie spła wi ko wej, któ re
by ły rów nież trze cią eli mi na cją (przed -
ostat nią) do kla sy fi ka cji Grand Prix
ko ła – „Węd karz ro ku”.

Do za wo dów na te re nie żwi row ni w Le wi nie
Brze skim zgło si ło się 21 se nio rów oraz 5 ju nio -
rów. Po bar dzo trud nej wal ce z nie chęt ny mi
w tym dniu do współ pra cy ry ba mi, oka za ło się,
że naj lep szy wy nik osią gnął naj bar dziej do świad -
czo ny węd karz na sze go ko ła – wie lo krot ny re pre -
zen tant okrę gu opol skie go – Jó zej Kram czyń ski,
któ ry swo im wy ni kiem (1725 pkt.) pew nie wy grał
w kla sy fi ka cji se nio rów, wy prze dza jąc Łu ka sza
Gie ra ka (1365 pkt.). Na trze cim miej scu za koń -
czył za wo dy Ta de usz Ba biń ski (765 pkt.). 

W kla sy fi ka cji ju nio rów zwy cię żył Ra do sław
Ro siń ski (245 pkt.) przed Ma ria nem Ol szew -
skim (180 pkt.). Na trze cim miej scu za koń czył za -
wo dy Bar tosz Ka ma ryk (145 pkt.). Naj więk szą
ry bę za wo dów, lesz cza za 1250 pkt., zło wił Łu -
kasz Gie rak. Po 3 run dach w kla sy fi ka cji „Węd -
karz ro ku” pro wa dzi Ta de usz Ba biń ski z mi ni mal -
ną prze wa gą nad kil ko ma po zo sta ły mi
za wod ni ka mi. Za wo dy za koń cze nia se zo nu, któ -
re za pla no wa li śmy na 13 paź dzier ni ka na sta -
wach „Sa dy” w Nie mo dli nie, za po wia da ją się
więc nad zwy czaj emo cjo nu ją co.

Krzysz tof Bo jar ski

UKS OSiR Je dyn ka Nie mo dlin w I Li dze
W dniu 30 lip ca br. otrzy ma li śmy li cen cję

na grę w I Li dze Fut sa lu!
W dniu 6 sierp nia za wod ni cy wró ci li do pierw -

szych za jęć, a dzia ła cze nie próż nu ją i po szu ku ją wspar -
cia dla na sze go klu bu. W pierw szych za ję ciach wzię ło
udział 12 za wod ni ków. Nie ste ty, nie wszy scy mo gli po -
ja wić się na pierw szym tre nin gu, zbra kło kil ku gra czy.
Po wo dy są róż ne: pra ca, wy jazd za gra ni cę, urlop. Z ze -
spo łem tre nu je dwóch no wych za wod ni ków, któ rzy wy -
ra zi li chęć wy stę pów w na szej dru ży nie i bę dą spo rym
wzmoc nie niem UKS -u.

Po zna li śmy rów nież ter mi narz roz gry wek. Roz pocz nie -
my 21 wrze śnia wy jaz do wym me czem z Aka de mią Fut sal
Club Ja strzę bie -Zdrój. In au gu ra cyj ny mecz w Nie mo dli nie
ro ze gra my ty dzień póź niej, w nie dzie lę 28 wrze śnia o go -
dzi nie 18.00 z UKS Ekom Fut sal No wi ny, na któ ry za pra -
sza my. In for mu je my rów nież że wszyst kie me cze I Li gi bę -
dzie my roz gry wać – ja ko go spo da rze – w nie dzie lę
o go dzi nie 18.00 w ha li OSiR -u w Nie mo dli nie.

Fut sal to nie tyl ko dru ży na se nio rów, ale dru ży na
mło dzie żo wa U -14 (do lat 14.). Nie zna my jesz cze ter mi -
na rza roz gry wek dru ży ny U -14, któ ra wy stę po wać bę dzie
w roz gryw kach o Mi strzo stwo Pol ski w Fut sa lu. Na bór za -
wod ni ków do dru ży ny U -14 od bę dzie się w mie sią cu
wrze śniu. Wszyst kich chęt nych za pra sza my do udzia łu
w tre nin gach, a in for ma cje o na bo rze za mie ści my
na stro nach in ter ne to wych www.nhlp.fut bo lo wo.pl,
www.osir -nie mo dlin.pl.

W związ ku z po wyż szym, ko rzy sta jąc z oka zji,
za po śred nic twem „Pul su Nie mo dli na”, zwra ca my się
do Pań stwa z proś bą o wspar cie na szych dzia łań fi nan -
so wo lub rze czo wo. W za mian za po moc ofe ru je my
moż li wość re kla my w dniu me czu po przez roz wie sze nie
ba ne ru re kla mo we go w obiek tach, w któ rych prze pro -
wa dza ne są za wo dy spor to we z udzia łem na szych ze -
spo łów, oraz in for ma cji słow nej spi ke ra pod czas za wo -
dów. Spo dzie wa my się du że go za in te re so wa nia ki bi ców
na me czach I Li gi Fut sa lu, bo UKS to je dy ny re pre zen -
tant wo je wódz twa opol skie go na tym szcze blu roz gry -
wek. Li czy my, że wi dow nia na oko ło pół ty sią ca osób
w nie dziel ne wie czo ry za peł ni się w stu pro cen tach. Za -
pew nia my rów nież, że in for ma cje i co ty go dnio we re la -
cje z me czów uka żą się w naj więk szych lo kal nych me -
diach: Ra diu Opo le (na ży wo), NTO i wszyst kich
spor to wych por ta lach in ter ne to wych, a na stro nie in ter -
ne to wej na sze go klu bu rów nież bę dzie my sze ro ko in for -
mo wać o na szych spon so rach.

Je że li są Pań stwo za in te re so wa ni wspar ciem na sze -
go klu bu, pro si my o kon takt te le fo nicz -
ny: 602 792 874, 601 685 950 lub 504 640 837 al bo
na ad res fut sa lo sir@wp.pl. Ewen tu al nych wpłat moż na
do ko nać na kon to ban ko we Uczniow skie go Klu bu Spor to -
we go Je dyn ka Nie mo dlin BS Na my słów o/ Nie mo -
dlin 25 8890 0001 0012 7055 2000 0001.

Ze spor to wym po zdro wie niem
dzia ła cze sek cji fut sa lu

UKS OSiR Je dyn ka Nie mo dlin

Za pi sy do IV edy cji
Nie mo dliń skiej Ha lo wej
Li gi Pił kar skiej (NHLP)

Dy rek tor Ośrod ka Spor tu i Re kre acji
w Nie mo dli nie i Uczniow ski Klub Spor to -
wy Je dyn ka Nie mo dlin za pra sza ją
do udzia łu w roz gryw kach Nie mo dliń -
skiej Ha lo wej Li gi Pił kar skiej w se zo -
nie 2013/2014. 

Roz gryw ki czwar tej edy cji za pla no wa no
od dnia 22 paź dzier ni ka br., aż do jej za koń cze nia,

a uza leż nio ne jest to od ilo ści zgło szo nych dru żyn.
Li ga jest kon ty nu acją po przed nich roz gry wek,
któ re za koń czy li śmy w mar cu 2013 ro ku. Me cze
NHLP roz gry wa ne bę dą tra dy cyj nie we wtor ki
od go dzi ny 17.30.

Zgło sze nia skła dać moż na oso bi ście w sie dzi -
bie OSiR-u w Nie mo dli nie przy ul. Rey mon ta 11
lub dro gą elek tro nicz ną na ad res osir nie mo -
dlin@wp.pl. Wpi so we do NHLP wy no si 150 zło -
tych od dru ży ny za se zon. Zgło sze nia przyj mo wa -
ne bę dą do dnia 7 paź dzier ni ka 2013 r. Ilość
miejsc ogra ni czo na, de cy du je ko lej ność zgło szeń. 

Dy rek tor OSiR Krzysz tof Ku biak

IV Edycja Turnieju Tenisa
Stołowego Family Cup

UKS So ko lik ser decz nie za pra sza
na IV Edy cję Tur nie ju Te ni sa Sto ło we go
Fa mi ly Cup. Im pre za od bę dzie się 18
wrze śnia br. o godz. 17.00 w sa li gim -
na stycz nej Pu blicz nej Szko ły Pod sta -
wo wej nr 2 w Nie mo dli nie.

VII Turniej Tenisa
Stołowego o Puchar
Burmistrza Niemodlina

UKS So ko lik ser decz nie za pra sza
na VII Tur niej Te ni sa Sto ło we go o Pu -
char Bur mi strza Nie mo dli na. Im pre za
od bę dzie 29 wrze śnia br., o godz. 9.00
w ha li wi do wi sko wo -spor to wej Ośrod -
ka Spor tu i Re kre acji w Nie mo dli nie.
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Sport

Ra fał Pa sier bek Stun te r13 wy grał 6 lip -
ca br. za wo dy Plus Stunt Grand Prix 2013
w Byd gosz czy. Te go rocz na ry wa li za cja zy -
ska ła mia no Mi strzostw Świa ta, co ozna -
cza, że nie mo dli nia nin otrzy mał ty tuł Mi -
strza Świa ta Fe de ra cji ESM (Fe de ra cja
Eks tre mal nych Spor tów Mo to cy klo wych).

Ma rek Krzy ża now ski: Od dwóch lat wie -
ści, że zo sta łeś mi strzem świa ta w stun cie
przy cho dzi ły zza oce anu – ze Sta nów. Ja kie
są two je wra że nia z ro dzi mej im pre zy?

Ra fał Pa sier bek: To by ły pierw sze ofi cjal ne Mi -
strzo stwa Świa ta w Pol sce i każ dy czuł pre sję, że by wy -
paść jak naj le piej, szcze gól nie Po la cy chcie li wy paść do -
brze usie bie. Wy star to wa ło po nad70 za wod ni ków z23
kra jów. To by ła naj waż niej sza im pre za i prak tycz nie
odpo cząt ku ro ku się doniej przy go to wy wa łem. Cho ciaż
raz je cha łem na swo im mo to rze, na któ rym tu taj tre nu -
ję. Go rzej mie li za wod ni cy spo za Europy. Sam po ma ga -

łem jed ne mu za wod ni ko wi z Ja po nii, któ ry był umnie. Po -
ży czy łem mu swój za pa so wy mo to cykl, ra zem tre no wa -
li śmy na par kin gu, jadł do bre pol skie je dze nie (śmiech). 

Czy są ja kieś róż ni ce w po rów na niu mi -
strzostw w Byd gosz czy z mi strzo stwa mi
w USA?

– Na pol skich za wo dach na pew no był lep szy kli -
mat, ale to pew nie dla te go, że jest się u sie bie. Za to
za wo dy w In dia na po lis na pew no by ły bar dziej wy pro -
mo wa ne w te le wi zji – CNN, Fox. By ły też w miej scu
o in nej ran dze. Jeź dzi li śmy na za mknię tej głów nej
dro dze w mie ście. To przy cią ga ło wie lu lu dzi. Ale
na pew no za wo dy w Byd gosz czy by ły naj lep szy mi za -
wo da mi w Eu ro pie w 2013 ro ku.

Dru gie miej sce za jął Mar cin Gło wac ki
„Ko rzeń”. Na por ta lu sci gacz.pl moż na prze -
czy tać, że „po noć róż ni ca po mię dzy Stun te -
re m13, a Ko rze niem by ła nie znacz na. Gdy by
nie wy wrot ka Mar ci na, mo gło by być róż nie”.
Trud no by ło wy grać te za wo dy?

– Za wsze jest trud no. Ale też nie pod cho dzę
do te go, jak do wal ki z kimś, ry wa li za cji. Po prostu wy -
ko nu ję jak naj le piej swój prze jazd. Wal czę z sa mym
so bą, że by mo je ko lej ne prze jaz dy by ły od sie bie co -
raz lep sze. Dla te go też na za wo dach ni gdy nie oglą -
dam prze jaz dów in nych za wod ni ków. Na wet zna jo mi,
któ rzy ze mną jeż dżą na za wo dy, nie mó wią mi jak
pojechali inni. Wie dzą, że trzy mam się swo je go pla -
nu. Po za wo dach wi dzia łem, że Ko rze nio wi po szło
bar dzo do brze. Ja się cie szę, że jest na stęp ny Po lak,
któ ry świet nie jeź dzi i faj nie wi dzieć go na po dium.
Cze kam, aż ktoś w koń cu bę dzie lep szy (śmiech). Nie
je stem chci wy na suk ce sy. Naj waż niej szy jest fun
z jaz dy.

Jak my ślisz, co za de cy do wa ło o two im
zwy cię stwie?

– W tym ro ku ry zy ko wa łem, zmie nia jąc styl jaz dy
na bar dziej agre syw ny. Z ro ku na rok jeż dżę co raz bar -
dziej agre syw nie, a mniej tech nicz nie. Du ży wpływ
na to mia ła jaz da za oce anem. W Ame ry ce mniej li -
czy się tech ni ka, a bar dziej płyn ność, agre syw ność i dy -
na mi ka. W so bo tę chcia łem dać pe łen ogień, więc po -
rzu ci łem wie le wy pra co wa nych tech nicz nych tric ków
i bar dziej ba wi łem się ga zem. Du żo by ło nie bez piecz -
nych tric ków, w tym jaz da na przed nim ko le z du żą
pręd ko ścią, ob rót o 180 stop ni i przy tym ob ro cie wy -
skok. Punk tów by ło mniej, ale trick bar dzo po do bał się
pu blicz no ści. Za to w nie dzie lę po je cha łem agre syw -
nie i tech nicz nie, co da ło zwy cię stwo. 

Obec nie w spo rcie ta lent i cięż ka pra ca
– któ rych to bie nie brak – nie wy star cza ją,
aby wal czyć o mi strzow skie ty tu ły. Po trzeb -
ne są jesz cze pie nią dze, choć by na sprzęt,
któ ry szyb ko się zu ży wa.

– By cie mi strzem świa ta w stun cie nie spra wia,
że za raz dzwo nią do cie bie spon so rzy, a naj więk -
sze fir my za pra sza ją do współ pra cy. Ca ły czas szu -
kam środ ków i wspar cia, że by jeź dzić na naj wyż -
szym po zio mie.

Węd kar ski Pik nik Ro dzin ny
Za wo dy Węd kar ski Pik nik Ro dzin -

ny 2013 zor ga ni zo wa li wspól nie: Pol ski
Zwią zek Węd kar ski ko ło Nie mo dlin, klub
Węd kar ski „So kół”, gmi na Nie mo dlin oraz
Ośro dek Spor tu i Re kre acji w Nie mo dli nie.

Im pre za mia ła cha rak ter pro fi lak tycz ny i po ka -
zy wa ła, że węd kar stwo jest jed ną z form re kre acji de -
dy ko wa ną dla ca łych ro dzin oraz pro mo wa ła zdro -
wy tryb wy po czyn ku bez al ko ho lu, wzmac nia jąc wię zi
ro dzin ne. 

W dniu 25 sierp nia br. punk tu al nie o siód mej ra -
no, przy pięk nej wa ka cyj ne po go dzie, na zbiór ce
sta wi ło się 15 ro dzin nych dru żyn z ca łej gmi ny Nie -
mo dlin. Po przed sta wie niu za sad za wo dów, dru ży ny
ro ze szły się na wcze śniej roz lo so wa ne sta no wi ska.
Po sy gna le, punk tu al nie o godz. 8.30 roz po czę ło się
wspól ne ro dzin ne węd ko wa nie. Ry by te go dnia by ły
ła ska we dla uczest ni ków i wszyst kie dru ży ny mia ły
coś w siat ce. Trzy go dzi ny wspól nych za wo dów upły -

nę ły w świet nej, przy ja ciel sko -to wa rzy skiej at mos fe -
rze. Po zwa że niu przez sę dziów ryb oka za ło się, że
naj lep szy mi ro dzin ny mi węd ka rza mi zo sta ła dru ży -
na „Ka na ry” w skła dzie: Do mi nik Ka nar ski, Se ba stian
Ka nar ski oraz Mar cin To ma sik, któ ra uzy ska ła świet -
ny wy nik 2295 pkt. Na dru gim miej scu upla so wa li się
„Po we ry” w skła dzie: Oli wer Pa łasz wraz ze swo ją
ma mą Ane tą, któ rzy uzy ska li wy nik 1145 pkt.
Na trze cim miej scu za koń czył ry wa li za cje „Te am
Wo da” w skła dzie: Ma rian Ol szew ski i Da wid Gó rec -
ki, któ rzy do wa gi przed sta wi li 970 pkt. Naj więk szą
ry bę za wo dów, lesz cza za 500 pkt., zło wi ła ro dzi na
No wa ków re pre zen to wa na przez bra ci Prze mka i Mi -
cha ła oraz – ja ko tre ne ra i men to ra – ich ma mę An -
nę. Jak to zwy kle by wa, wszyst kie ry by wró ci ły do wo -
dy, by za rok na ko lej nych ro dzin nych za wo dach
węd kar skich mo gły po raz ko lej ny „po wy gi nać” ro -
dzin ne ki je. Bar dzo cie ka wym ele men tem pik ni ku
był po kaz węd kar stwa rzu to we go, któ ry prze pro wa -
dzi li człon ko wie Pol skie go Związ ku Węd kar skie go
Grod ków i Otmu chów, któ rzy w tej dys cy pli nie spor -

tu węd kar skie go od no szą zna czą ce suk ce sy na za wo -
dach ogól no pol skich. 

Po tak uda nej im pre zie zo sta je nam tyl ko w imie -
niu uczest ni ków po dzię ko wać spon so rom im pre zy,
któ rzy tak hoj nie do pi sa li, więc pra wie wszyst kie dru -
ży ny wró ci ły do do mu z na gro da mi, a w imie niu za -
rzą du ko ła Nie mo dlin za pro sić wszyst kich za in te re -
so wa nych za rok.

Krzysz tof Bo jar ski

Ra fał Pa sier bek po raz trze ci mi strzem świa ta
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Burmistrz Mirosław Stankiewicz i sołtyska
Szydłowca Śląskiego Bernarda Jagiełło

Starostowie
Małgorzata Budrym i Bogdan Judasz

Graczanki

Żywy obraz – Lipno Żywy obraz – Molestowice

Żywy obraz – Rzędziwojowice Janusz Tekiela

Piąty bieg


