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NOCLEGI

Dro dzy Czy tel ni cy!
Za na mi dwa

mie sią ce wa ka cji. Lip -
co wo -sierp nio we wy -
da nie „Pul su Nie mo -
dli na”, któ re wła śnie
tra fia do Pań stwa rąk,
jest pod su mo wa niem
okre su wa ka cyj ne go
w gmi nie Nie mo dlin.
Był to czas fe sty nów,
za baw na świe żym

po wie trzu, atrak cji spor to wych, roz ry wek dla dzie ci i do ro słych. Ofer ta pla -
có wek kul tu ral no -oświa to wych, so łectw, sto wa rzy szeń i firm pry wat nych z te -
re nu na szej gmi ny by ła bo ga ta, o czym mo że cie prze czy tać w tym wy da -
niu „Pul su Nie mo dli na”. 

Waż nym wy da rze niem, pod su mo wu ją cym ze bra ne przez rol ni ków
plo ny, są co rocz ne Do żyn ki Gmin ne. Tym ra zem od by ły się one w Ma gnu -
szo wi cach. Nie mo gło tam za brak nąć na szej re dak cji – re la cję z uro czy sto -
ści do żyn ko wych przed sta wia my na ła mach na sze go pi sma. 

Po nad to wzo rem po przed nich wy dań i tym ra zem w mie sięcz ni ku nie
za brak nie biu le ty nu gmi ny Nie mo dlin, re la cji spor to wych oraz za po wie dzi
za jęć kul tu ral nych i spor to wych ja kie m.in. przy go to wu je dla dzie ci, mło dzie -
ży i do ro słych Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie i Ośro dek Spor tu i Re kre acji
w Nie mo dli nie. Za chę ca my do lek tu ry!

Z oka zji roz po czy na ją ce go się ro ku szkol ne go wszyst -
kim uczniom ży czy my sa mych pią tek i szó stek w szko le, po -
wo dze nia w na uce, a na uczy cie lom sa tys fak cji z pra cy za -
wo do wej.

Re dak cja
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Do żyn ki Gmin ne, któ re w tym
ro ku od by ły się w dniu 4 wrze -
śnia w Ma gnu szo wi cach, by ły
przede wszyst kim oka zją do po -
dzię ko wa nia za ze bra ne przez
rol ni ków plo ny. Po tru dach ich
co dzien nej pra cy, zma ga niu się
z nie prze wi dy wal ną po go dą i si -
ła mi na tu ry, przy szła wresz cie
po ra na świę to wa nie. 

Uro czy sto ści roz po czę ła dzięk czyn na msza
świę ta, któ rą od pra wił ksiądz pro boszcz Ta de usz
Wo lań ski. Na stęp nie ko ro wód do żyn ko wy udał się
na bo isko w Ma gnu szo wi cach, gdzie za pla no wa no
prze bieg dal szej czę ści do ży nek. Go spo da rzem był
bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz. 

Wśród przy by łych go ści zna leź li się m.in.: prze -
wod ni czą cy Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie Ma riusz
Niec karz, rad ny Po wia tu Opol skie go Edward Ję dra,
rad ni Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie, prze wod ni czą -
cy Ra dy Miej skiej po przed niej ka den cji Jan Olek sa,
de le ga cja z part ner skie go mia sta Sti ty z Czech,

na cze le ze sta ro stą – Ji rim Vo glem oraz rol ni cy
i miesz kań cy gmi ny Nie mo dlin. Po przy wi ta niu
wszyst kich go ści na stą pił ce re mo niał do żyn ko wy.
Sta ro ści na Do ży nek Mo ni ka Za wadz ka wraz ze
Sta ro stą Sta ni sła wem Szczep kow skim prze ka za li
go spo da rzo wi do ży nek bo chen chle ba, któ ry na -
stęp nie po dzie li li mię dzy licz nie zgro ma dzo nych
uczest ni ków uro czy sto ści. 

Bur mistrz Nie mo dli na zwró cił uwa gę na fakt,
że te go rocz ne plo ny na le ży szcze gól nie do ce nić
ze wzglę du na nie sprzy ja ją ce wa run ki po go do we,
a przede wszyst kim pa da ją ce w okre sie let nim
desz cze, utrud nia ją ce pra cę rol ni kom.  

Po czę ści ofi cjal nej roz po czął się pro gram ar -
ty stycz ny. Ja ko pierw szy wy stą pił ze spół Ju nior Big
Band z Czech, go rą co okla ski wa ny przez pu blicz -
ność. Ze sce ny mo gli śmy usły szeć rów nież ze spół
lu do wy Gra czan ki. Na to miast mi ło śni ków mu zy ki
lek kiej, ła twej i przy jem nej z pew no ścią ucie szył
kon cert bie siad ny „We so ła bie sia da”. 

Co ro ku ob cho dom do żyn ko wym to wa rzy szą
kon kur sy Ko ron Żniw nych, Ży wych Ob ra zów oraz
kon kurs na naj ład niej ude ko ro wa ne go spo dar -
stwo in dy wi du al ne. Tak też by ło w tym ro ku. Za da -
nie przed ju ro ra mi by ło nie ła twe, wszyst kie ko ro -
ny żniw ne i go spo dar stwa przy go to wa ne by ły
z wiel kim za an ga żo wa niem i przy ogrom nym na -
kła dzie pra cy. W koń co wym re zul ta cie zwy cięz cą
w ka te go rii Ko ron Ziarnowych zo sta ło so łec two
z Szy dłow ca Ślą skie go, któ re otrzy ma ło dy plom

i bon na 800 zł, dru gie miej sce i bon na 600 zł
przy pa dło wsi Mo le sto wi ce. Trze cie miej sce za ję -
ły Gra cze (bon na 400 zł).  W ka te go rii Ko ron Kło -
so wych naj lep sza oka za ła się ko ro na miesz kań ców
Ma gnu szo wic. War to do dać, że Ma gnu szo wi ce
zwy cię ży ły rów nież w Do żyn kach Po wia to wych,
któ re or ga ni zo wa ne by ły w tym ro ku w Bier dza -
nach. Dru gim miej scem na Do żyn kach Gmin nych
cie szy ło się so łec two Rzę dzi wo jo wi ce, a trze cim
miesz kań cy Ru tek. Naj pięk niej ude ko ro wa nym go -
spo dar stwem oka zał się dom pań stwa Alek san dry
i Grze go rza Haj ta ło wicz, na dru gim miej scu zna -
la zło się go spo dar stwo pań stwa Ewy i An drze ja
Stu dziń skich. Trze cie miej sce za ję li pań stwo Ma ria
i Adam Nie dziej ko.

Wiel ką po my sło wo ścią, jak co ro ku,
miesz kań cy na szej gmi ny i po szcze gól -
nych jej miej sco wo ści wy ka za li się pre -
zen tu jąc Ży we Ob ra zy. W tym ro ku naj -
le piej, we dług ju ry, za pre zen to wa li się
miesz kań cy Lip na, któ rzy wy prze dzi li so -
łec two Sar ny Wiel kie oraz miesz kań ców
Rzę dzi wo jo wic, któ rzy za pre zen to wa li
się w iście dia bel skiej od sło nie. 

Te go rocz ne Do żyn ki Gmin ne by ły
oka zją do wrę cze nia ty tu łu Za słu żo ny
dla Zie mi Nie mo dliń skiej, któ rym bur -
mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie -
wicz i Ra da Miej ska wy róż ni li tym ra -
zem sta ro stę miasta Sti ty Ji ri Vo gla. Na

przełomie sierpnia i wrze śnia upły nę ła 4 rocz ni ca
pod pi sa nia umo wy o współ pra cy part ner skiej mię -
dzy gmi ną Nie mo dlin a mia stem Sti ty w Cze chach. 

Waż nym punk tem pro gra mu gmin nych uro -
czy sto ści do żyn ko wych by ło rów nież wrę cze nie ho -
no ro wych dy plo mów oso bom i fir mom wy róż nio -
nym za wspie ra nie ini cja tyw spo łecz nych
na ob sza rach wiej skich Gmin y Nie mo dlin. Bur -
mistrz Nie mo dli na uho no ro wał: Zbi gnie wa Ko ster -
kie wi cza, Bro ni sła wa Ha ła du sa, An drze ja Mi śtę,
Raj mun da Woc kę, Za kład Rzeź ni czo -Wę dli niar ski
M. Grusz ka–T. Wi kow ski, fir mę Ga stro no mia – Han -
del Ry szard Mu szyń ski i Zbi gniew Mu szyń ski, Ja na
Olek sę i Mar ka Pie nia ka. 

kk

Świę to plo nów – Ma gnu szo wi ce 2011
Korony konkursowe

Junior Big Band (Stity)

Graczanki
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W dniu 11 lip ca 2011 ro ku,
na pla cu Obroń ców Prze bra ża
w Nie mo dli nie, od by ła się uro czy -
stość upa mięt nia ją ca 68. rocz ni -
cę lu do bój stwa na Wo ły niu. 

W spo tka niu, na za pro sze nie or ga ni za to rów
– bur mi strza Nie mo dli na Mi ro sła wa Stan kie wi -
cza i prze wod ni czą ce go Ra dy Miej skiej w Nie mo -
dli nie Ma riu sza Niec ka rza, udział wzię li m.in.: Bar -
ba ra Ka miń ska – Czło nek Za rzą du Wo je wódz twa
Opol skie go, 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, po rucz nik Sta ni sław Jan kow ski

- prze wod ni czą cy opol skiej Ra dy Śro do wi ska Żoł -
nie rzy Pol skich na Kre sach Po łu dnio wo -Wschod -
nich II RP, rad ny Po wia tu Opol skie go – Edward Ję -
dra, przed sta wi cie le sto wa rzy szeń i związ ków
kom ba tan tów, ks. dzie kan Je rzy Chy łek, pocz ty
sztan da ro we, rad ni Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie,
a tak że po zo sta li go ście.

Po la kom, któ rzy w 1943 ro ku zo sta li za bi ci przez
Ukra iń ską Ar mię Po wstań czą tyl ko dla te go, że by li
Po la ka mi, na le ży się pa mięć i cześć, któ rą win ni są
wszy scy Po la cy, rów nież naj młod sze po ko le nie. „Wy -
ba czyć jest rze czą ludz ką, ale nie za po mnieć” – po -
wie dział płk Ste fan Szel ka, któ ry po dzię ko wał rów nież
wła dzom Nie mo dli na, na cze le z bur mi strzem Mi ro -
sła wem Stan kie wi czem, że dzię ki ta kim wła śnie uro -
czy sto ściom tę pa mięć pie lę gnu ją. Do wo dem
wdzięcz no ści był ho no ro wy dy plom, któ ry puł kow nik
wrę czył m.in. bur mi strzo wi. 

Na za koń cze nie uro czy sto ści ksiądz Je rzy Chy łek,
wraz ze zgro ma dzo ny mi, od mó wił mo dli twę za po -
mor do wa nych, po któ rej na stą pi ło zło że nie kwia tów
i wień ców pod po mni kiem Obroń ców Prze bra ża. Jed -
nym z za mor do wa nych był Lu dwik Ma li now ski – Ko -
men dant Par ty zanc kiej Sa mo obro ny Prze bra ża, któ -
ry po woj nie osiadł w Nie mo dli nie, gdzie zmarł
w 1962 ro ku.

Ka ta rzy na Knie ja

Ku pa mię ci ofiar
W oko li cy miej sco wo ści Ma gnu -
szo wicz ki w la tach 1940 – 44
znaj do wał się hi tle row ski obóz
pra cy przy mu so wej dla Ży dów
z Za głę bia Dą brow skie go. 

Aby upa mięt nić ofia ry te go obo zu, w dniu 12
sierp nia 2011 r., bur mi strz Niemodlina Mi ro sła w
Stan kie wi cz, prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej Nie mo -
dli na Ma riusz Niec karz, soł tys Ma gnu szo wi czek Sta -
ni sław Szczep kow ski, soł tys Ma gnu szo wic Ma ria
Wa chow ska oraz miesz kań cy miej sco wo ści zło ży li
kwia ty i za pa li li zni cze pod ta bli cą pa miąt ko wą, któ -
rą po sta wi ło spo łe czeń stwo Zie mi Nie mo dliń skiej,
w miej scu, gdzie w nie ludz kich wa run kach prze by wa -
ło 398 Ży dów. Wie lu z nich za swo je po cho dze nie za -
pła ci ło ce nę naj wyż szą. Jed nak licz ba ofiar śmier tel -
nych obo zu jest nie zna na. 

Uro czy ste od sło nię cie ta bli cy na stą pi ło w sierp -
niu ubie głe go ro ku.

Ka ta rzy na Knie ja

Wspo mnie nie
o Bog da nie Ki cza ku
W dniu 20 lip ca 2011 r. po że -
gna li śmy na sze go fo to gra fa,
miesz kań ca Nie mo dli na, śp.
Bog da na Ki cza ka (03.05.1927-
-18.07.2011). 

Na le żał do po ko le nia lu dzi
uro dzo nych w wol nej Pol sce, w la -
tach dwu dzie stych XX wie ku.
W dzie ciń stwie i wcze snej mło do -
ści do znał cier pie nia sie roc twa,
woj ny i gło du. Na sku tek ukła dów
jał tań skich mu siał opu ścić ro dzin -
ną zie mię – uko cha ną Ko ło my ję,

za któ rą tę sk nił do koń ca swo ich dni.
Wie dzę fa cho wą zdo by wał od wcze snych lat

u wy bit nych fo to gra fów w Sta ni sła wo wie i Ko ło -
myi. Eg za min cze lad ni czy zdał we Wro cła wiu
w 1949 ro ku. Izba Rze mieśl ni cza w Opo lu przy zna -
ła mu ty tuł Mi strza Fo to gra fo wa nia w 1961 ro ku.
Był za li cza ny do wo je wódz kiej eli ty fo to gra ficz nej,
w któ rej zna czą cą po sta cią był opol ski fo to graf
Adam Śmie tań ski. Wcho dził w skład ko mi sji eg za -
mi nu ją cej kan dy da tów na cze lad ni ków i mi strzów. 

Od szedł nasz fo to graf, któ ry ro bił zdję cia kil ku
po ko le niom. A ro bił je do brze, bar dzo do brze i pro fe -
sjo nal nie. Utrwa lił dla hi sto rii i po tom nych nie zli czo -
ną licz bę fo to gra fii z chrzcin, ślu bów, po grze bów.
Ko lej ne po ko le nia prze cho wu ją w swo ich al bu mach
pa miąt ko we zdję cia pierw szo ko mu nij ne. Re je stro wał
na kli szach, a po tem na bło nach fo to gra ficz nych
por tre ty lu dzi, ro bił zdję cia do róż nych do ku men tów,
dy plo mów aka de mic kich i świa dectw ma tu ral nych.
Zdję cia w do ku men tach wraz z ludź mi ro ze szły się
po świe cie. Był au to rem zdjęć pa miąt ko wych, ta bli ab -
sol wen tów i pro fe so rów Li ceum Ogól no kształ cą ce go
w Nie mo dli nie i Tech ni kum Le śne go w Tu ło wi cach.
Pod czas ma tur ta bla eks po no wał na wy sta wie w swo -
jej wi try nie. Fo to gra fo wał dzie ci, lu dzi mło dych i sta -
rych. Już w cza sie woj ny ro bił zdję cia żoł nie rzom idą -
cym na front, któ rzy wy sy ła li je do ro dzin. Re je stro wał
uro czy sto ści ko ściel ne i pań stwo we, np. po cho dy 1
ma jo we. W swo im cza sie by ły to waż ne wy da rze nia. 

Po za fo to gra fią je go pa sją był sport, zwłasz cza
pił ka noż na. In te re so wał się też po li ty ką. Ko lek cjo -
no wał sta re ze ga ry, któ re sprze da wał, gdy nie star -
cza ło pie nię dzy ze skrom nej eme ry tu ry na le kar -
stwa i ży cie. Po zo sta łe roz da wał ro dzi nie. 

Od lat miesz kał i pra co wał w Nie mo dli nie,
lecz je go ser ce i du sza by ły cią gle obec ne tam,
w Sta ni sła wo wie, Ko ło myi i na Wy so kiej Po ło ni nie.
Roz mi ło wa ny w Hu culsz czyź nie! Wie lo krot nie, gdy
po zwa la ło na to zdro wie, od wie dzał uko cha ny
kraj dzie ciń stwa i mło do ści. Spo ty kał tam lu dzi bli -
skich je go ser cu – pro stych i zwy kłych, a za ra zem
mą drych ży cio wo Hu cu łów. Plo nem wy jaz dów by -
ły przy wo żo ne stam tąd pa miąt ki. Z cza sem je go
miesz ka nie sta ło się mu zeum et no gra ficz nym Po -
ku cia. 

Miał kon takt i pro wa dził ko re spon den cję
z wie lo ma zna czą cy mi w Pol sce Kre so wia na mi,
a tak że z ludź mi w sze ro kim świe cie. Również
dzięki jego staraniom, wy peł nio na sprzę tem me -
dycz nym cię ża rów ka ze Szwaj ca rii, tra fi ła do szpi -
ta la w Nie mo dli nie.

Pra co wi ty – to za ma łe sło wo. Był ty ta nem
pra cy.  Już o 4.00, 5.00 nad ra nem pra co wał
w swo im za kła dzie Fo to Re na, w ciem ni, nad re tu -
szem zdjęć. Punk tu al ny co do mi nu ty i słow ny. Gdy
szedł na obiad, moż na by ło re gu lo wać ze gar ki
na godz. 13.00. Ła two i czę sto na wią zy wał roz mo -
wy z klien ta mi. Wie lu z nich wstę po wa ło do Pa na
Ki cza ka na po ga węd ki. Za wsze za dba ny i do brze
ubra ny, bu ty na mia rę, gar ni tur i kra wat obo wiąz -
ko wo, jak przy sta ło na pryn cy pa.

Je go oczkiem w gło wie by ła ro dzi na – żo na Ir -
cia i umi ło wa ny syn An drzej, któ ry wy prze dził Go
w dro dze do wiecz no ści, syn Bog dan i cór ka Elż bie -
ta. Mi ło wał ich tak jak umiał i dla nich żył. 

Wraz z odej ściem Bog da na Ki cza ka od cho dzi
le gen da Nie mo dli na. Żył 84 la ta, w tym pra wie 60
w Nie mo dli nie. Zna li go wszy scy i On znał wszyst -
kich i wszyst ko, co się dzia ło w ma łym, kie dyś po -
wia to wym, a po tem gmin nym mia stecz ku. Szko -
da, że miej sco we wła dze nie do strze gły je go pra cy
dla nie mo dliń skiej spo łecz no ści. 

Bog da nie, nasz Fo to gra fie, spo czy waj w po ko ju!
Niech Ci się śni Two ja Ko ło my ja!
Wiecz ny od po czy nek racz Mu dać Pa nie!

J.O.
(peł ne da ne do wia do mo ści re dak cji)

Złożenie kwiatów przez delegację gminy

Złożenie kwiatów pod pomnikiem

Cześć ich pa mię ci!



W no cy z 18 na 19 lip ca 2011 r. na stą pi ło
gwał tow ne osu nię cie się dro gi po wia to wej
Gó ra -Gra cze. O praw do po dob nych przy czy -
nach te go zja wi ska, kon se kwen cjach i dal -
szych pla nach zwią za nych z ewen tu al ną od -
bu do wą dro gi re dak cja „Pul su Nie mo dli na”
roz ma wia ła z An drze jem Miś tą, pre ze sem
Przed się bior stwa Su row ców Skal nych Ba -
zalt -Gra cze, któ re ok. 300 me trów da lej pro -
wa dzi pra ce wy do byw cze.

An drzej Miś ta: Je śli
cho dzi o osu wi sko, któ re po -
wsta ło na sku tek za pad nię cia
się te re nu, to ma ono za sięg
nie co więk szy niż moż na by ło
przy pusz czać, a przy czy ny są
zło żo ne. Ni gdy nie jest tak, że
jest tyl ko jed na przy czy na te -

go ty pu zja wi ska. Opie ra jąc się na eks per ty zach, któ re
by ły wy ko na ne w 2000, 2005 i 2010 ro ku, zwią za ne
m.in. z za gro że niem osu wi sko wym od cin ka pół noc no -za -
chod nie go, moż na dojść do kon klu zji, że głów ną przy czy -
ną jest in ten syw ność opa dów at mos fe rycz nych, za rów -
no desz czu, jak i śnie gu. 

Te ren ten jest wy pię trzo ny w sto sun ku do te re nu Gra -
czy i do te re nów po ło żo nych obok, na ob sza rze wsi Rut ki.
Mię dzy na szym wy ro bi skiem a wsią Rut ki, któ ra też jest,
umow nie mó wiąc, „na gór ce”, znaj du je się za głę bie nie te -
re nu, do któ re go wszyst kie wo dy opa do we spły wa ją pe ne -
tru jąc zie mię, two rząc róż ne szcze li ny. My nie wie my o tym,
co się tam dzie je, w jej wnę trzu, nie je ste śmy w sta nie te -
go prze świe tlić. Fak tem jest, że nie ma po zio mów wo do no -
śnych w ob rę bie ko pal ni. Ina czej mó wiąc, nie gro zi nam na -
głe wy pły nię cie du żej ilo ści wo dy, któ ra by ła by przy czy ną
po wsta nia ta kie go osu wi ska. Na do da tek w tej czę ści wy -
ro bi ska tj. od stro ny pół noc no -za chod niej nie by ło eks plo -
ata cji od po nad 20 lat, nie by ło więc więk szej in ge ren cji
w struk tu rę ska ły. W tym miej scu by ła gro ta św. Bar ba ry,
był krzyż, od by wa ły się tu taj co rocz ne msze bar bór ko we,
ale od zda rze nia, któ re mia ło miej sce w czerw cu 2004 ro -
ku, czy li pierw sze go osu wi ska, nie ma tam już zgro ma dzeń.
Msze świę te od by wa ją się w ko ście le. 

To wszyst ko wpły wa ło na to, że zwra ca li śmy bacz ną
uwa gę na ewen tu al ne za gro że nia, któ re mo gą wy stą pić
w tej czę ści wy ro bi ska. Dro ga by ła mo ni to ro wa na, jak
rów nież te ren wo kół wy ro bi ska, ocio sy ścian by ły spraw dza -
ne. Ma my punk ty po mia ro we, jest ze spół po wo ła ny przez
Kie row ni ka Ro bót Gór ni czych, któ ry oce nia stan ocio sów
ścian i sa mej dro gi, ale nic nie wska zy wa ło na to przez
ostat nie la ta, że tu taj są ja kieś istot ne ru chy. Do pie ro
w ostat nim cza sie, na dwa, trzy dni przed osu nię ciem się
dro gi, te punk ty wska zy wa ły, że ja kieś ru chy wy stę pu ją.
Wte dy bar dziej in ten syw nie przy glą da li śmy się tej czę ści
wy ro bi ska, ale głów nie pod ką tem tro ski o dro gę i bez pie -
czeń stwo jej użyt kow ni ków. Jest ona miej scem pu blicz -
nym i trze ba by ło na to zwra cać szcze gól ną uwa gę. 

W mo men cie kie dy mia ło miej sce to zda rze nie, ok.
godz. 2.00 w no cy, by ło dwóch war tow ni ków, któ rzy spraw -
dza li stan dro gi i ob ser wo wa li to zja wi sko. To trwa ło
na pew no przy naj mniej kil ka mi nut od mo men tu in ten syw -
niej sze go ob ry wa nia się skał aż do cał ko wi te go po wsta nia
za pa dli ska. Ochro na od ra zu za bez pie czy ła od ci nek dro -
gi od stro ny Gó ry i Gra czy, więc moż na z ca łą od po wie -
dzial no ścią po wie dzieć, że nie ist nia ło ja kieś nie bez pie czeń -
stwo. Tym bar dziej, że w no cy ruch jest ogra ni czo ny,
a za bez pie cze nie by ło. Zo sta ła po wia do mio na Straż Po żar -
na i Po li cja. Po przy jeź dzie prze ję li oni za bez pie cze nie dro -
gi. Tak więc nie by ło za gro że nia dla zdro wia i ży cia lu dzi,
któ rzy mo gli się zna leźć aku rat w tym miej scu.

Na praw dę trud no prze wi dzieć wszyst kie zja wi ska al -
bo ru chy grun tów przy le ga ją cych do na sze go zło ża. Je śli
cho dzi o kon se kwen cje po wsta nia osu wi ska, to mo gę po -
wie dzieć, że do tar cie do Gra czy jest moż li we z każ dej stro -
ny. Nie ma ta kie go pro ble mu, że te dwie miej sco wo ści zo -
sta ną od cię te od świa ta. Po wsta ła tyl ko kwe stia po pra wy
dro gi rol ni czej mię dzy Rut ka mi a Gra cza mi i wy dłu że nie
dro gi as fal to wej ze wzglę du na usta lo ny ob jazd. Ten ob jazd
ma dłu gość oko ło 11 ki lo me trów, ale na po trze by lo kal nej
spo łecz no ści, aby uła twić ży cie miesz kań com Gó ry i Ru tek,

po lep szy my stan tej dro gi rol ni czej. Od ci nek tej dro gi ma
dłu gość ok. 2 km. 

Je śli cho dzi o od bu do wa nie za pad nię tej dro gi, to nie
moż na już dziś pod jąć de cy zji. Na bie żą co są ro bio ne
usta le nia oraz wsz czę te do cho dze nie przez Okrę go wy
Urząd Gór ni czy w Gli wi cach, któ re jesz cze się nie za koń -
czy ło. Stwier dzo ne są ogól ne skut ki te go, co się sta ło, ale
do kład nych przy czyn jesz cze nie ma. Naj waż niej sze jest to,
że by okre ślić za sięg ewen tu al nych wpły wów osu wa nia się
grun tu w przy szło ści. Po usta le niu te go, czy li prze pro wa dze -
niu do kład nej eks per ty zy, któ rą zle ci li śmy Aka de mii Gór ni -
czo -Hut ni czej w Kra ko wie, bę dzie moż na mó wić o stre fie
bez piecz nej i o ewen tu al nej tra sie no we go od cin ka dro gi
po wia to wej. Wte dy ra zem ze Sta ro stwem Po wia to wym bę -
dzie my się za sta na wiać nad tym, jak tę dro gę od bu do wać
i czy bę dzie to moż li we obok „sta rej” dro gi. Z pew no ścią
tak by by ło naj le piej, ale dzi siaj jesz cze nic nie mo że my po -
wie dzieć. Usta le nia ze Sta ro stwem na dzi siaj są ta kie, że
po pra wia my dro gę rol ni czą, że by miesz kań cy mo gli się
prze miesz czać, na to miast o resz cie zde cy du je my naj praw -
do po dob niej w paź dzier ni ku, po otrzy ma niu wy ni ków
wspo mnia nej eks per ty zy. Je śli, nie ste ty, nie da się za pad -
nię tej dro gi od bu do wać, ze wzglę du na ewen tu al ne za gro -
że nia w przy szło ści, któ rych za sięg trud no by ło by prze wi -
dzieć, to trze ba po my śleć o in nym roz wią za niu. Ja kim?
Trud no dziś wy ro ko wać…

kk

Gospodarka 5

W dniu 16 wrze śnia 2011 r. na stą pi ło
ofi cjal ne otwar cie no wej sa li kon fe ren cyj -
no -ban kie to wej, któ ra mie ści się w obiek -
cie Ho te lu Do mi no w Nie mo dli nie. 

W spo tka niu, któ re go go spo da rzem był wła ści -
ciel obiek tu, Zbi gniew Do mi niak, uczest ni czył m.in.
bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz. 

Głów ny mi wy ko naw ca mi in we sty cji by li: pro -
jek tant Ma riusz Słu goc ki, fir ma Sła wo mi ra Łysz -
czar czy ka (ro bo ty bu dow la ne), fir ma Hen ry ka
Szmi to wi cza (in sta la cje elek trycz ne) oraz fir ma
MAR PO Mar ka Po se ni ka (in sta la cje kli ma ty za cyj -
no -wen ty la cyj ne). 

Po wsta ła prze stron na, pię tro wa sa la o wyż szym
stan dar dzie usług, za pro jek to wa na na 250 miejsc.
„Ocze ki wa nia go ści ho te lo wych, or ga ni za to rów im -
prez kul tu ral nych, szko le nio wych nie ja ko wy mu si ły
po wsta nie no wej sa li o tro chę lep szym wy stro ju
– wyż szym stan dar dzie wy koń cze nia wnę trza. A po -
nie waż miej sce by ło – po daw nej ha li pro duk cyj nej,
więc po sta no wi li śmy za go spo da ro wać je wła śnie
na ta ką sa lę. Sa la po wsta ła przede wszyst kim po to,
aby wy ko rzy stać wszyst kie pro po zy cje or ga ni za cji
im prez szko le nio wych, ban kie to wych, kon fe ren cji,
spo tkań biz ne so wych, któ rych do sta wa li śmy bar dzo
du żo.” – przy zna je Zbi gniew Do mi niak. 

Pra ce zwią za ne z po wsta niem sa li trwa ły dzie -
sięć mie się cy, od wrze śnia 2010 r., za koń cze nie na -
stą pi ło pod ko niec lip ca 2011 r. Kosz ty in we sty cji to

kil ka set ty się cy zło tych. Szyb kie tem po prac po dyk to -
wa ne by ło wzglę da mi fi nan so wy mi. „Roz cią gnię cie
in we sty cji w cza sie znacz nie po dra ża kosz ty, po za
tym chce my się do brze przy go to wać do Eu ro 2012,
ruch wte dy na pew no bę dzie wzmo żo ny. Obiekt nasz
jest po ło żo ny bli sko au to stra dy, dla te go wy da je mi
się, że jest to cał kiem ra cjo nal na de cy zja, zdą ży li śmy
przed Eu ro” – do da je. 

Go spo darz jest prze ko na ny, że dzię ki no wej sa -
li kon fe ren cyj no -ban kie to wej na stą pi jesz cze więk szy
przy pływ do ho te lu osób in dy wi du al nych oraz zor ga -
ni zo wa nych grup z kra ju i za gra ni cy. „Klien tów ma -
my już zde cy do wa nie wię cej niż przed in we sty cją.
Być mo że nie któ rzy z nich ze chcą wró cić do Nie mo -
dli na ja ko po ten cjal ni in we sto rzy…” – za chę ca Do -
mi niak. Ka ta rzy na Knie ja

No wa sa la kon fe ren cyj no -ban kie to wa w Nie mo dli nie

Oficjalne przecięcie wstęgi – Zbigniew
Dominiak i burmistrz Niemodlina

Mirosław Stankiewicz

Ko mu ni kat Za rzą du Dróg Po wia to wych w Opo lu

Za rząd Dróg Po wia to wych w Opo lu
in for mu je, że dro ga po wia to wa
Nr 1184 O Stro szo wi ce – Sar ny Ma łe
– Gó ra – Ro gi z po wo du szkód gór ni -
czych na od cin ku Gra cze – Gó ra zo sta -
ła za mknię ta do od wo ła nia. Za utrud -
nie nia prze pra sza my.

Źró dło: www.nie mo dlin.pl

Za pa dła się zie mia…
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Świę to wa no w Lip nie
W dniach 13-14 sierp nia 2011 r. w Lip nie od -

był się fe styn do żyn ko wy. To dwu dnio we świę -
to, zor ga ni zo wa ne przez soł ty sa wsi Ja na
Gor czow skie go i miesz kań ców, był uko ro no -
wa niem cięż kiej pra cy rol ni ków i po dzię ko -
wa niem za ze bra ne plo ny. 

Wśród go ści zna leź li
się m.in. przed sta wi cie le
władz sa mo rzą do wych
gmi ny Nie mo dlin z bur mi -
strzem Mi ro sła wem Stan -
kie wi czem, soł ty si są sied -
nich wsi oraz wszy scy
chęt ni, któ rych, mi mo po -
cząt ko wo dość ka pry śnej
po go dy, nie bra ko wa ło.
Do wspól nej za ba wy za chę -
ca ła ka pe la gó ral ska „Kum -

ple Ja no si ka”, któ ra już ko lej ny rok z rzę du go ści ła w Lip nie. 
Or ga ni za to rzy prze wi dzie li wie le za baw i kon kur sów dla dzie ci i dla do -

ro słych, m.in. wbi ja nie gwoź dzia na czas i rzut drew nia nym kloc kiem. Cie -
ka wą pro po zy cją by ła li cy ta cja ory gi nal nej huś taw ki z drew na, któ ra tra fi -
ła do soł ty sa – Ja na Gor czow skie go. Na to miast w lo te rii fan to wej, cie szą cej
się du żym po wo dze niem zgro ma dzo nych go ści, głów ną na gro dą był ro wer. 

Jak po twier dza go spo darz wsi fre kwen cja do pi sa ła, w cią gu dwóch dni
we wspól nej za ba wie uczest ni czy ło oko ło dwie ście osób. kk

Z ty go dnio wym opóź nie niem w sto sun ku do pla no -
wa ne go ter mi nu, w dniu 10 lip ca 2011 r., na stą pi ło
ofi cjal ne otwar cie w se zo nie let nim Ba se nu Ką pie lo -
we go w Lip nie, któ re mu to wa rzy szy ło rów nież otwar -
cie Par ku Li no we go. 

Tym ra zem po go da nie po krzy żo wa ła pla nów or ga ni za to rów, po nie waż świe -
ci ło pięk ne słoń ce, sprzy ja ją ce wspa nia łej za ba wie nad wo dą. Miesz kań ców Nie -
mo dli na, oko licz nych miej sco wo ści i go ści spo za gmi ny do sko rzy sta nia z let niej ofer -
ty spę dze nia cza su wol ne go w Lip nie za chę cał Ośro dek Kul tu ry i Spor tu
w Nie mo dli nie, Ire ne usz Kiełb – twór ca Par ku Li no we go w Lip nie oraz Krzysz tof Tocz -
ko – z ba ru Eks tra Li ga. 

Fre kwen cja do pi sa ła, z pew no ścią cie ka wy pro gram za pla no wa ny na ten
dzień przy cią gnął wie lu za in te re so wa nych, któ rzy mo gli m.in. wziąć udział w tur -
nie ju siat ków ki pla żo wej oraz stre et bal la, w kon kur sie bie gu w wo dzie, być świad -
ka mi po ka zu TAEKWON DO, po ka zu ra tow ni ków i stra ża ków. By ło rów nież coś dla
ucha i do tań ca. W pro gra mie ar ty stycz nym wy stą pi li bo wiem wy cho wan ko wie Stu -

dia Pio sen ki Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie oraz
Mag da le na Krze mień. 

Na za koń cze nie im pre zy za grał ze spół Su per -
No va Band, któ ry za pro sił wszyst kich do let niej
za ba wy przy we so łej mu zy ce. 

Ka ta rzy na Knie ja

Rze dzi wo jo wi ce: Bo cian i ro dzi na
W dniach 30-31. 07. 2011 ro ku, w Rzę dzi wo jo wi -
cach, od był się fe styn podna zwą „Bo cian iro dzi na”.

W pro gra mie zna la zły się m.in. we so łe gry i za ba wy z na gro da mi dla dzie -
ci i do ro słych, wy stęp mło dej wo ka list ki ze Stu dia Pio sen ki Ośrod ka Kul tu ry w Nie -
mo dli nie Na ta lii Wy rwich, pod opiecz nej Han ny Ło zo wic kiej, po kaz tań ca to wa -
rzy skie go, jaz da kon na dla dzie ci i do ro słych oraz za ba wa ta necz na dla
wszyst kich. Red.

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., piąt.: 14: 00-18: 00
środa: 9: 00-13: 00

Rejestracja pod nr tel. 692-712-944

Konkurencje sportowe dla dzieci

Park linowy

Dominika PiwkoMagdalena Krzemień

Zespół muzyczny z gór

Uczestnicy festynu

Na rozpoczęcie sezonu letniego
– Basen w Lipnie
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Fe styn do żyn ko wy w Grodź cu
Na fe sty nie, któ ry w ostat ni week end sierp nia
od był się w Grodź cu, rów nież dzię ko wa no
za ze bra ne w tym ro ku plo ny.

Pro gram za pla no wa ny przez or ga ni za to rów – soł ty sa Mi cha ła Ku bo wa
i miesz kań ców miej sco wo ści, za po wia dał się atrak cyj nie i tak też by ło. Każ -
dy, bez wzglę du na wiek, mógł zna leźć coś dla sie bie. Dzie ci do za ba wy mu -
zy ką i śpie wem za chę cał DJ. Na to miast z wiel kim za in te re so wa niem, za rów -
no młod si jak i star si uczest ni cy im pre zy, oglą da li po kaz ak cji ra tun ko wej, ja ką
za pre zen to wa ła Straż Po żar na z Nie mo dli na. Pierw szy dzień fe sty nu za koń -
czy ła za ba wa ta necz na. 

W nie dzie lę dla wszyst kich star szych miesz kań ców Grodź ca i są sied nich
miej sco wo ści, spe cjal nie na tę oka zję za pro szo nych przez soł ty sa, za śpie wał
ze spół Gra czan ki pod kie run kiem Ka zi mie rza Pie kar skie go. Zna ne lu do we me -
lo die wraz z ze spo łem nu ci li wszy scy licz nie przy by li uczest ni cy spo tka nia, któ -
re z pew no ścią za li czyć na le ży do uda nych. 

kk

Fe styn na po wi ta nie la ta w Grodź cu
Na po wi ta nie wa ka cji, na pla cu przy świe tli cy
wiej skiej w Grodź cu, w dniu 2 lip ca 2011 r., od -
był się fe styn ro dzin ny zor ga ni zo wa ny przez
so łec two wsi. 

Fe styn otwo rzył sam Ju liusz Ce zar, za któ re go prze brał się go spo darz
Grodź ca Mi chał Ku bów. Na przy by łych cze ka ło wie le atrak cji. Dla dzie ci przy -
go to wa no za ba wy, tań ce, kon ku ren cje spor to we, m.in. ma lo wa nie twa rzy, we -
so ły po ciąg, prze cią ga nie li ny. Każ dy mło dy pio sen karz mógł na to miast
spró bo wać swo ich sił śpie wa jąc do mi kro fo nu przed pu blicz no ścią, któ rej, mi -
mo nie  naj lep szej po go dy, nie bra ko wa ło. 

Dla go ści miesz kan ki Grodź ca przy go to wa ły tak że słod kie wy pie ki, któ -
re do po po łu dnio wej ka wy sma ko wa ły wy śmie ni cie. Star si miesz kań cy ro ze -
gra li mecz pił ki siat ko wej, a wie czo rem mie li oka zję ba wić się przy skocz nej
mu zy ce na dys ko te ce, któ ra trwa ła do bia łe go ra na. 

kk

Fe styn ro dzin ny w Gra bi nie
Wdniu14 sierp nia2011 r. od był się „Fe styn Ro dzin ny”
wGra bi nie, któ ry zo stał zor ga ni zo wa ny przez Ze spół
„Ca ri tas” przy pa ra fii pod we zwa niem św. Mi ko ła ja. 

Jest to pierw szy ta ki fe styn. Ze spół Ca ri tas po -
wstał w tym ro ku. Li czy 17 osób, a kie ru je nim ks. To -
masz Ma lic ki. 

Fe styn Ro dzin ny to oka zja do spo tka nia i za ba wy,
dla do ro słych i dla dzie ci. Fe styn otwo rzył ks. To masz
Ma lic ki i po kaz pięk nych go łę bi Paw ła Mi ki. Do ro śli ba -
wi li się przy do brej mu zy ce, pysz nym ja dle i na pit kach
do bia łe go ra na. 

Na to miast dzie ci ba wi ly ani ma to rzy – Mysz ka Mi -
ki i Mi ni oraz pięk ne kow boj ki. Na si mi lu siń scy mo gli
rów nież jeź dzić na ku cy kach i za ja dać się słod ko ścia mi. 

Spon so rem za baw dla dzie ci i głów nej na gro dy
– ro we ru jest P. W. H. Ra pex Gra bin. Na fe sty nie by ło ok. 300 osób. Był też kon kurs
„upo min ki dla ro dzin ki” oraz li cy ta cja tor tu. Miesz kań cy Ja ku bo wic po da ro wa li
nam 3 bla chy cia sta.

Swo im re ci ta lem umi li ła nam czas Mag da le na Mro żek, wy cho wan ka Stu dia
Pio sen ki Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie, pod opiecz na Ka ta rzy ny Pa szu li -Gryf. Fe -
styn od był się dzię ki uprzej mo ści pa ni Dy rek tor Vio let ty Szczep kow skiej z Ze spo łu
Szkol no-Przed szkol ne go, któ ra uży czy ła te re nu i obiek tu szko ły. Uczest ni cy i or ga -
ni za to rzy są za do wo le ni z prze bie gu fe sty nu i dzię ku ją wszyst kim spon so rom. A są
ni mi: Bur mistrz Nie mo dli na – p. Mi ro sław Stan kie wicz, PWH Ra pex w Gra bi nie – p.
Bro ni sław Ha ła dus, PSS Spo łem Nie mo dlin – p. Jan Olek sa, RSP Wy dro wi ce – p.
Zbi gniew Ko ster kie wicz, PHU MI XFARB – p. Te re sa Pie troń, „Mi le na” – sklep dro -
ge ryj no – che micz ny, „Me li sa” – sklep zie lar ski, Kwia ciar nia „So nia” – p. Elż bie ta
i Grze gorz Kraw czuk, Fir ma „Bie droń” Tu ło wi ce, Rzeź nia – pań stwo Dzier gas ze Sko -
ro szyc, Ko ło Go spo dyń Wiej skich w Gra bi nie, Miesz kań cy Gra bi na. 

Kry sty na Ha ła dus

Wesoły pociąg

Pokaz akcji ratunkowej
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Gmin ne roz po czę cie ro ku
szkol ne go w Szko le Pod sta wo wej
nr 1 w Nie mo dli nie

Uro czy stym ape lem, w dniu 1 wrze śnia
br., ucznio wie i na uczy cie le Szko ły Pod sta -
wo wej nr 1 w Nie mo dli nie przy wi ta li no wy
rok szkol ny 2011/2012.

Uro czy sto ści mia ły cha rak ter gmin ny. W ape lu
uczest ni czy li m.in. bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław
Stan kie wicz, prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej w Nie mo -
dli nie Ma riusz Niec karz, rad ni Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie: Da nu ta Uni jew ska, Bar ba ra Wy dra i Zbi -
gniew We ber.

Dy rek tor Szko ły Jan Ja nik i Vi ce Dy rek tor Elż bie ta
Dża luk go rą co przy wi ta li wszyst kich go ści, wśród któ -
rych by li rów nież ucznio wie kla sy ze ro wej i klas pierw -
szych roz po czy na ją cy swo ją przy go dę ze szko łą. W su -
mie na ukę w Szko le Pod sta wo wej nr 1 w Nie mo dli nie
w ro ku szkol nym 2011/2012 roz po czy na 385 uczniów. 

Cze ka was wie le za dań do wy ko na nia, któ rym, je -
stem prze ko na ny spro sta cie – zwró cił się do uczniów
bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz – Szcze gól -
ne ży cze nia kie ru ję do naj młod szych uczniów, któ rzy za -
de biu tu ją w szko le. Niech w szkol nych mu rach znaj dą
przede wszyst kim ra dość, ja ką na le ży czer pać z od kry -
wa nia świa ta. Ro dzi com ży czę we wnętrz ne go spo ko ju
i wia ry, że na sza szko ła to do bra szko ła. Dzia ła jąc
wspól nie mo że my spra wić, że na uka nie bę dzie tyl ko
obo wiąz kiem lecz spo so bem roz wi ja nia pa sji i ta len tów.
Ży czę wam, dro dzy ucznio wie, wa szym na uczy cie lom
i wy cho waw com, sa mych ra do ści i suk ce sów w ro ku
szkol nym 2011-2012. Bę dę moc no trzy mał kciu ki
za was i za wa sze osią gnie cia. Wszyst kim pra cow ni kom
oświa ty ży czę przede wszyst kim wy trwa ło ści, a tak że
prze ko na nia, że pra cu jąc wy peł nia ją mi sję, kształ tu jąc
przy szłe po ko le nia Po la ków. 

– Niech bę dzie to uda ny rok, pe łen po zy tyw nych
prze żyć, re ali za cji ma łych i wiel kich ce lów, wza jem nej
ak cep ta cji, zro zu mie nia i to le ran cji. Wszyst kie go naj lep -
sze go – za koń czył bur mistrz. kk

Bank fun du je
wy praw ki szkol ne

Wraz z roz po czę ciem ro ku szkol ne go wy -
bra ne świe tli ce śro do wi sko we i do my dziec -
ka z Dol ne go Ślą ska otrzy ma ją od Ban ku
Za chod nie go WBK wy praw ki szkol ne.

W ak cję mo gą włą czyć się klien ci ban ku. Każ dy
klient, któ ry do 14 paź dzier ni ka 2011 r. sko rzy sta z ofer -
ty kre dy tu go tów ko we go z ubez pie cze niem o war to ści
prze kra cza ją cej 10 000 zł, otrzy ma w pre zen cie kar tę
upo min ko wą o war to ści 50 zł. Bank na to miast prze ka -
że ośrod kom po mo cy wy praw ki szkol ne – ple ca ki i ich
wy po sa że nie dla dzie ci ze wska za nych do mów dziec ka
i świe tlic śro do wi sko wych. War tość prze ka za nych wy -
pra wek sta no wić bę dzie 10% war to ści wszyst kich wy -
da nych klien tom kart.

Kre dyt go tów ko wy w Ban ku Za chod nim WBK z pa -
kie tem ubez pie czeń „Spo koj ny Kre dyt”, to ofer ta, któ rą
wy bra ło już po nad 300 tys. klien tów. Ubez pie cze nie zo -
sta ło skon stru owa ne tak, by za pew nić klien to wi po -
czu cie bez pie czeń stwa spła ty kre dy tu w trud nych sy tu -
acjach ży cio wych. Tyl ko w pierw szej po ło wie te go ro ku
oso bom ob ję tym ochro ną w ra mach te go pa kie tu ubez -
pie czeń wy pła co no świad cze nia o war to ści po nad 4
mln zł. Naj czę ściej otrzy ma li je klien ci, któ rzy utra ci li pra -

cę lub utra ci li zdol ność do pra cy z ty tu łu cho ro by lub
nie szczę śli we go wy pad ku. Do dat ko wo, dzię ki ubez pie -
cze niu, przez ca ły okres spła ty opro cen to wa nie kre dy -
tu go tów ko we go mo że być ob ni żo ne na wet o 2 punk -
ty pro cen to we.

Kre dyt go tów ko wy jest skie ro wa ny do wszyst kich,
któ rzy chcą w pro sty spo sób otrzy mać za strzyk go tów -
ki na wet do 100 000 zł na do wol ny, wy bra ny przez sie -
bie cel. Opro cen to wa nie kre dy tu jest usta la ne in dy wi -
du al nie, środ ki przy zna wa ne są bez po rę czy cie li, a ich
ra ty moż na roz ło żyć we dług in dy wi du al ne go ka len da -
rza spłat na mak sy mal nie 6 lat. Pro dukt jest do stęp ny
we wszyst kich pla ców kach BZ WBK, a de cy zja o przy -
zna niu kre dy tu jest po dej mo wa na w cią gu za le d wie 10
mi nut.

Szcze gó ło we in for ma cje na te mat pro duk tu znaj -
du ją się na stro nie www.bzwbk.pl. Wię cej in for ma cji,
w tym za sa dy ubez pie cze nia, ob ję cia ochro ną ubez pie -
cze nio wą, re zy gna cji, ogra ni cze nia lub wy łą cze nia od -
po wie dzial no ści ubez pie czy cie la re gu lu ją Wa run ki
Ubez pie cze nia „Spo koj ny Kre dyt” do stęp ne na stro nie
www.bzwb ka vi va.pl

Ra do sław Ró życ ki 
Biu ro Pra so we Ban ku Za chod nie go WBK

Pu blicz ne Gim na zjum
w Gra czach za pra sza
ab sol wen tów szkół pod sta wo wych
do na uki w ro ku szkol nym 2011/2012

Na uczy cie le w na szej pla ców ce uczą w myśl sen -
ten cji wy gło szo nej nie gdyś przez Al ber ta Ein ste ina, iż
„Na uka w szko łach po win na być pro wa dzo na w ta ki
spo sób, aby ucznio wie uwa ża li ją za cen ny dar, a nie
za cięż ki obo wią zek”.

Gim na zja li ści ma ją za pew nio ne opty mal ne wa -
run ki roz wo ju: wy so ką ja kość na ucza nia, wy cho wa nia
i opie ki. Mo gą li czyć na ak cep ta cję, sza cu nek i wspar -
cie, a tak że po moc wy cho waw ców oraz pe da go gów.
Do uczniów chcą cych roz wi jać swo je pa sje i za in te re -
so wa nia skie ro wa na jest bo ga ta ofer ta za jęć po za lek -
cyj nych, a wśród nich wy mie nić na le ży:

1. Szkol ne Ko ło Spor to we 2. Ko ło sza cho we 3. Ko -
ło ma te ma tycz no-przy rod ni cze 4. Ko ło in for ma tycz ne
5. Ze spół dzien ni kar ski 6. Ko ło hu ma ni stycz ne 7. Nie -
za leż ne Ko ło Te atral ne 8. Wo lon ta riat „Klub Czy stych
Serc” 9. Eks pe ry men tal ne ko ło fi zycz ne 10. Dys ku syj ny
Klub Fil mo wy 11. Za ję cia ko rek cyj no – kom pen sa cyj ne
z or to gra fii 12. Ko ło mu zycz ne

Za rów no na uczy cie le jak i ucznio wie wie dzą, że
edu ka cja jest in we sty cją w przy szłość, więc do kła da -
ją wszel kich sta rań, by by ła ona efek tyw na. Świad -
czą o tym osią gnię cia mło dzie ży. Wy ni ki eg za mi nów
gim na zjal nych są czę sto wyż sze niż śred nia wo je -
wódz twa. 

Za an ga żo wa nie uczniów w kon kur sach przed mio -
to wych i spor to wych na róż nych eta pach przy no si chlu -
bę szko le. Na si wy cho wan ko wie osią ga ją suk ce sy, cze -
go do wo dem jest z ro ku na rok ro sną ca licz ba na gród. 

Gim na zjum po sia da zna ko mi tą ba zę dy dak tycz ną:
w sa lach znaj du ją się ta bli ce mul ti me dial ne, pro jek to -
ry, od twa rza cze DVD, a sa la gim na stycz na, nie daw no
od no wio na, stwa rza moż li wość bez piecz ne go roz wo ju
fi zycz ne go. 

W pra cow ni in for ma tycz nej, wy po sa żo nej w 20 no -
wo cze snych kom pu te rów, ucznio wie uczą się ob słu gi
pro gra mów, bu du ją swo je pierw sze stro ny in ter ne to we,
a tak że re lak su ją się. 

Ci, któ rzy ko cha ją po ezję czy mu zy kę, też znaj dą
dla sie bie za ję cia, bio rąc udział w kon kur sach lub współ -
two rząc Ma gicz ne Wie czo ry Po ezji, czy też pre zen tu jąc

swe wo kal ne umie jęt no ści w Kon kur sie Pio sen ki Gim na -
zjal nej.

Gim na zja li ści ma ją cy w so bie po kła dy em pa tii,
ma ją moż li wość pra cy wo lon ta ryj nej i wy jaz dów do za -
przy jaź nio ne go do mu dziec ka, by in te gro wać się z pod -
opiecz ny mi ośrod ka. 

Na sza szko ła jest pla ców ką bez piecz ną, ob ję tą
mo ni to rin giem. Za pew nia uczniom zdro wy i har mo nij -
ny roz wój. A cze go chcieć wię cej? 

Alek san dra Ko rze niow ska

Wa ka cje w Bi blio te ce
Miej sko – Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na

w Nie mo dli nie pod czas te go rocz nych wa ka -
cji zor ga ni zo wa ła dla dzie ci i mło dzie ży sze -
reg cie ka wych i we so łych spo tkań, któ rym
przy świe ca ło ha sło te go la ta „Spo sób
na wa ka cyj ną nu dę”.

Po nie waż bi blio te ka to zbio ry ksią żek i cza so pism,
każ de spo tka nie roz po czy na li śmy od za pro sze nia
do gło śne go czy ta nia książ ki pt.: „Jaś ki” Ar rou -Vi gno da. 

W ofer cie kul tu ral nej zna la zły się rów nież za ję cia
pla stycz no -li te rac kie, za ba wy ru cho we, gry in dy wi du al -
ne i ze spo ło we oraz moż li wość bez płat ne go sko rzy sta -
nia z in ter ne tu. Or ga ni zo wa ne za ję cia in te gro wa ły dzie -
ci w bi blio te ce, umoż li wi ły im cie ka we spę dze nie
wol ne go cza su, roz wi ja ły za in te re so wa nia, a tak że po -
sze rza ły ich wie dzę i umie jęt no ści. 

Po nad to pod czas te go rocz nych let nich spo tkań
dzie ci wy ko na ły bar dzo cie ka we i ory gi nal ne pra ce,
któ re bę dzie moż na obej rzeć na wy sta wie w MGBP
w Nie mo dli nie.

Do ro ta Ol szew ska

Ser decz ne po dzię ko wa nia
Ucznio wie oraz na uczy cie le Szko ły Pod -

sta wo wej nr 2 w Nie mo dli nie skła da ją go rą -
ce po dzię ko wa nia pra cow ni kom Miej sko
– Gmin nej Bi blio te ki Pu blicz nej w Nie mo dli -
nie za owoc ną po moc oraz za zna ko mi tą at -
mos fe rę wspól nych dzia łań w ro ku szkol -
nym 2010/2011. 

Dzię ku je my za wie czor ki ba śnio we, za ba wy z książ -
ką, cie ka we kon kur sy, lek cje bi blio tecz ne, spo tka nia au -
tor skie. Dzię ki tym for mom pra cy na si ucznio wie sta ją
się mą drzej si, lep si, czę ściej spę dza ją wol ny czas z książ -
ką, da jąc nam tym sa mym po wód do du my i ra do ści. 

Mag da le na Gi bas

Uro czy ste ślu bo wa nie
Dwo je na uczy cie li z Gmi ny Nie mo dlin

zda ło eg za min na sto pień na uczy cie la mia -
no wa ne go i, zgod nie z ar ty ku łem 15 Kar ty
Na uczy cie la, zło ży ło ślu bo wa nie.

„Ślu bu ję rze tel nie peł nić mą po win ność na uczy cie -
la wy cho waw cy i opie ku na mło dzie ży, dą żyć do peł ni
roz wo ju oso bo wo ści ucznia i wła snej, kształ cić i wy cho -
wy wać mło de po ko le nie w du chu umi ło wa nia Oj czy zny,
tra dy cji na ro do wych, po sza no wa nia Kon sty tu cji Rzecz -
po spo li tej Pol skiej” – sło wa ro ty zo sta ły wy po wie dzia ne
dnia 17 czerw ca 2011 ro ku przez Pa nią Jo an nę Pin del
(na uczy ciel ka Pu blicz ne go Gim na zjum w Gra czach)
oraz dnia 23 sierp nia 2011 ro ku przez Pa na Mar ci na
Ral ko (na uczy cie la Pu blicz nej Szko ły Pod sta wo wej Nr 2
w Nie mo dli nie).

Na uczy cie le zda li eg za min na sto pień na uczy cie -
la mia no wa ne go. Zgod nie z ar ty ku łem 15 Kar ty Na -
uczy cie la, przy nada wa niu stop nia na uczy cie la mia no -
wa ne go na uczy ciel skła da ślu bo wa nie, po twier dza jąc
je pod pi sem, we dług po wyż szej ro ty.

Źró dło: www.nie mo dlin.pl
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Se sje Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie
w okre sie wa ka cyj nym

W dniach 11 lip ca 2011r. oraz 25
sierp nia 2011r. w Miej sko -Gmin nej Bi -
blio te ce Pu blicz nej od by ły się ko lej -
no XII i XIII Se sja Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie, na któ rych pod ję to ni żej
wy mie nio ne uchwa ły:

XII Se sja RM z dnia 11 lip ca 2011r.
1. Uchwa ła Nr XII/81/11 Ra dy Miej skiej

w Nie mo dli nie z dnia 11 lip ca 2011r. zmie nia ją -
ca uchwa łę w spra wie uchwa le nia wie lo let niej
pro gno zy fi nan so wej.

2. Uchwa ła Nr XII/82/11 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 11 lip ca 2011r. w spra wie
zmian bu dże tu Gmi ny Nie mo dlin na rok 2011. 

3. Uchwa ła Nr XII/83/11 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 11 lip ca 2011r. w spra wie
za cią gnię cia od Ko men dan ta Wo je wódz kie go Po -
li cji in for ma cji o kan dy da tach na ław ni ków do Są -
du Okrę go we go w Opo lu.

XIII Se sja RM z dnia 25 sierp -
nia 2011r.

1. uchwa ła Nr XIII/84/11 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 25 sierp nia 2011r. w spra -

wie zmian bu dże tu Gmi ny Nie mo dlin
na rok 2011. 

2. uchwa ła Nr XIII/85/11 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 25 sierp nia 2011r. w spra -
wie usta le nia wy so ko ści opła ty za wpis do re je stru
żłob ków i klu bów dzie cię cych w Gmi nie Nie mo -
dlin. 

3. uchwa ła Nr XIII/86/11 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 25 sierp nia 2011r. zmie nia -
ją ca uchwa łę w spra wie utwo rze nia Ośrod ka
Spor tu i Re kre acji oraz nada nia mu sta tu tu.

4. uchwa ła Nr XIII/87/11 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 25 sierp nia 2011r. w spra -
wie udzie le nia po mo cy rze czo wej Gmi nie Dzia do -
wa Kło da. 

5. uchwa ła Nr XIII/88/11 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 25 sierp nia 2011r. zmie nia -
ją ca uchwa lę w spra wie przy stą pie nia Gmi ny
Nie mo dlin do pro gra mu „Od no wa wsi w wo je -
wódz twie opol skim”.  

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

Insp. GCR UM w Nie mo dli nie

In for ma cja
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 je się:

Wy kaz nie ru cho mo ści prze zna czo nej
do zby cia w dro dze ogra ni czo ne go do wła ści -
cie li lo ka li miesz kal nych znaj du ją cych się w bu -
dyn kach przy ul. Spor to wej nr: 2-4-6, 8-10, 12-
14-16 prze tar gu ust ne go, po miesz cze nia
ko tłow ni z urzą dze nia mi po ło żo nej w bu dyn ku
nr 8-10 przy ul. Spor to wej w Nie mo dli nie wraz
z udzia łem w nie ru cho mo ści wspól nej sta no -
wią cej grunt – dział kę 971/8 oraz czę ści bu -
dyn ku i urzą dze nia, któ re nie słu żą wy łącz nie
do użyt ku wła ści cie li lo ka li. 

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

Oświad cze nie w spra wie ka na li za cji
Nie mo dli na – etap V

Dnia 14 lip ca br. Gmi na Nie mo dlin
do ko na ła ze rwa nia umo wy zWy ko naw -
cą za da nia Ka na li za cja Nie mo dli na
etap V z fir mą Azy sa Usłu gi i Bu dow nic -
two Sp. z o. o z sie dzi bą we Wro cła wiu.

W związ ku z tym przy stą pio no do prze ję -
cia pla cu bu do wy oraz in wen ta ry za cji zre ali zo -
wa nych ro bót bu dow la nych, ce lem prze pro wa -
dze nia ko lej ne go za mó wie nia pu blicz ne go.
Prze wi du je się, iż za koń cze nie ro bót bu dow la -
nych mo że na stą pić z dniem 31 grud nia br.,
jed nak że ter min ten zo sta nie do kład nie okre -
ślo ny po prze pro wa dze niu in wen ta ry za cji bu -
do wy, na eta pie przy go to wa nia no we go za mó -
wie nia pu blicz ne go. 

Z A W I A D O M I E N I E
In for mu je my, że w dniu 5 paź dzier ni -

ka 2011r. na te re nie Mia sta Nie mo dli na i So -
łectw Gmi ny Nie mo dlin fir ma RE MON DIS Gli -
wi ce Sp. z o. o. do ko na nie od płat ne go od bio ru
od pa dów o du żych ga ba ry tach oraz sprzę tu
AGD i RTV, z wy jąt kiem opon i ram okien nych
z szy ba mi.

W związ ku z po wyż szym Za kład Go spo -
dar ki Ko mu nal nej i Miesz ka nio wej w Nie mo dli -
nie pro si Pań stwa o wy sta wie nie w dniu 4 paź -
dzier ni ka 2011r. ww. od pa dów w ob rę bie
usta wio nych przy bu dyn kach po jem ni ków
do wy wo zu nie czy sto ści ko mu nal nych w ta ki
spo sób, aby by ły one wi docz ne od stro ny uli cy.

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

DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ
Gmina Niemodlin ogłosiła przetarg na dowóz uczniów do szkół wraz z zapewnieniem

opieki w czasie transportu w roku szkolnym 2011/2012. W wyniku przetargu został
wyłoniony Wykonawca - Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Opolu.

Szczegółowa informacja w sprawie dowozu uczniów do szkół oraz rozkładów jazdy autobusów jest
umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Niemodlinie (www.niemodlin.pl) oraz na tablicach
informacyjnych we wszystkich szkołach na terenie Gminy Niemodlin.

Współ pra ca miast part ner skich
W dniach 18-20 sierp nia br. de le ga cja

gmi ny Nie mo dlin w skła dzie: bur mistrz
Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz, prze -
wod ni czą cy Ra dy Miej skiej w Nie mo dli -
nie Ma riusz Niec karz, skarb nik gmi ny Nie -
mo dlin Ali cja Do ma lew ska, rad ny Ra dy
Miej skiej w Nie mo dli nie Grze gorz Za wał -
ka oraz dy rek tor Ośrod ka Kul tu ry w Nie -
mo dli nie Ka ta rzy na Pa szu la -Gryf, od wie -
dzi ła mia sto part ner skie Ve chel de.

Pod czas po by tu de le ga cji do szło do roz mo wy
bur mi strza Nie mo dli na Mi ro sła wa Stan kie wi cza
z bur mi strzem gmi ny Ve chel de Hart mu tem Ma -
rot zem na te mat ak tu al nej i przy szło ścio wej współ -
pra cy part ner skich gmin. Uzgod nio no utrzy ma nie
wy mia ny stra ża ków OSP oraz kon ty nu ację współ -
pra cy na płasz czyź nie kul tu ral nej. Za pla no wa no
m.in. udział ze spo łów mu zycz nych z Ve chel de w ob -
cho dzo nych w czerw cu Dniach Nie mo dli na oraz wy -
jazd ze spo łu mu zycz ne go z Ośrod ka Kul tu ry w Nie -
mo dli nie do Ve chel de. W ra mach współ pra cy
kul tu ral nej prze wi dzia no tak że pre zen ta cję prac po -

cho dzą cych z IX edy cji Mię dzy na ro do we go Kon kur -
su Ry sun ku Sa ty rycz ne go „Kar pik”. W trak cie roz -
mów po ja wi ła się rów nież kon cep cja na wią za nia
współ pra cy uczniów z Pu blicz ne go Gim na zjum
w Gra czach i gim na zjum w Ve chel de.

W dniach 26-28 sierp nia br. ofi cjal na de le ga cja
w skła dzie: za stęp ca bur mi strza Nie mo dli na Bar tło -
miej Ko strze wa, prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie Ma riusz Niec karz, se kre tarz gmi ny
Zdzi sła wa Bart ków, rad na Ra dy Miej skiej Mo ni ka
Słod kow ska oraz pre zes Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół
Zie mi Nie mo dliń skiej Zbi gniew Ja giel nic ki, wzię ła
udział w co rocz nych ob cho dach Dni Do li ny – mia -
sta part ner skie go na Ukra inie. 

Ka ta rzy na Pa szu la -Gryf
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In for ma cja
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 ogło -
sze nia o: 

IV prze tar gu ust nym nie ogra ni czo nym

na sprze daż lo ka lu użyt ko we go (po przed -
szko lu) o po wierzch ni 157,32 m2 po ło żo ne go
w bu dyn ku nr 62 przy ul. Ny skiej w Gra bi nie
wraz z udzia łem wy no szą cym 50,3% (503/1000)
w nie ru cho mo ści wspól nej, któ rą sta no wi: dział -
ka nr 346/1 o po wierzch ni 0,1161 ha oraz czę ści
bu dyn ku i urzą dze nia, któ re nie słu żą wy łącz nie
do użyt ku wła ści cie li lo ka li.

Nie ru cho mość ta sta no wi wła sność Gmi ny
Nie mo dlin. Po sia da księ gę wie czy stą KW nr
OP1O/00100804/2; wol na od ob cią żeń i zo bo -
wią zań.

Lo kal użyt ko wy bę dą cy przed mio tem zby cia
znaj du je się na 2 i 3 kon dy gna cji bu dyn ku, skła -
da się: z pię ciu po miesz czeń, kuch ni, ko ry ta rza
i ła zien ki usy tu owa nych na I pię trze i jed ne go po -
miesz cze nia po ło żo ne go na II pię trze (pod da -
szu) z po miesz cze niem przy na leż nym – piw ni cą
nr 4 o po wierzch ni 2,70 m2 oraz ga ra żem o po -
wierzch ni 13,20 m2 po ło żo nym w bu dyn ku go spo -
dar czym. Lo kal wy po sa żo ny jest w in sta la cję
wod no -ka na li za cyj ną i elek trycz ną.

Bu dy nek, w któ rym znaj du je się przed mio to -
wy lo kal jest bu dyn kiem o dwóch kon dy gna cjach
na ziem nych z pod da szem użyt ko wym i jest czę -
ścio wo pod piw ni czo ny.

Nie ru cho mość po ło żo na na ob sza rze nie po -
sia da ją cym pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go. Zgod nie ze 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 znaj du je się na te re nie za bu do wy
miesz ka nio wej.

Pierw szy prze targ na sprze daż przed mio to -
we go lo ka lu użyt ko we go od był się dnia 26 paź -
dzier ni ka 2010 ro ku, dru gi prze targ od był się
dnia 4 mar ca 2011 ro ku, trze ci prze targ od był
się 27 czerw ca 2011 ro ku. 

Ce na wy wo ław cza: 80.000,00zł.
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 8.000,00 zł. Wa dium na le ży
wpła cać w ter mi nie do 5 wrze śnia 2011 r.
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 (tel.(77) 4606-295
do 7 wew. 209; pok. nr 35) tut. Urzę du.

Prze targ od bę dzie się w dniu 9 wrze -
śnia 2011 r. w sa li nr 62 Urzę du Miej skie go
w Nie mo dli nie o godz. 11.20.

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

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

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

dium nie wy gra prze tar gu.
Jed no cze śnie in for mu je się, że je że li oso ba

usta lo na ja ko na byw ca nie ru cho mo ści nie przy -
stą pi bez uspra wie dli wie nia do za war cia umo wy
w miej scu i ter mi nie usta lo nym przez Gmi nę
wpła co ne wa dium ule ga prze pad ko wi.

I nie ogra ni czo nym prze tar gu ust nym

na sprze daż nie ru cho mo ści nie za bu do wa nej
po ło żo nej w Nie mo dli nie w re jo nie ul. Krót kiej
ozna czo nej nr dział ki 515/1 k. m. 9 o po wierzch -
ni 0,1069 ha.

Nie ru cho mość ta sta no wi wła sność Gmi ny
Nie mo dlin. Po sia da księ gę wie czy stą KW nr
OP1O/00083488/4 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 mia sta Nie mo dli na
te ren ozna czo ny jest sym bo lem 13 MN – te re ny
za bu do wy miesz ka nio wej z do pusz cze niem nie -
uciąż li wych usług za sad ni czo wbu do wa nych
w par te ro we kon dy gna cje bu dyn ków miesz kal -
nych. Dział ka po sia da do stęp do dro gi pu blicz nej
utwar dzo nej. Te ren po sia da do stęp do sie ci wo -
do cią go wej, ka na li za cyj nej, ener ge tycz nej i ga zo -
wej w ul. Krót kiej.

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no -
si: 102.000,00 zł (słow nie: sto dwa ty sią ce zło -
tych). 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%.

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 wy so ko -
ści 10.000,00 zł (słow nie: dzie sięć ty się cy zło tych).
Wa dium na le ży wpła cać w pie nią dzu w ka sie Urzę -
du Miej skie go w Nie mo dli nie lub na kon to ban ko -
we nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003 w ter -
mi nie do 5 wrze śnia 2011r. 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.

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. 774606-295
do 7); po kój nr 35 tut. Urzę du. Prze targ od bę dzie
się w dniu 9 wrze śnia 2011r. w sa li nr 62 Urzę -
du Miej skie go w Nie mo dli nie o godz. 10.40. 

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

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

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

dium nie wy gra prze tar gu.
Jed no cze śnie in for mu je się, że nieza 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 nym prze tar gu ust nym

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

Nie ru cho mość ta sta no wi wła sność Gmi ny
Nie mo dlin. Wol na od ob cią żeń i zo bo wią zań. Ak -
tu al nie nie użyt ko wa na. Zgod nie z miej sco wym
pla nem za go spo da ro wa nia prze strzen ne go te -
re nów usłu go wo -prze my sło wych przy ul. Opol -
skiej dział ka nr 1023/5 znaj du je się na te re nie
prze zna czo nym pod funk cje usłu go we i wy twór -
czo -prze my sło we. Plan za ka zu je lo ka li za cji obiek -
tów o szko dli wym od dzia ły wa niu na śro do wi sko.
Po ło żo na jest przy dro dze o na wierzch ni as fal to -
wej – dro gi kra jo wej Opo le -Ny sa, w od le gło ści
ok. 4 km od wę zła au to stra dy A -4 w Prą dach. Te -
ren po sia da uzbro je nie w sieć wo do cią go wą
i elek trycz ną. Do stęp do me diów od stro ny ul.
Opol skiej. Sieć ka na li za cyj na w trak cie bu do wy.

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no -
si: 600.000,00 zł (słow nie: sześć set ty się cy zło -
tych 00/100). Do wy li cy to wa nej ce ny zo sta nie
do li czo ny po da tek VAT w wy so ko ści 23%.

Szcze gó ło wy opis i wy ce na zby wa nej nie ru -
cho mo ści znaj du je się w Urzę dzie Miej skimw
Nie mo dli nie (pok. nr 36). In for ma cje na te mat
prze tar gu udzie la ne są w Wy dzia le Rol nic twa,
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Nie ru cho mo -
ścia mi (tel. 774606-295do 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 60.000,00 zł (słow nie: sześć -
dzie siąt ty się cy zło tych). Wa dium na le ży wpła cać
na kon to ban ko we Urzę du Miej skie go w Nie mo -
dli nie nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003
w ter mi nie do 5 wrze śnia 2011r. 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 1920r. o na by wa niu
przez cu dzo ziem ców (Dz. U. z 2004r. nr 167,
poz. 1758 z pózn. zm.)

Prze targ od bę dzie się w dniu 9 wrze -
śnia 2011r. w sa li nr 62 Urzę du Miej skie go
w Nie mo dli nie o godz. 10.00. 

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

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

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

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

umo wy na by cia pra wa wła sno ści w ter mi nie
usta lo nym przez Gmi nę i no ta riu sza po wo du je
prze pa dek wpła co ne go wa dium.
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Ogło sze nie
Bur mistrz Nie mo dli na dzia ła jąc zgod nie

z art. 37 ust. 1, art. 38 i 39 usta wy 21 sierp -
nia 1997r. o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi /Dz. U.
z 2010r. Nr 102, poz. 651/ oraz z § 1 Roz po rzą dze -
nia Ra dy Mi ni strów z dnia 14 wrze śnia 2004r.
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 2004r. Nr 207, poz. 2108/ ogła sza

IV prze targ ust ny nie ogra ni czo ny

na sprze daż lo ka lu użyt ko we go (po przed szko -
lu) o po wierzch ni 157,32 m2 po ło żo ne go w bu dyn -
ku nr 62 przy ul. Ny skiej w Gra bi nie wraz z udzia łem
wy no szą cym 50,3% (503/1000) w nie ru cho mo ści
wspól nej, któ rą sta no wi: dział ka nr 346/1 o po -
wierzch ni 0,1161 ha oraz czę ści bu dyn ku i urzą dze -
nia, któ re nie słu żą wy łącz nie do użyt ku wła ści cie li
lo ka li.

Nie ru cho mość ta sta no wi wła sność Gmi ny Nie -
mo dlin. Po sia da księ gę wie czy stą KW nr
OP1O/00100804/2; wol na od ob cią żeń i zo bo wią -
zań. Lo kal użyt ko wy bę dą cy przed mio tem zby cia
znaj du je się na 2 i 3 kon dy gna cji bu dyn ku, skła da się:
z pię ciu po miesz czeń, kuch ni, ko ry ta rza i ła zien ki
usy tu owa nych na I pię trze i jed ne go po miesz cze nia
po ło żo ne go na II pię trze (pod da szu) z po miesz cze -
niem przy na leż nym – piw ni cą nr 4 o po wierzch -
ni 2,70 m2 oraz ga ra żem o po wierzch ni 13,20 m2 po -
ło żo nym w bu dyn ku go spo dar czym.

Lo kal wy po sa żo ny jest w in sta la cję wod no -ka na -
li za cyj ną i elek trycz ną.

Bu dy nek, w któ rym znaj du je się przed mio to wy
lo kal jest bu dyn kiem o dwóch kon dy gna cjach na -
ziem nych z pod da szem użyt ko wym i jest czę ścio wo
pod piw ni czo ny. Nie ru cho mość po ło żo na na ob sza -
rze nie po sia da ją cym pla nu za go spo da ro wa nia prze -

strzen ne go. Zgod nie ze 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 znaj du je się na te re nie za bu do wy miesz -
ka nio wej. Pierw szy prze targ na sprze daż przed mio -
to we go lo ka lu użyt ko we go od był się dnia 26 paź -
dzier ni ka 2010 ro ku, dru gi prze targ od był się dnia 4
mar ca 2011ro ku, trze ci prze targ od był się 27 czerw -
ca 2011 ro ku. Ce na wy wo ław cza: 80.000,00zł.

Wprze tar gu mo gą brać udział oso by fi zycz ne ioso -
by praw ne je że li wpła cą wa dium wpie nią dzu wwy so ko -
ści8.000,00zł. Wa dium na le ży wpła cać wter mi nie do5
wrze śnia 2011 r. na kon to ban ko we Urzę du Miej skie go
wNie mo dli nie nr87889010790009400920060003.
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 (tel.(77) 4606-295 do 7
wew. 209; pok. nr 35) tut. Urzę du.

Prze targ od bę dzie się w dniu 9 wrze -
śnia 2011 r. w sa li nr 62 Urzę du Miej skie go
w Nie mo dli nie o godz. 11.20. Oso ba usta lo na ja -
ko na byw ca zo sta nie za wia do mio na o miej scu
i ter mi nie za war cia umo wy sprze da ży nie ru cho -
mo ści, naj póź niej w cią gu 21 dni od dnia roz strzy -
gnię cia prze tar gu. Na byw ca zo bo wią za ny jest
za pła cić ce nę, nie póź niej niż do dnia za war cia
umo wy prze no szą cej wła sność nie ru cho mo ści.
Na byw ca po no si po nad to kosz ty no ta rial ne i są -
do we, któ re okre śli no ta riusz.

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

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

nie wy gra prze tar gu.
Jed no cze śnie in for mu je się, że je że li oso ba usta -

lo na ja ko na byw ca nie ru cho mo ści nie przy stą pi bez
uspra wie dli wie nia do za war cia umo wy w miej scu
i ter mi nie usta lo nym przez Gmi nę wpła co ne wa -
dium ule ga prze pad ko wi.

PRZYPOMNIENIE
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 2011 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. 111 1 ust. 7 usta wy z dnia 26 paź dzier -
ni ka 1982r. o wy cho wa niu w trzeź wo ści i prze ciw -
dzia ła niu al ko ho li zmo wi (Dz. U. z 2007r. Nr 70,
poz. 473 z późn. zm.) 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 2011r.
trze ciej ra ty opła ty za ko rzy sta nie w 2011r. 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 2011r.

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 dza 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. 

Informacja w sprawie organizacji  roku szkolnego 2011/2012 
w placówkach oświatowych  z terenu Gminy Niemodlin 

Ogółem do szkół podstawowych w roku szkolnym 2011/2012
będzie uczęszczało 848 uczniów, w roku szkolnym 2010/2011 było
w szkołach podstawowych 814 uczniów.

Uczniowie klas „0” w szkołach podstawowych
rok szkolny 2010/2011 - 20
rok szkolny 2011/2012 - 25
W ro ku szkol nym 2011/2012 w kla sach pierw szych szkół pod -

sta wo wych roz pocz nie na ukę 134 uczniów (w tym 27 dzie ci sze ścio -
let nich – 13 dzie ci w PSP Nr 1 w Nie mo dli nie, 6 dzie ci w PSP Nr 2
w Nie mo dli nie, 5 dzie ci w PSP w Ro gach, 2 dzie ci w PSP w Gra bi nie
i 1 dziec ko w PSP w Gra czach), zaś w ro ku szkol nym 2010/2011
opu ści ło szó ste kla sy 132 uczniów.

W Publicznym Gimnazjum w Graczach w klasie pierwszej naukę
rozpocznie  42 uczniów.

W roku szkolnym 2010/2011 klasę trzecią opuściło 36 uczniów.

W roku szkolnym 2011/2012 w Zespole Szkół im. B. Chrobrego
w Niemodlinie będzie uczyło się w:

• Publicznym Gimnazjum - 268 uczniów (w tym w I klasach
podjęło naukę 96 uczniów. Liczba absolwentów klas VI ze szkół
podstawowych w Niemodlinie i Grabinie w roku szkolnym
2010/2011 wynosiła 100 uczniów),

• Zasadniczej Szkole Zawodowej - 104 uczniów,
• Liceum Ogólnokształcącym - 103 uczniów.

Ogólna liczba dzieci w przedszkolach i uczniów w szkołach
przedstawia się następująco:

6-latki 5-latki 4-latki 3-latki 2,5-latki RAZEM
1. Publiczne Przedszkole Nr 1 16+1 41 35 47 - 144

(7-latek)
2. Publiczne Przedszkole Nr 2 40 31 37 22 - 130
3. Publiczne Przedszkole w Graczach 24+1 25 13 21 - 84

(7-latek)
4. Publiczne Przedszkole w Grabinie 5 9 7 4 - 25

OGÓŁEM: 87 106 92 94 - 379

Lp. Placówka Klasa Razem
O I II III IV V VI

1. PSP Nr 1 21 69 64 83 62 43 43 385
23+23+23 21+25+18 27+28+28 22+22+18 18+25 22+21

2. PSP Nr 2 - 23 21 33 23 21 31 152
17+16 18+13

3. PSP w Graczach - 23 17 27 35 38 25 165
18+17 19+19

4. PSP w Rogach 24 12 15 9 11 12 10 93
(w tym 5

uczniów „O”)
5. PSP w Grabinie - 7 8 6 11 14 7 53

RAZEM 45 134 125 158 142 128 116 848
6. PG w Graczach - 42 47 47 - - - 136

21+21 25+22 24+23

OGÓŁEM uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – 984
]OGÓŁEM liczba dzieci przedszkolnych i szkolnych wynosi – 1 363

Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz
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Od 1 paź dzier ni ka 2010r. w nie mo dliń skich
przed szko lach re ali zo wa ny jest pro jekt „Ak tyw -
ne przed szko la w Gmi nie Nie mo dlin – III edy -
cja”, któ ry współ fi nan so wa ny jest przez Unię
Eu ro pej ską ze środ ków Eu ro pej skie go Fun du -
szu Spo łecz ne go w ra mach Pro gra mu Ope ra -
cyj ne go Ka pi tał Ludz ki na la ta 2007-2013.

Łącz ny bu dżet pro jek tu opie wał na kwo tę 351 682,30 zł,
z cze go 163 018,30 zł, za ło żo no do re ali za cji w 2010 ro ku,
a 188 664,00 zł w 2011 ro ku. Ce lem te go pro jek tu by ło upo -
wszech nia nie edu ka cji przed szkol nej dziew czy nek i chłop ców
w wie ku 3 – 6 lat, prze ła ma nie ba rier spo łecz no – kul tu ro -
wych oraz prze ko na nie ro dzi ców o zna cze niu edu ka cji przed -
szkol nej dla dal sze go roz wo ju dziec ka i od po wied nie go przy -
go to wa nia do edu ka cji szkol nej.

W pro jek cie bra ło udział 362 wy cho wan ków przed -
szko li, tj. 167 dziew czy nek i 195 chłop ców. Wszyst kim dzie -
ciom – bez wzglę du na płeć – umoż li wio no udział w pro jek -
cie. W ra mach pro jek tu wspar ciem ob ję to 9 dzie ci
nie peł no spraw nych, dla któ rych zor ga ni zo wa no za ję cia
z do go te ra pii. 

Z ogól nej licz by 362 dzie ci ob ję tych wspar ciem w ra -
mach pro jek tu – 134 po cho dzi z te re nów wiej skich.

Szcze gó ło wy roz kład za dań re ali zo wa nych w 2011
ro ku przed sta wiał się na stę pu ją co:

Pu blicz ne Przed szko le
Nr 1 w Nie mo dli nie

W pro jek cie uczest ni czy 140 dzie ci w wie ku od 3 – 6 lat.
Dzię ki pro jek to wi wzbo ga co no ofer tę edu ka cyj ną

w Pu blicz nym Przed szko lu Nr 1 w Nie mo dli nie zgod nie
z za ło że nia mi wnio sku o do fi nan so wa nie pro jek tu. Zre ali zo -
wa no w mie sią cach sty czeń – czer wiec 2011 ro ku:

1) 100 go dzin gim na sty ki ko rek cyj nej – ce lem za jęć by -
ło kształ to wa nie na wy ku pra wi dło wej po sta wy cia ła – dla
wszyst kich dzie ci przed szkol nych,

2) 50 go dzin za jęć lo go pe dycz nych – w za ję ciach
udział bra ło 33 dzie ci, któ re pod czas za jęć mia ły moż li wość
do sko na lić swo ją wy mo wę, ni we lo wać trud no ści i roz wi jać
swo je na rzą dy ar ty ku la cyj ne,

3) 100 go dzin ję zy ka an giel skie go – pro wa dzo ne we
wszyst kich gru pach. Dzie ci mia ły moż li wość zdo by wa nia
no wych umie jęt no ści i po sze rza nia do tych cza so wych – za -
ję cia dla wszyst kich dzie ci przed szkol nych. 

W ra mach re gio na li zmu zor ga ni zo wa no 3 wy ciecz ki
wy jaz do we (2 do Mu zeum w Bier ko wi cach i jed ną do Kra -
sie jo wa). Pod czas wy cie czek dzie ci uczest ni czy ły w lek cjach
po ka zo wych, dzię ki któ rym po zna wa ły tra dy cje i hi sto rię na -
sze go re gio nu.

W ra mach re ali za cji pro jek tu współ fi nan so wa ne by ło
rów nież wy na gro dze nie na uczy cie la za trud nio ne go w do -
dat ko wym od dzia le (utwo rzo nym na po trze by przed szko la
w 2008r. w ra mach pro jek tu „Upo wszech nia nie edu ka cji
przed szkol nej w Gmi nie Nie mo dlin”).

Pu blicz ne Przed szko le
Nr 2 w Nie mo dli nie

W pro jek cie uczest ni czy 132 dzie ci w wie ku od 3 – 6 lat.
Wzbo ga co no ofer tę edu ka cyj ną w Pu blicz nym Przed -

szko lu Nr 2 w Nie mo dli nie zgod nie z za ło że nia mi wnio sku
o do fi nan so wa nie pro jek tu. Zre ali zo wa no mię dzy in ny mi na -
stę pu ją ce za ję cia:

1) 60 go dzin ryt mi ki, w któ rej udział bra ły wszyst kie
dzie ci. Za ję cia te mia ły na ce lu roz bu dze nie emo cjo nal ne -
go sto sun ku dziec ka do mu zy ki, roz wi ja nie in wen cji twór -
czej. Dzie ci mia ły oka zję uczest ni czyć w za ba wach ta necz -
nych, słu chać i tań czyć ryt my tań ców tj. co un try, di sco,
la ty no ame ry kań skie oraz lu do we. Dzie ci za po zna ły się z in -
stru men ta mi, gra ły na in stru men tach aku stycz nych.

2) 104 go dzi ny ję zy ka an giel skie go – oprócz po zna wa -
ne go słow nic twa te ma tycz ne go dzie ci uczest ni czy ły rów nież
w lek cjach mul ti me dial nych, w cza sie któ rych po zna wa ły

kul tu rę kra jów an glo sa skich. Uczy ły się i ak tyw nie uczest -
ni czy ły w wy ko ny wa niu pio se nek w ję zy ku an giel skim, któ -
re za pre zen to wa ne by ły pod czas przed szkol ne go fe sty nu.
Pod czas za jęć dzie ci ko rzy sta ły ze spe cjal nie przy go to wa -
nych pod te ma ty kę za jęć po mo cy dy dak tycz nych. Dzie ci na -
bie ra ły umie jęt no ści pra cy sa mo dziel nej oraz ze spo ło wej,
któ rą póź niej umie jęt nie wy ko rzy sty wa ły w na uce. Naj -
więk szą za le tą kur su by ła je go do stęp ność, po nie waż wzię -
ły w nim udział wszyst kie dzie ci uczęsz cza ją ce do przed -
szko la. 

3) 30 go dzin za jęć do go te ra peu tycz nych – pro wa dzo -
nych przez tre ne ra dla 27 dzie ci. W za ję ciach wzię ły udział
dzie ci o spe cjal nych po trze bach edu ka cyj nych. Ce lem za -
jęć by ło roz wi ja nie umie jęt no ści ko mu ni ko wa nia się, roz wi -
ja nie sfe ry umy sło wej, sty mu lo wa nie roz wo ju funk cji po -
znaw czych i roz wi ja nie za cho wań spo łecz nych. 

W ra mach wy dłu że nia cza su pra cy przed szko la w 2
od dzia łach na uczy cie le zre ali zo wa li 290 go dzin za jęć dy -
dak tycz no – opie kuń czych, a nia nie od dzia ło we 130 go dzin.
Wszyst kie za ję cia są bar dzo atrak cyj ne dla dzie ci. 

Pu blicz ne Przed szko le
w Gra czach

W pro jek cie uczest ni czy ło 84 dzie ci w wie ku od 3 – 6 lat.
Wzbo ga co no ofer tę edu ka cyj ną w Pu blicz nym Przed -

szko lu w Gra czach zgod nie z za ło że nia mi wnio sku o do fi -
nan so wa nie pro jek tu. Zre ali zo wa no w mie sią cach sty czeń
– czer wiec:

1) 50 go dzi ny ryt mi ki dla 83 dzie ci – ce lem za jęć ryt -
micz nych by ło: roz wi ja nie i po bu dza nie umie jęt no ści wo kal -
nych, ryt micz nych, ta necz nych, słu chu mu zycz ne go. Dzie -
ci bio rą ce udział w za ję ciach roz wi ja ły po czu cie ryt mu,
wraż li wość na zmia nę tem pa i dy na mi ki utwo ru mu zycz ne -
go, kształ ci ły zwin ność i es te ty kę ru chów, umie jęt ność ryt -
micz ne go po ru sza nia się w ko le, gry na in stru men tach
per ku syj nych, ćwi czy ły re ak cje na od gło sy mu zycz ne. Po zna -
ły kro ki: po lo ne za, kra ko wia ka. Za zna jo mi ły się z tań ca mi
kra jów unii eu ro pej skiej. Dzia ła nia te przy czy ni ły się do roz -
wo ju umie jęt no ści, ta necz nych, ryt micz nych, wo kal nych.

1) 40 go dzin za jęć lo go pe dycz nych – do te ra pii lo go -
pe dycz nej wy ty po wa no 20 dzie ci, od by ły się kon sul ta cje
z każ dym na uczy cie lem w pla ców ce udzie la jąc po rad lo go -
pe dycz nych oraz prze pro wa dzo no in dy wi du al ne roz mo wy
z ro dzi ca mi tych dzie ci, któ re wy ma ga ją te ra pii za bu rzeń
mo wy. Ko rek ta wad wy mo wy prze bie ga ła sys te ma tycz nie
wg wy zna czo ne go har mo no gra mu spo tkań. Dzie ci za opa -
trzo ne zo sta ły w ze sta wy ćwi czeń uspraw nia ją cych apa rat
ar ty ku la cyj ny oraz ma te ria ły do utrwa la nia pra wi dło wych
wzor ców wy mo wy. 

2) 60 go dzin ję zy ka an giel skie go – ce lem za jęć by ło za -
in te re so wa nie dzie ci ję zy kiem an giel skim, osłu cha nie ze
słow nic twem z naj bliż sze go oto cze nia, za in te re so wa nie ję -
zy kiem, roz wój uzdol nień. W cza sie za baw dzie ci po zna ły
znacz ny za sób słów. 

Od wrze śnia 2010 ro ku roz po czął funk cjo no wa nie
do dat ko wy od dział dla 17 dzie ci w PP w Gra czach. W ra -

mach wy dłu że nia cza su pra cy przed szko la od stycz nia
do czerw ca na uczy cie le, jak i nia nie od dzia ło we (po mo ce
na uczy cie la) zre ali zo wa li po 250 go dzin za jęć dy dak tycz no
– opie kuń czych (łącz nie 500 go dzin). 

Zre ali zo wa no wy ciecz kę do Par ku Den dro lo gicz ne go
w Lip nie dla 70 dzie ci w ce lu po zna nia flo ry par ku, wzbo -
ga ce nia do świad czeń dzie ci i za in te re so wa nia ko niecz no -
ścią dba nia o naj bliż sze śro do wi sko.

Pu blicz ne Przed szko le
w Gra bi nie

W pro jek cie uczest ni czy ło 27 dzie ci w wie ku od 3 – 6 lat.
Dzię ki pro jek to wi wzbo ga co no ofer tę edu ka cyj ną

w Pu blicz nym Przed szko lu w Gra czach zgod nie z za ło że nia -
mi wnio sku o do fi nan so wa nie pro jek tu. Zre ali zo wa no
w mie sią cach sty czeń – czer wiec:

1) 40 go dzin ryt mi ki – Za ję cia te da ły oka zję do roz wo -
ju za in te re so wań mu zycz nych oraz roz wo ju ak tyw no ści
twór czej. Na uczy ły dzie ci czer pa nia ra do ści z mu zy ki,
uwraż li wi ły na pięk no sztu ki, ja ką jest mu zy ka.

2) 21 go dzin tań ca no wo cze sne go – za ję cia na uczy ły
dzie ci współ pra cy w gru pie, roz wi nę ły po czu cie ryt mu oraz
spraw ność ru cho wą. 

3) 40 go dzin za jęć lo go pe dycz nych – za da niem lo go -
pe dy by ło dba nie o po praw ne wy brzmie wa nie po szcze -
gól nych gło sek, zwra ca nie uwa gi na ar ty ku la cję, od dech,
głos i za kres słow nic twa oraz je go ro zu mie nie, mo ty wa cję
do mó wie nia oraz po ziom umie jęt no ści opo wia da nia,

4) 21 go dzin ję zy ka an giel skie go – dzie ci w trak cie za -
jęć po zna wa ły słow nic two z wy bra nych dzie dzin, kra je an -
glo ję zycz ne, ich hi sto rie, kul tu ry, pio sen ki.

W ra mach wy dłu że nia cza su pra cy przed szko la
od stycz nia do czerw ca na uczy cie le, jak i nia nie od dzia ło -
we (po mo ce na uczy cie la) zre ali zo wa li 205 go dzin za jęć dy -
dak tycz no – opie kuń czych. 

Re ali za cja pro jek tu „Ak tyw ne przed szko la w Gmi nie
Nie mo dlin – III edy cja” stwo rzy ła moż li wość zwięk sze nia
ofer ty edu ka cyj nej z za kre su do dat ko wych za jęć z ję zy ka an -
giel skie go, ryt mi ki, do go te ra pii, tań ca oraz za jęć lo go pe -
dycz nych, od cią ża jąc tym sa mym ro dzi ców z do dat ko wych
opłat, co spo tka ło się z du żą apro ba tą z ich stro ny. Wy dłu -
że nie cza su pra cy przed szko li umoż li wi ło ro dzi com pra cu -
ją cym go dze nie ży cia za wo do we go i pry wat ne go.

Za ję cia w ra mach pro jek tu re ali zo wa ła lo kal na ka dra
pe da go gicz na za wy jąt kiem za jęć z ję zy ka an giel skie go, któ -
re re ali zo wa ła fir ma ze wnętrz na.

Re ali za cja pro jek tu by ła bar dzo przy dat na i ko rzyst -
na dla wszyst kich dzie ci uczęsz cza ją cych do przed szko li
na te re nie Gmi ny Nie mo dlin.

W związ ku z za koń cze niem okre su re ali za cji pro jek tu
Gmi na Nie mo dlin zwró ci ła nie wy ko rzy sta ne środ ki fi nan so -
we w wy so ko ści 16 276,98 zł na ra chu nek Wo je wódz kie go
Urzę du Pra cy w Opo lu. Zwra ca na kwo ta wy ni kła z ty tu łu
tań szych niż pla no wa no za ku pów ma te ria łów i po mo cy dy -
dak tycz nych oraz róż nych wy so ko ści skła dek od pro wa dza -
nych do ZUS, a tak że za trud nie niem na uczy cie li z niż szym
stop niem awan su za wo do we go.

Opra co wa nie:
Mał go rza ta Ko cha nek

ko or dy na tor pro jek tu

In for ma cja z re ali za cji pro jek tu 
„Ak tyw ne przed szko la w Gmi nie

Nie mo dlin – III edy cja”  w okre sie
od 1 stycz nia 2011 r. do dnia 31 lip ca 2011 r.

Wy so kość środ ków wy ko rzy sta nych na re ali za cję pro jek tu
w 2010 i 2011 ro ku przed sta wia się na stę pu ją co:

Lp. Pla ców ka Wy so kość wy ko rzy sta nych środ ków Ra zem

2010 2011
1. Pu blicz ne Przed szko le Nr 1 w Nie mo dli nie 41 053,13 33 748,20 74 801,33
2. Pu blicz ne Przed szko le Nr 2 w Nie mo dli nie 23 035,56 32 072,54 55 108,10
3. Pu blicz ne Przed szko le w Gra czach 45 366,21 58 506,67 103 872,88
4. Pu blicz ne Przed szko le w Gra bi nie 18 068,05 17 008,07 35 076,12
5. Za rzą dza nie i pro mo cja pro jek tu 23 702,97 42 843,92 66 546,89

Ogó łem 151 225,92 184 179,40 335 405,32

Unia  Europejska
Europejski

Fundusz Społeczny
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Prze bu do wa uli cy No wej
za koń czo na

Za koń czo no re ali za cję za da nia in we sty cyj ne go
pod na zwą „Prze bu do wa uli cy No wej w Nie mo dli nie
wraz z od wod nie niem i oświe tle niem”. In we sty cja re -
ali zo wa na by ła w ra mach Na ro do we go Pro gra mu
Prze bu do wy Dróg Lo kal nych 2008 – 2011 zwa ne go
po pu lar nie „Sche ty nów ka mi” i jest ko lej nym ele men -
tem po pra wy sta nu in fra struk tu ry dro go wej na te re nie
gmi ny Nie mo dlin. W ra mach in we sty cji wy ko na no wy -
mia nę na wierzch ni ist nie ją cej jezd ni as fal to wej, prze -
bu do wę dro gi grun to wej na jezd nię as fal to wą, bu do -
wę chod ni ków i wjaz dów, od wod nie nie dro gi oraz
bu do wę oświe tle nia dro go we go. Wy ko naw cą za da nia
by ła fir ma ADAC -LE WAR s. c. z sie dzi bą w Przy staj ni,
któ ra wy ko na ła za mó wie nie za kwo tę 999.670,15 zł,
z te go 499.835,70 zł sta no wią środ ki Bu dże tu Pań stwa
w ra mach Na ro do we go Pro gra mu Prze bu do wy Dróg
Lo kal nych 2008-2011. Ro bo ty bu dow la ne roz po czę to
na po cząt ku lip ca i za koń czo no w eks pre so wym tem -
pie dwa mie sią ce przed ter mi nem wy zna czo nym
w umo wie z wy ko naw cą.

Go ście jo wi ce pod łą czo ne 
do ka na li za cji

Za koń czo no re ali za cję za da nia in we sty cyj ne go
„Ka na li za cja ob sza rów wiej skich – etap I – Bu do wa ka -
na li za cji w Go ście jo wi cach”. Dzię ki śro dkom przy zna -
nym z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go
ska na li zo wa na zo sta ła pierw sza miej sco wość na ob -
sza rach wiej skich w gmi nie Nie mo dlin. Ce lem pro jek -
tu jest po pra wa wa run ków ży cia i roz wo ju go spo dar -
cze go na ob sza rach wiej skich gmi ny Nie mo dlin
po przez bu do wę in fra struk tu ry tech nicz nej słu żą cej
po pra wie go spo dar ki ście ko wej, ochro nie wód po -
wierzch nio wych zlew ni Ny sy Kłodz kiej oraz Ob sza ru
Chro nio ne go Kra jo bra zu „Bo ry Nie mo dliń skie”.

Re ali za cję pro jek tu roz po czę to w kwiet niu 2010 ro -
ku, a re ali za to rem za da nia by ło kon sor cjum firm wy ło -
nio ne w wy ni ku po stę po wa nia pu blicz ne go –PPHU
„GREM BUD” z Opo la oraz PIK „ECO KOM” z Lu bo szyc. 

Nie mo dliń ski Ry nek
w prze bu do wie 

W ra mach pro jek tu Prze bu do wa ulic Śród mie -
ścia Nie mo dli na prze bu do wa na jest pół noc na pie -
rze ja nie mo dliń skie go ryn ku tj. uli ce: Ki liń skie go,
Szew ska, Spół dziel cza, Lwic ka, Szkol na. In we sty cja
wy ko na na jest zgod nie z za le ce nia mi Wo je wódz -
kie go Kon ser wa to ra za byt ków w Opo lu, któ ry za le -
cił m.in. od po wied nią ko lo ry sty kę kost ki bru ko wej
na jezd ni i chod ni kach. W ro ku na stęp nym in we sty -
cja zo sta nie prze nie sio na na po łu dnio wą pie rze ję,

z tym, że cześć uli cy Pod wa la zo sta nie wy ko na na
w ro ku bie żą cym, aby umoż li wić swo bod ny wy jazd
stra ży po żar nej. W ra mach pro jek tu za sto so wa no
roz wią za nia i ele men ty in fra struk tu ry ma ją ce wpływ
na po pra wę bez pie czeń stwa użyt kow ni ków tj. chod -
ni ki, ka na li za cję desz czo wą, oświe tle nie ulicz ne, po -
pra wę za krę tów i wy jaz dów pod ką tem wi docz no ści,
od dzie le nie ru chu ko ło we go od pie sze go oraz wy bu -
rze nie bu dyn ku pro duk cyj ne go tzw. sta rej ka flar ni,
two rzą cej wą skie gar dło. Za twier dzo no tak że or ga -
ni za cję ru chu ukie run ko wa ną na po pra wę bez pie -
czeń stwa. Istot nym ele men tem pro jek tu jest re mont
i roz bu do wa ka na li za cji desz czo wej, po nie waż jej
nie droż ność i fa tal ny stan tech nicz ny sta no wi ły
znacz ny pro blem dla miesz kań ców nie mo dliń skie go
ryn ku, zwłasz cza w cza sie ulew nych desz czy. Prze wi -
du je się, iż in we sty cja zo sta nie za koń czo na w paź -
dzier ni ku 2012 ro ku. Pro jekt re ali zo wa ny jest w ra -
mach Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Roz wo ju Re gio nal ne go Wo je wódz twa Opol skie go,
ze środ ków Unii Eu ro pej skiej i bu dże tu gmi ny Nie -
mo dlin.

Pla ce za baw w bu do wie 

Trwa re ali za cja pro jek tu „Bu do wa pla ców za -
baw w gmi nie Nie mo dlin”, re ali zo wa ne go w ra mach
Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich, fi nan so -
wa ne go ze środ ków Unii Eu ro pej skiej. Ce lem pro jek -
tu jest bu do wa ogól no do stęp nych pla ców za baw
w 19 so łec twach gmi ny Nie mo dlin. Pro jekt skie ro wa -
ny jest głów nie do dzie ci i mło dzie ży z te re nów wiej -
skich gmi ny Nie mo dlin. Dzię ki re ali za cji pro jek tu

nie mal w każ dym so łec twie gmi ny Nie mo dlin po -
wsta ną no wo cze sne, bez piecz ne i ogól no do stęp ne
pla ce za baw. Pla ce za baw zo sta ną wy bu do wa ne
w miej sco wo ściach: Mo le sto wi ce, Lip no, Mi cha łó -
wek, Gra bin, Gro dziec, Ja czo wi ce, Ja ku bo wi ce, Rzę -
dzi wo jo wi ce, Rut ki, Ma gnu szo wi ce, So snów ka, Go -
ście jo wi ce, Ra do szo wi ce, Tar ni ca, Rosz ko wi ce,
Kra sna Gó ra, Szy dło wiec Ślą ski, Sar ny Wiel kie i Tłu -
sto rę by. Zgod nie z umo wą pod pi sa ną z wy ko naw cą
wy bra nym w dro dze za mó wie nia pu blicz ne go fir -
mą APIS z Ja ro sła wia in we sty cja ma się za koń czyć
pod ko niec wrze śnia br. Jed nak pla ce za baw suk ce -
syw nie od da wa ne są do użyt ku po to, aby dzie ci mo -
gły z nich jak naj szyb ciej ko rzy stać. 

Ber na de ta Lis son – Pa stwa
Wy dział In we sty cji i Fun du szy Eu ro pej skich

Za pra sza my
do na sze go ga bi ne tu

Sa mo rzą do wy Za kład Opie ki Zdro wot -
nej w Nie mo dli nie za pra sza do GA BI NE TU
FI ZJO TE RA PII przy ul. Zam ko wej 4.

Za bie gi re ali zo wa ne są na pod sta wie waż ne go
skie ro wa nia od le ka rza ubez pie cze nia zdro wot ne go
w ro dza ju:

• elek tro lecz nic two,
• ma saż,
• le cze nie po lem ma gne tycz nym,
• świa tło lecz nic two i cie pło lecz nic two,
• ki ne zy te ra pia, w tym in dy wi du al na pra ca

z dziec kiem i ćwi cze nia spe cjal ne.
Fi zjo te ra peu ta uzgad nia z pa cjen tem in dy wi du al -

ny har mo no gram re ali za cji cy klu za bie gów, wska zu jąc
dzień i go dzi nę wy ko na nia za bie gu.

Za in te re so wa nych pa cjen tów pro si my o kon takt:
re je stra cja co dzien nie: od po nie dział ku do piąt ku

w go dzi nach od 08ºº do 14ºº, te le fon: 77 4371095. 

Sa mo rzą do wy Za kład Opie ki Zdro wot nej 
w Nie mo dli nie

Bez płat ne szko le nia
in dy wi du al ne i gru po we

„Wzrost kom pe ten cji ży cio wych i umie -
jęt no ści za wo do wych klien tów Ośrod ka
Po mo cy Spo łecz nej w Nie mo dli nie”.

Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej w Nie mo dli nie
w 2011 r. re ali zu je pro jekt sys te mo wy pn. „Wzrost
kom pe ten cji ży cio wych i umie jęt no ści za wo do wych
klien tów Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w Nie mo dli nie”
w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki
– Pod dzia ła nie 7.1.1. Roz wój i upo wszech nia nie ak tyw -
nej in te gra cji przez Ośrod ki Po mo cy Spo łecz nej, któ ry
jest współ fi nan so wa ny przez Unię Eu ro pej ską ze środ -
ków Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go. 

Pro jekt jest re ali zo wa ny od 01.04.2011 r.
do 31.10.2011 r.

W ra mach pro jek tu po dej mo wa ne są dzia ła nia
zmie rza ją ce do uła twie nia do stę pu do ryn ku pra cy oso -
bom za gro żo nym wy klu cze niem spo łecz nym (oso by ko -
rzy sta ją ce ze świad czeń po mo cy spo łecz nej, któ re jed -
no cze śnie nie pra cu ją i są w wie ku ak tyw no ści
za wo do wej). Jed nym z klu czo wych ce lów pro jek tu jest
roz wój ak tyw nych form in te gra cji spo łecz nej oraz ak -
ty wi za cja za wo do wa be ne fi cjen tów Ośrod ka Po mo cy
Spo łecz nej w Nie mo dli nie.

Re kru ta cję osób do pro jek tu prze pro wa dzo no
w opar ciu o ana li zę do ku men tów gro ma dzo nych
w OPS i na pod sta wie roz po zna nia pro ble mów klien -
tów Ośrod ka przez pra cow ni ków so cjal nych. W pro gra -
mie bie rze udział 20 osób (17 ko biet i 3 męż czyzn)
– w tym 3 oso by nie peł no spraw ne (1 męż czy zna i 2 ko -
bie ty) nie po zo sta ją cych w za trud nie niu, w wie ku ak -
tyw no ści za wo do wej, ko rzy sta ją ce ze świad czeń po mo -
cy spo łecz nej.

Pro gram pro jek tu ofe ru je uczest ni kom bez płat ne
szko le nia in dy wi du al ne i gru po we oraz do radz two
w tym:

– tre ning umie jęt no ści psy cho spo łecz nych,
– warsz ta ty ak tyw ne go po szu ki wa nia pra cy,
– in dy wi du al ne kon sul ta cje z do rad cą za wo do -

wym i psy cho lo giem,

(ciąg dalszy na str.14)

W Grodźcu

W Michałówku

▼
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(dokończenie ze str.13)

– kurs flo ry stycz ny po łą czo ny z rę ko dzie łem użyt -
ko wym – two rze nie ozdób i de ko ra cji,

– no wo cze sny sprze daw ca (kurs ka sy fi skal nej,
kurs kom pu te ro wy, ob słu ga klien ta),

– kurs pra wa jaz dy kat. B,
– kurs ochro nia rza (pod sta wo wy),
– szko ła ro dzi ca.
Po za koń czo nym szko le niu uczest ni cy otrzy ma ją

za świad cze nia – cer ty fi ka ty o uczest nic twie i od by ciu
od po wied nie go szko le nia.

Po nad to, dzię ki uczest nic twu w pro jek cie, każ dy
be ne fi cjent otrzy mu je do dat ko wą opie kę so cjal ną oraz
za si łek ce lo wy na okres uczest nic twa w pro jek cie. Cel
głów ny pro jek tu zo sta nie osią gnię ty po przez zwięk sze -
nie mo ty wa cji do dzia ła nia, pod nie sie nie po czu cia
wła snej war to ści i za ufa nia we wła sne si ły, zwięk sze nie
zdol no ści ko mu ni ka cyj nych uczest ni ków pro jek tu oraz
na by cie lub zwięk sze nie kwa li fi ka cji za wo do wych. 

In for ma cje na te mat pro jek tu moż na uzy skać
w Ośrod ku Po mo cy Spo łecz nej w Nie mo dli nie, ul. Bo -
ha te rów Po wstań Śl. 37, tel./fax 774607945,
tel. 774606295 wew. 214, e -ma il: ops_nie mo -
dlin@pro.onet.pl oraz na stro nie in ter ne to wej Urzę du
Miej skie go w Nie mo dli nie: www.nie mo dlin.pl 

Ko or dy na tor pro jek tu:
Do ro ta Se re dy ka -Pał ka

Pro gram Od no wy Wsi
w Sa dach

So łec two Sa dy pod czas ze bra nia wiej -
skie go w dniu 22 lip ca 2011r. przy ję ło
uchwa łę o przy stą pie niu do Pro gra mu Od no -
wy Wsi Opol skiej. 

Utwo rzo no Gru pę Od no wy Wsi w skła dzie: Syl wia
Ru snak, Ju sty na Ko ry zma, Iwo na Por ta ła, Mag da le na
Bry kow ska, Sa bi na Bry kow ska, An na Haj ta ło wicz, Piotr
Li twi no wicz, Mar ta Bier nadz ka i Łu kasz Moź dzier ski.
Na Li de ra Gru py Od no wy Wsi so łec two wy zna czy ło
Mar tę Bier nadz ką.

Pierw sze efek ty prac są już wi docz ne – za pra sza -
my na stro nę in ter ne to wą wsi Sa dy http://www.sa dy -
nie mo dlin.pl/

Źró dło: www.nie mo dlin.pl

Pol skie dzie ci z Do li ny w Pol sce
W dniach od 11 do 25 lip ca br. na ko lo nii

let niej w Po krzyw nej prze by wa ły pol skie
dzie ci z Do li ny na Ukra inie.

Or ga ni za to rem po by tu by ło Sto wa rzy sze nie Przy -
ja ciół Zie mi Do liń skiej w Nie mo dli nie, któ re pierw szą ko -
lo nię dla dzie ci zor ga ni zo wa ło już w 1997 ro ku. Te go -
rocz ny po byt był moż li wy dzię ki do ta cji otrzy ma nej
z Se na tu Rzecz po spo li tej Pol skiej oraz fun du szom wła -
snym Sto wa rzy sze nia po zy ska nym od spon so rów. Sto -
wa rzy sze nie otrzy ma ło po moc m.in. od bur mi strza
Nie mo dli na Mi ro sła wa Stan kie wi cza, Przed się bior stwa
Su row ców Skal nych Ba zalt Gra cze oraz Ze spo łu Szkół
Eko no micz nych w Opo lu. Szko ła prze ka za ła dzie ciom
przede wszyst kim da ry rze czo we (m.in. książ ki, odzież,
za baw ki, ar ty ku ły pa pier ni cze) ze bra ne lub za ku pio ne
ze skła dek uczniów i ro dzi ców. Ko lo nie w Po krzyw nej sfi -
nan so wa ło rów nież: Nad le śnic two Zło tów, Hu ta Ka to -
wi ce, fir ma Alu-Pro Pol ska z Opo la. 

Do Pol ski przy je cha ła gru pa li czą ca dwa dzie ścia
sied mio ro dzie ci wraz z trze ma opie kun ka mi z Ukra iny.

Opie kun ką z Pol ski by ła Bar ba ra Ol szew ska z Nie mo -
dli na, któ ra od lat ja ko wo lon ta riusz po ma ga w or ga -
ni za cji ko lo nii. 

Uczest ni ka mi ko lo nii by ły dzie ci od 8 do 14 lat,
z pol skiej pa ra fii w Do li nie i Bo le cho wie, z ro dzin ubo -
gich, wy ma ga ją cych po mo cy. Do Pol ski mo gły przy je -
chać dzie ci, któ re uczest ni czy ły w za ję ciach, w szkół ce
so bot nio -nie dziel nej, przy pa ra fii, m.in. w za ję ciach ję -
zy ka pol skie go. Pod czas po by tu w Pol sce miesz ka ły one
w ośrod ku wy po czyn ko wym „Zło ty Po tok” w Po krzyw nej,
w od no wio nych, no wo cze snych dom kach, po dzie lo -
nych na czte ry czę ści miesz kal ne.

Pro gram po by tu dzie ci w Pol sce był za peł nio ny i ob -
fi to wał w mnó stwo atrak cji. Jed ną z nich by ła wy ciecz ka
doGra czy iNie mo dli na, gdzie spo tka ły się zza stęp cą bur -
mi strza Nie mo dli na Bar tło mie jem Ko strze wą oraz se kre -
tarz gmi ny Nie mo dlin Zdzi sła wą Bart ków. Oprócz te go,
dzie ci prze by wa ły naba se nie ką pie lo wym wLip nie, zwie -
dzi ły Park Ju raj ski w Kra sie jo wie, Ny sę oraz, dzię ki fi nan -
so we mu wspar ciu rad ne go Ra dy Miej skiej wNie mo dli nie
Krzysz to fa Bu ni, po je cha ły na Ja sną Gó rę do Czę sto cho -
wy. Po nad to namiej scu, wPo krzyw nej, co dzien nie cze ka -
ło na nich coś cie ka we go, co spra wia ło, że z pew no ścią
nie mo gły na rze kać na nu dę. Nie ma łą atrak cją by ły za -
ję cia re kre acyj ne, spa ce ry i wy jaz dy po oko li cy, wy ciecz -
ka na Bi sku pią Ko pę, czy po byt na ką pie li sku w Po krzyw -
nej, ze wspa nia łą zjeż dżal nią wod ną. Dzie ci z Do li ny
na wią za ły w Pol sce rów nież wie le zna jo mo ści. W ośrod -
ku, wktó rym prze by wa ły, oprócz nich znaj do wa ły się tak -
że dzie ci zMniej szo ści Nie miec kiej, któ re to wa rzy szy ły im
w co dzien nych za ba wach i wa ka cyj nych przy go dach. 

Naza koń cze nie po by tu ko lo ni ści uczest ni czy li wpik -
ni ku, któ ry zbiegł się w cza sie z im pre zą zor ga ni zo wa ną
przez Pol skie Skła dy Bu dow la ne. Dzie ci mo gły sko rzy stać
m.in. z dmu cha nej zjeż dżal ni, po ma lo wać so bie twa rze,
spró bo wać wa ty cu kro wej, po pcor nu, po słu chać mu zy -
ki, po tań czyć i po ba wić się przy sprzy ja ją cej, pięk nej po -
go dzie i w mi łej at mos fe rze. Nic więc dziw ne go, że go -
ście z Ukra iny z ża lem opusz cza li na szą pięk ną pol ską
zie mię, peł ni po zy tyw nych wra żeń, ma jąc na dzie ję, że
być mo że w przy szło ści uda im się tu taj wró cić. 

Ka ta rzy na Knie ja

Książ ka o Nie mo dli nie
już w przy szłym ro ku

Au tor ką jest dr Ja ni na Do mska, hi sto -
ryk, miesz kan ka Nie mo dli na. W swo im do -
rob ku ma już jed ną pu bli ka cję zwią za ną
z dzie ja mi na sze go mia sta.

„Mo no gra fia Nie mo dli na” zo sta nie wy da na
w sierp niu 2012 r. przez Ośro dek Kul tu ry w Nie -

mo dli nie, któ re go zło żo ny WNIO SEK O PRZY ZNA -
NIE PO MO CY do Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów
Wiej skich na la ta 2007 -2013 w ra mach dzia ła -
nia 413 Wdra ża nie lo kal nych stra te gii roz wo ju
dla ma łych pro jek tów, po oce nie przez Ra dę De -
cy zyj ną Part ner stwa Bo rów Nie mo dliń skich, zo -
stał wy bra ny do do fi nan so wa nia i zna lazł się
na li ście ran kin go wej. 28 lip ca 2011 ro ku pra -
cow ni cy biu ra Part ner stwa Bo rów Nie mo dliń skich
prze ka za li peł ną do ku men ta cję z na bo rów z czte -
rech dzia łań PROW z ro ku 2011 do Urzę du Mar -
szał kow ski go, a więc i wnio sek Ośrod ka Kul tu ry
w Nie mo dli nie, któ ry zo sta nie pod da ny oce nie
przez Sa mo rząd Wo je wódz twa Opol skie go dla
dzia łań „Ma łe pro jek ty”. 

Pu bli ka cja opi sze pro ce sy hi sto rycz ne, ja kie
za ist nia ły na te re nie gmi ny Nie mo dlin, uka że wy -
da rze nia, miej sca oraz lu dzi zwią za nych z gmi ną.
Książ ka zo sta nie wy da na przez pro fe sjo nal ne wy -
daw nic two, bę dzie opa trzo na w twar dą opra wę.
Pu bli ka cja li czyć bę dzie 224 stro ny i zo sta nie opa -
trzo na stresz cze niem w ję zy ku nie miec kim i an -
giel skim.

O książ ce opo wia da
au tor ka Ja ni na Do mska:
Mo no gra fia bę dzie do ty czy ła Nie mo dli na

od po cząt ku je go ist nie nia (od pierw szych in for ma -
cji, któ re znaj do wa ły się w do ku men tach na je go te -
mat) do zmian ad mi ni stra cyj nych, czy li re for my
ad mi ni stra cyj nej w 1975 ro ku. Bę dzie ona do ty czy -
ła sa me go mia sta i wszyst kich wio sek wcho dzą -
cych w skład gmi ny Nie mo dlin.

W od róż nie niu od po przed nio wy da nej książ -
ki, obec na pra ca bę dzie w szer szym stop niu do ty -
czy ła hi sto rii mia sta i wio sek wcho dzą cych w skład
gmi ny. Du ży na cisk po ło ży łam na pierw sze la ta po -
wo jen ne, na or ga ni za cję ad mi ni stra cji sa mo rzą do -
wej, na pro blem re pa tria cji, sto sun ków po li tycz -
nych. To był trud ny okres dla ży cia mia sta i oko lic.
Bo ga te ma te ria ły na ten te mat znaj du ją się w ak -
tach ze spo łów „Ko mi tet Po wia to wy PZPR w Nie mo -
dli nie”, „Pre zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro do wej
w Nie mo dli nie”, „Sta ro stwa Po wia to we go w Nie -

Wizyta dzieci z Doliny
w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie
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mo dli nie”. Wszyst kie te ze spo ły prze cho wy wa ne
są w Ar chi wum Pań stwo wym w Opo lu i tam też są
udo stęp nia ne. 

In for ma cje na te mat naj star sze go okre su na -
szych dzie jów – XIII, XIV wie ku są szcząt ko we, moż -
na je zna leźć w do ku men tach za wie ra ją cych cza -
sa mi na zwy miej sco wo ści, imio na ksią żąt, bądź
wła ści cie li wio sek. Peł nych tek stów do ty czą cych
tam tych cza sów nie ma. Kro ni ki by ły pi sa ne póź -
niej. Rów nież nie wie le ma te ria łów za cho wa ło się
w ze spo le „Ak ta mia sta Nie mo dli na”, po nie waż ar -
chi wum miej skie pło nę ło kil ka krot nie i ze spół ten
jest za cho wa ny w for mie szcząt ko wej. 

Ko rzy sta łam du żo z in nych opra co wań m. in.
z Ad res bu chów, ka len da rzy nie miec kich (He imat ka -
len der), w któ rych znaj do wa ły się spra woz da nia ra -
dy miej skiej, le gen dy czy też naj star szy do ku ment
ce cho wy ce chu rzeź ni ków z 1512 ro ku.

Do syć do brze za cho wa ne jest ar chi wum hra -
bie go Pra sch my, ostat nie go wła ści cie la dóbr nie -
mo dliń skich. W cza sie woj ny hra bia Pra sch ma brał
udział w wal kach na fron cie wschod nim. W Nie mo -
dli nie po zo sta ła je go żo na z dzieć mi, któ ra by ła tu
do koń ca woj ny. W 1945 ro ku mu sia ła ucie kać, jak
więk szość Niem ców. Cie ka wost ką jest, że ucie kła
na zwy kłej chłop skiej fur man ce. Po woj nie ar chi -
wum hra bie go Pra sch my zo sta ło za bez pie czo ne
w Ar chi wum Pań stwo wym w Ka to wi cach skąd na -
stęp nie, po utwo rze niu Ar chi wum Pań stwo we go
w Opo lu w 1953 r, zo sta ło prze ka za ne do te goż Ar -
chi wum. Są to na praw dę cen ne ak ta. Pi sa ne,
w więk szo ści ręcz nie w sty lu go tyc kim, za wie ra ją
bar dzo bo ga te źró dło in for ma cji na te mat mia sta
i dóbr nie mo dliń skich. Do tar łam, np. do bu dże tu
mia sta z 1410 ro ku. Ak ta te sta no wi ły pod sta wę
do mo ich ba dań.

Z okre su póź niej sze go spo ro ma te ria łów za -
cho wa ło się w ak tach Re jen cji Opol skiej (Rie gie -
rung Op peln).

Je że li cho dzi o ma te ria ły do ty czą ce wio sek
wcho dzą cych w skład gmi ny z okre su przed wo jen -
ne go, to ta kie nie za cho wa ły się. Zo sta ły za pew ne
w więk szo ści znisz czo ne zgod nie z po le ce niem sta -
ro sty Śla sko - Dą brow skie go o nisz cze niu śla dów
niem czy zny na tych te re nach. 

Bar dzo po moc ne w zbie ra niu ma te ria łów
do książ ki by ły róż ne spra woz da nia soł ty sów miej -
sco wo ści, nie któ re by ły na praw dę wspa nia łym źró -
dłem in for ma cji, np. Kro ni ka Gra czy, któ rą two rzy -
ła pa ni Zo fia Osi jew ska. Ko rzy sta łam z pu bli ka cji
pro fe so ra Paw ła Le lon ka, przed wo jen nych nie miec -
kich akt są do wych, w któ rych za cho wa ły się m.in.
te sta men ty. 

Na tych te re nach jest lud ność na pły wo wa,
nie ma ją ca swo ich ko rze ni, dla te go wy da je mi
się, że do brze jest obec nym miesz kań com przy bli -
żyć hi sto rię tych oko lic, omó wić sta re dzie je, ale
też trud ne po wo jen ne la ta lud no ści, któ ra tu zna -
la zła swo je miej sce po po wo jen nych prze sie dle -
niach. To wszyst ko, jak rów nież na mo wy pa ni Zo -
fii Osi jew skiej i Da nu ty Uni jew skiej oraz
za in te re so wa nie bur mi strza Nie mo dli na mo ją
pra cą zdo pin go wa ły mnie do te go, aby ta pu bli -
ka cja jed nak wy szła. 

Nie mo dlin w okre sie przed wo jen nym był pręż -
nym mia stem. By ło tu spo ro za kła dów pra cy, kil ka -
na ście re stau ra cji, związ ki śpie wa cze, chó ry. My ślę,
że obec nych miesz kań ców Nie mo dli na za in te re -
su je to wszyst ko, co dzia ło się przed i po woj nie.
Star si przy po mną so bie jak to by ło, jak tu by li za -
sie dla ni. My ślę, że i młod si znaj dą w książ ce coś
dla sie bie, są w niej le gen dy, cie ka wost ki i in for ma -
cje ty po wo hi sto rycz ne.

Ka ta rzy na Knie ja

• 2011.07.01, godz. 19:40, Nie mo dlin, nie zna ny
spraw ca za tan ko wał do sa mo cho du mar ki VOLKS VA -
GEN PAS SAT, po sia da ją ce go skra dzio ne ta bli ce re je -
stra cyj ne, 52 li try ole ju na pę do we go i od je chał nie
uisz cza jąc za pła ty. Stra ty – 290 zł,

• 2011.07.01-02, Lip no, nie zna ny spraw ca zbu do -
wy do mu jed no ro dzin ne go skradł sia tkę ogro dze nio wą
oraz pom pę do fil tro wa nia wo dy. Stra ty – 1,5 tys. zł,

• 2011.07.02–03, Gó ra, nie zna ny spraw ca, wy ła -
mu jąc kłód ki, wła mał się do dwóch po miesz czeń go spo -
dar czych, z któ rych po pe ne tra cji nic nie skradł. Stra ty
– 50 zł,

• 2011.07.05, Rzę dzi wo jo wi ce, nie zna ny spraw ca
z ka bi ny sa mo cho du mar ki SCA NIA skradł dwa do wo -
dy re je stra cyj ne, pasz port, kar tę ban ko ma to wą i do ku -
men ty prze wo zo we na szko dę oby wa te la Ło twy,

• 2011.07.03, Nie mo dlin, Os. Pia stów, nie zna ny
spraw ca, skradł z miesz ka nia te le fon ko mór ko wy mar -
ki NO KIA C6. Stra ty – 600 zł,

• 2011.07.08, Nie mo dlin, 700 – le cia, nie zna ny
spraw ca od ci na jąc z ta śmo cią gu skradł 500 me trów
prze wo du elek trycz ne go. Po stę po wa nie pro wa dzi KP
w Nie mo dli nie. Stra ty – 14,0 tys. zł,

• 2011.07.13, godz. 09:54, Nie mo dlin, funk cjo na -
riu sze KP w Nie mo dli nie, za trzy ma li i udo wod ni li 18
– let nie mu męż czyź nie (zam. N. po wiat Opo le), że
w dniu 30.04.2011 r. skradł z na po wietrz nej li nii te le -
fo nicz nej 198 mb prze wo du na szko dę TP,

• 2011.07.16, godz. 17:10, Nie mo dlin, Spor to wa,
po li cjan ci z KP w Nie mo dli nie za trzy ma li nie trzeź we go
(1,20 mg/l) męż czy znę, lat 53, zam. N., po wiat Opo le,
któ ry kie ro wał ro we rem. Po stę po wa nie pro wa dzi KP
w Nie mo dli nie,

• 2011.07.23, godz. 16:42, Nie mo dlin, Rey mon -
ta, nie zna ny spraw ca skradł spod la dy to reb kę z pie -
niędz mi i do ku men ta mi. Stra ty – 2,3 tys. zł,

• 2011.07.24, Tłu sto rę by, nie zna ny spraw ca, ukrę -
ca jąc kłód ki, wła mał się do dwóch po miesz czeń go spo -
dar czych, z któ rych skradł prze dłu żacz elek trycz ny.
Stra ty – 50 zł,

• 2011.07.25-27, Nie mo dlin, Os. Pia stów, nie zna -
ny spraw ca, wy ła mu jąc sta cyj kę, usi ło wał skraść sa mo -
chód mar ki VOLKS WA GEN PO LO. Ce lu nie osią gnął
z uwa gi na nie po ko na nie za bez pie czeń,

• 2011.07.28, godz. 11:48, Ja czo wi ce, po li cjan ci
z KP w Nie mo dli nie za trzy ma li nie trzeź we go (0,41
mg/l) męż czy znę, lat 56, zam. J. po wiat Opo le, któ ry kie -
ro wał ro we rem po dro dze pu blicz nej,

• 2011.07.28, godz. 07:20, Sie dem na sto lat ka
(zam. N. po wiat Opo le) otwie ra jąc drzwi ory gi nal nym
klu czem, wła ma ła się do miesz ka nia, z któ re go skra dła
ko sme ty ki. Stra ty – 227 zł,

• 2011.07.28 – 29, Nie mo dlin, Opol ska, nie zna -
ny spraw ca, wy bi ja jąc okno, wła mał się do ha li pro duk -
cyj nej, z któ rej skradł 145 me trów prze wo du, 19 wty ków
prą do wych, 3 sztu ki gniazd prą do wych, uchwyt do żło -

biar ki oraz mie dzia ne za ci ski ma so we. Stra ty – 8,0
tys. zł,

• 2011.07.30, godz. 17:00, Kra sna Gó ra, z nie -
usta lo nej przy czy ny po wstał po żar ster ty sło my ok. 21
ton. Stra ty – 3,0 tys. zł,

• 2011.07.29, Rzę dzi wo jo wi ce A4, spraw ca po ru -
sza ją cy się sa mo cho dem MER CE DES, ko lo ru czar ne go
na au to stra dzie A4 w po bli żu sta cji pa liw Shell Rzę dzi -
wo jo wi ce za trzy mał sa mo chód mar ki MAZ DA 6, kie ro -
wa ny przez po krzyw dzo ne go miesz kań ca Ję drze jo wa,
a na stęp nie, po da jąc się za Tur ka pro wa dzą ce go dzia -
łal ność go spo dar czą w Ber li nie, po pro sił go o po moc fi -
nan so wą w za tan ko wa niu pa li wa pod za staw zło te go
sy gne tu, po nie waż nie ma pie nię dzy. Po krzyw dzo ny
na wy mie nio nej sta cji pa liw za pła cił 200 zł za za tan ko -
wa nie sa mo cho du mar ki MER CE DES i otrzy mał w za -
staw zło ty sy gnet. Po spraw dze niu te go sy gne tu u złot -
ni ka oka za ło się, że nie jest ze zło ta. Odpo krzyw dzo ne go
przy ję to pro to kół ust ne go za wia do mie nia o prze stęp -
stwie, prze słu cha no świad ka, za bez pie czo no wi zy tów kę,
sy gnet i pa ra gon. Po stę po wa nie pro wa dzi KMP Opo le,

• 2011.08.02, godz. 12:50, Gra bin, Krót ka, ko bie -
ta, lat 53 (zam. O. po wiat Opo le) kie ro wa ła sa mo cho -
dem mar ki FORD FIE STA w sta nie nie trzeź wym (1,19
mg/l),

• 2011.08.10, Ra do szo wi ce, nie zna ny spraw ca
wy ła mu jąc za mek w drzwiach wła mał się do ga ra żu,
z któ re go skradł prze wo dy elek trycz ne, pięć ro we rów,
dwie ko siar ki spa li no we. Stra ty – 30, 0 tys. zł,

• 2011.08.17, godz. 11:58, po li cjan ci z KP w Nie -
mo dli nie za trzy ma li i udo wod ni li, iż dwaj męż czyź ni
(lat 28 i 18) w okre sie 03.02.-16.08.2011 r. do ko na li sze -
re gu kra dzie ży z wła ma niem,

• 2011.08.18, godz. 12:04, funk cjo na riu sze KP
Nie mo dlin wraz z f -sza mi Wy dzia łu d/w z Prze stęp czo -
ścią prze ciw ko Mie niu KMP w Opo lu re ali zu jąc in for ma -
cję wła sną usta li li i za trzy ma li szes na sto lat ka (zam. D.
po wiat Opo le), któ re mu udo wod nio no, że
w dniu 16.07.2011 r. o godz. 19:10 do ko nał pod pa le -
nia ster ty sło my, w wy ni ku cze go spa le niu ule gła znacz -
na część sło my spra so wa nej w pro sto kąt ne ba le,

• 2011.08.18, godz. 18:33, funk cjo na riu sze KP
Nie mo dlin wraz z f -sza mi Wy dzia łu d/w z Prze stęp czo -
ścią prze ciw ko Mie niu KMP w Opo lu usta li li i za trzy ma -
li dzie więt na sto lat ka (zam. T. po wiat Opo le), któ re mu
udo wod nio no, że w dniach 10-15.08.2011 r. do ko nał
sze re gu wła mań do obiek tów han dlo wych.

W ro ku 2011 awan se na wyż sze stop nie otrzy ma li:

Na sto pień Sier żan ta Po li cji:
– st. post. Łu kasz Fi gur ski
– st. post. Adam Ja ku bow ski
– st. post. Ju sty na Pod ka lic ka
– st. post. Zu zan na Wój cik
– st. post. Ma rze na Wa li chie wicz
Na sto pień Star sze go Sier żan ta Po li cji:
– sierż. Ka li na Trond
Na sto pień Sier żan ta Szta bo we go Po li cji:
– st. sierż. Grze gorz Na wroc ki
– st. sierż. Grze gorz Łu czy szyn
Na sto pień Młod sze go Aspi ran ta Po li cji:
– sierż. sztab. Ane ta Gut ka
– sierż. sztab. An drzej Jan kow ski
– st. sierż. To masz Bie la
– st. sierż. Adam Głu szek
Na sto pień Aspi ran ta Po li cji:
– mł. asp. Ma rek Kał wa
– mł. asp. Ma rek Jan kie wicz
Na sto pień Star sze go Aspi ran ta Po li cji:
– asp. Grze gorz Ma jew ski

Ze bra ła:
Ka ta rzy na Knie ja

Trzy ma my rę kę na pul sie



Sza now ni Pań stwo 
Ośro dek Spor tu i Re -

kre acji w Nie mo dli nie, ma -
jąc na uwa dze zbli ża ją ce
się wiel ki mi kro ka mi je sien -
no – zi mo we wie czo ry, za -
pra sza do swo ich obiek tów

spor to wych: Bo isko Or lik 2012, Ha la wi do wi sko -
wo – spor to wa, z si łow nią i sa lą fit ness. Oprócz
moż li wo ści wy na ję cia na szych obiek tów pro po nu -
je my Pań stwu spor to wy i ak tyw ny czas wy po -
czyn ku po przez udział w ama tor skich roz gryw -
kach li go wych w na stę pu ją cych dys cy pli nach:

1) Pił ka noż na – II edy cja Nie mo dliń skiej
Ha lo wej Li gi Pił kar skiej (NHLP).

Roz gryw ki NHLP za pla no wa no w okre sie od li -
sto pa da br. do mar ca 2012 ro ku. Li ga jest kon ty nu -
acją po przed nich roz gry wek, któ re za koń czy li śmy
w mar cu 2011 ro ku, a więc zgod nie z usta le nia mi
i roz strzy gnię cia mi spor to wy mi, ja kie za pa dły, te go -
rocz ne roz gryw ki to czyć się bę dą na dwóch po zio -
mach: 1 Li ga NHLP i 2 Li ga NHLP. W 1 li dze pra -
wo star tu ma ją ze spo ły, któ re w po szcze gól nych
gru pach (A i B) po przed nie go se zo nu upla so wa ły
się na miej scach od 1 do 5. Me cze 1 Li gi NHLP roz -
gry wa ne bę dą w czwart ki, od go dzi ny 18.00. W 2
Li dze bę dą gra ły eki py, któ re za ję ły miej sca od 6
do 9 i po zo sta łe zgło szo ne ze spo ły. Me cze 2 Li gi roz -
gry wa ne bę dą we wtor ki, od go dzi ny 19. Za pi sy
przyj mu je my do 21 paź dzier ni ka br. zgod nie z re gu -
la mi nem NHLP. Wpi so we do pierw szej i dru giej li -
gi wy no si 150 zło tych od dru ży ny. Wpła ty na le ży
do ko nać na kon to Ośrod ka Spor tu i Re kre acji
w Nie mo dli nie BS Na my słów o/ Nie mo dlin
nr 71 8890 0001 0008 7258 2000 0002, z do pi -
skiem „Wpi so we NHLP”. Zgło sze nia skła dać moż -
na oso bi ście w sie dzi bie OSiR 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.

2) Ko szy ków ka – Nie mo dliń ski Ba sket
Ama to rów (NBA).

Po czą tek roz gry wek w mie sią cu li sto pa -
dzie, za koń cze nie uza leż nio ne jest od licz by
zgło szo nych ze spo łów. Me cze NBA roz gry wa -
ne bę dą w nie dzie le, od go dzi ny 16.00. Za pi sy
przyj mu je my do 21 paź dzier ni ka br. Wpi so we
do NBA wy no si 100 zł od ze spo łu. Wpła ty na -
le ży do ko nać na kon to Ośrod ka Spor tu i Re kre -
acji w Nie mo dli nie BS Na my słów o/ Nie mo dlin
nr 71 8890 0001 0008 7258 2000 0002, z do -
pi skiem „Wpi so we NBA”. Zgło sze nia skła dać
moż na oso bi ście w sie dzi bie OSiR 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.

3) Pił ka siat ko wa – Nie mo dliń ska Li ga
Siat ków ki (NLS).

Roz po czę cie roz gry wek za pla no wa no w mie -
sią cu li sto pa dzie, za koń cze nie uza leż nio ne jest
rów nież od licz by zgło szo nych ekip. Me cze NLS
roz gry wa ne bę dą w so bo ty, od go dzi ny 10.00. Za -
pi sy przyj mu je my do 21 paź dzier ni ka br. Wpi so -
we do NLS wy no si 100 zł od ze spo łu, wpła ty na -
le ży do ko nać na kon to Ośrod ka Spor tu i Re kre acji
w Nie mo dli nie BS Na my słów o/ Nie mo dlin
nr 71 8890 0001 0008 7258 2000 0002, z do -
pi skiem „Wpi so we NLS”. Zgło sze nia skła dać moż -
na oso bi ście w sie dzi bie OSiR 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.

Wię cej in for ma cji znaj dzie cie Pań stwo
na stro nach in ter ne to wych www.osir -nie mo dlin.pl,
www.nie mo dlin.pl lub www.nhlp.fut bo lo wo.pl,
a w przy pad ku py tań pro szę dzwo nić pod nu mer
te le fo nu 774600-124 lub pi sać na ad res osir nie -
mo dlin@wp.pl.

Dy rek tor OSiR
Krzysz tof Ku biak

PULS
Niemodlina
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Na uka cho dze nia
Mi ło śni cy zdo by wa ją ce go co raz więk -

szą po pu lar ność w Pol sce nor dic wal king,
czy li cho dze nia z „kij ka mi”, mie li nie by wa -
łą oka zję wziąć udział w na uce pra wi dło -
we go cho dze nia tą me to dą, któ ra od by -
wa ła się na Ba se nie Ką pie lo wym w Lip nie. 

W lip cu wszy scy chęt ni z Nie mo dli na i oko lic
pod okiem mię dzy na ro do we go in struk to ra, wła ści cie -
la Szkół ki Nor dic Wal king w Opo lu, Ma cie ja Ger li ka,
ćwi czy li od po wied nią po sta wę i spo sób cho dze nia
za po mo cą ki jów. Wbrew po zo rom nie jest to ta kie
pro ste. Upra wia jąc ten sport moż na wzmoc nić si łę
mię śni, spa lić zbęd ne ki lo gra my, po pra wić kon dy cję
fi zycz ną, za cho wać mło dość i do bre sa mo po czu cie.
Jed nak, by tak się sta ło, na le ży pa mię tać m.in. o wła -
ści wym od bi ciu się przy po mo cy ki jów, sko or dy no wa -
niu ru chów rąk i nóg (cho dze niu na prze mien nym),
a tak że nada niu ro ta cji cia łu tak, by uru cho mić
wszyst kie mię śnie. Jak prze ko ny wał tre ner, nie mniej
waż ny jest uśmiech i czer pa nie przy jem no ści z cho -
dze nia. Nie moż na za po mi nać tak że o czę stym uzu -
peł nia niu pły nów, by or ga nizm się nie od wod nił. 

Lek cje cho dze nia w Nie mo dli nie cie szy ły się du -
żym za in te re so wa niem, zwłasz cza pań, ale nie tyl ko.
W pierw szych dwóch spo tka niach, któ re dzię ki współ -
pra cy Szkół ki Nor dic Wal king w Opo lu z Ośrod kiem
Spor tu i Re kre acji w Nie mo dli nie by ły dar mo we,
uczest ni czy ło oko ło dwu dzie stu osób, głów nie z Nie -
mo dli na i Lip na, ale nie za bra kło tak że chęt nych, któ -
rzy przy je cha li z Opo la oraz aż z Ole sna. Na uka by -
ła kon ty nu owa na przez ca ły li piec. 

Z pew no ścią spo sób pro wa dze nia za jęć, z ener -
gią, za pa łem i, co waż ne, du żym pro fe sjo na li zmem,
za chę cił nie jed ne go ich uczest ni ka do bar dziej świa -
do me go i sku tecz niej sze go upra wia nia tej for my re -
kre acji, któ ra przy no si wy mier ne efek ty, za rów no
dla cia ła, jak i du cha. kk

Wa ka cje na spor to wo
Obóz spor to wy w Ny sie trwał od 20 do 31 lip -

ca 2011r. W obo zie uczest ni czy ło 17 dzie ci z Uczniow -
skie go Klu bu Spor to we go „So ko lik” przy Pu blicz nej
Szko le Pod sta wo wej nr 2 w Nie mo dli nie. Głów nym or -
ga ni za to rem obo zu był Te re no wy Klub Spor to wy „Gra -
nit” ze Strze li na. W obo zie uczest ni czy ły rów nież dzie -
ci i mło dzież z Brze gu, Ny sy i ze Strze li na.

Tre nin gi po sze rza ją ce umie jęt no ści gry w te ni -
sa sto ło we go pro wa dził, po sia da ją cy kwa li fi ka cje
tre ner skie, Pan Zdzi sław Gro bel ski przy współ pra cy
Pa ni Bar ba ry Ol szew skiej – na uczy ciel ki wy cho wa -
nia fi zycz ne go ze SP nr 2 w Nie mo dli nie. Tre nin gi
od by wa ły się trzy ra zy dzien nie na obiek tach spor -
to wych Wyż szej Szko ły Za wo do wej w Ny sie. Ba za
noc le go wa znaj do wa ła się w aka de mi ku tej że szko -
ły. Środ ki fi nan so we na or ga ni za cję wy po czyn ku
dla dzie ci klub po zy skał z bu dże tu gmi ny Nie mo -

dlin, z wpłat uczest ni ków obo zu, a tak że ze środ ków
wła snych.

Środ ki fi nan so we z bu dże tu gmi ny by ły prze zna czo -
ne na re ali za cję za da nia pu blicz ne go pod na zwą „Or -
ga ni za cja wy po czyn ku let nie go dla dzie ci i mło dzie ży
po łą czo ne go z pro gra mem pro fi lak ty ki uza leż nień”.
Szko le nie w za kre sie pro fi lak ty ki za gro że nia mi wy ni ka -
ją cy mi z uza leż nień pro wa dził Pan Fran ci szek Woź ny.

W trak cie obo zu na sze dzie ci mia ły oka zję być
świad ka mi wspa nia łej im pre zy w mie ście – uczest ni czy -
ły w ob cho dach Dni Twier dzy Ny sa.

Klub „So ko lik” mo że się po chwa lić, wswo jej nie speł -
na dwu let niej dzia łal no ści, wie lo ma suk ce sa mi spor to -
wy mi za wod ni czek i za wod ni ków, jak rów nież spraw ną
or ga ni za cją już dru gie go wy jaz do we go obo zu spor to we -
go dla swo ich za wod ni ków pod czas wa ka cji.

In ten syw ny wy si łek dzie ci wło żo ny w tre nin gi za -
owo cu je z pew no ścią wyż szy mi wy ni ka mi w za wo dach
spor to wych w nad cho dzą cym se zo nie. 

Wraz ze zbli ża ją cym się ro kiem szkol nym wła dze
Klu bu „So ko lik” za pra sza ją za in te re so wa ne grą w te ni -
sa sto ło we go dzie ci w wie ku szkol nym do pod ję cia tre -
nin gu w na szym klu bie. 

Za rząd UKS So ko lik Nie mo dlin

Wy ni ki Nie mo dliń skiej Li gi Pił kar skiej
In au gu ra cję se zo nu za po cząt ko wa ły eki py Old -

bo jów i Ber li ner Luft. W pierw szym me czu Old bo je
nie da li szans swym młod szym ko le gom wy gry wa -
jąc w sto sun ku 13: 3. W ko lej nym me czu ko lej ki
spo tka ły się ze spo ły JRG Nie mo dlin (Straż Po żar na)
i UEG Grod ków. Wy nik 3: 10 – tu taj rów nież eki pa
UEG nie da ła więk szych szans dziel nym stra ża kom.
Mecz nr 3 Eu ro Tam – Ja ku bo wi ce – wy nik 17: 1 mó -
wi sam za sie bie – pew ne wy so kie zwy cię stwo mło -
dzie ży z Tu ło wic, ale ab so lut ny no wi cjusz z Ja ku bo -
wic nie po wi nien się za ła my wać, bo Eu ro Tam to
zwy cięz ca pierw szej edy cji NLP. 

Ostat ni mecz ko lej ki po mię dzy Co ve bo – Me -
ta lo wiec 4: 2, to naj bar dziej za cię te wi do wi sko in -
au gu ra cyj nej ko lej ki NLP. Co ve bo to mistrz dru giej
edy cji NLP, na to miast Me ta lo wiec to sta ła sym pa -
tycz na eki pa z Łam bi no wic, któ ra dziel nie do trzy -

my wała kro ku prze ciw ni ko wi, lecz zno wu mu sia ła
uznać wyż szość Co ve bow ców.

W czwar tek, 4 sierp nia, ro ze gra no dru gą
ko lej kę NLP, oto wy ni ki: 

JRG NIE MO DLIN – ME TA LO WIEC ŁAM BI NO -
WI CE (mecz nie od był się)

BER LI NER LUFT – Eu ro Tam 2-10
JA KU BO WI CE – CO VE BO NIE MO DLIN 0-17
UEG GROD KÓW – OLD BO JE 5: 9
Mecz po mię dzy JRG Nie mo dlin -

-Me ta lo wiec Łam bi no wi ce, nie od był się zpo wo du wy -
jaz du na szych stra ża ków na ak cję. Wię cej in for ma cji,
ta be la i in ne sta ty sty ki na www.nhlp.fut bo lo wo.pl.

Wy ni ki trze ciej ko lej ki:
CO VE BO *v* BER LI NER LUFT 16: 2
ME TA LO WIEC ŁAM BI NO WI CE *v* UEG

GROD KÓW 4: 9
OLD BO JE *v* EU RO TAM 7: 5

Mar cin Ja nik
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VIII Wyścig Dwójek Kolarskich
W niedzielne popołudnie 28 sierpnia 2011 r. odbył się w

Graczach VIII Wyścig Dwójek Kolarskich.
W szranki stanęło 29 dwuosobowych drużyn, które startowały w siedmiu

kategoriach wiekowych, na blisko trzydziestokilometrowej trasie. Kategorie
wiekowe obliczano na podstawie sumy wieku zawodników w drużynie.
Zawodnicy do przejechania mieli trzy pętle, każda o długości 9,6 km, na trasie
Gracze – Szydłowiec Śląski. 

- Ostatnie dni spędziłem trenując jazdę po okolicznych miejscowościach.
Jestem przygotowany, ale niczego nie chcę obiecywać. Stawka jest wysoka i
będę zadowolony z każdego wyniku – powiedział Bogdan Krępa, który już nie
po raz pierwszy startuje w tej imprezie, w klubowych barwach GTC Skalnik
Gracze. Cykliści nie spoczywają na laurach i z roku na rok inwestują w sprzęt,
by zyskać lepsze rezultaty.  - Ten rower mi odpowiada. Wydaje się idealny na
trasę w Graczach, na której jest dobra nawierzchnia, dodatkowo
wprowadziłem w tym roku drobne modyfikacje. Będą lżejsze koła i zmieniona
kierownica – mówi jeden z uczestników.

Zwycięzcy otrzymali puchary, które wręczali: Zofia Zużałek - żona
znakomitego cyklisty Mariana Zużałka, Andrzej Miśta - prezes LKS „Skalnik
Gracze” oraz Robert Dressler – prezes Koła Górniczego Towarzystwa
Cyklistów przy LKS "Skalnik Gracze". Dodatkowe statuetki  ufundowane przez
panią Zofię Zużałek otrzymali najstarsi uczestnicy: Jan Arendarczyk (GTC
Gracze) i Danuta Olenkiewicz (GTC Gracze) oraz najmłodsi: Łukasz Budyk
(Kutkol Głuchołazy) i Iga Birecka (CoraTec). Ponadto każdemu uczestnikowi
wręczono pamiątkowe souveniry, a przy wspólnym posiłku do wieczora
dzielono się wyścigowymi emocjami. Patronat Honorowy nad imprezą objął
Burmistrz Niemodlina.

Karol Biskup

Wyniki:
I kategoria: mężczyźni do lat 40 (wiek sumowany)
1 miejsce – Krystian Pohl i Kamil Małachowski z Głuchołaz
2 miejsce – Dawid Gurbierz i Jakub Gurbierz z Opola
3 miejsce – Maciej Matelski i Łukasz Budyk z Głuchołaz
II kategoria: mężczyźni od 41 do 80 lat (wiek sumowany)
1 miejsce – Remigiusz Rolski i Paweł Kimbort ze Szklarskiej Poręby
2 miejsce – Grzegorz Zachwatowicz i Wiktor Dańków z Graczy
3 miejsce – Jacek Michura i Robert Jamróz z klubu „Świat Roweru”
III kategoria: mężczyźni od 80 do 120 lat (wiek sumowany)
1 miejsce – Sebastian Cebula i Antoni Piertukaniec z Opola
2 miejsce – Zdzisław Kociubiński i Adam Kopacki z Graczy
3 miejsce – Zdzisław Krawiec i Robert Kowalski
IV kategoria: mężczyźni powyżej 120 lat (wiek sumowany)
1 miejsce – Henryk Bryś i Edward Lascioli z Graczy
2 miejsce – Jan Zięciak i Zenon Mosiejowski z Graczy
3 miejsce – Czesław Jakubowski i Edward Garbas z Kędzierzyna-Koźla
V kategoria: rowery górskie i mieszane
1 miejsce – Janusz Bitowt i Mirosław Podsiadło z Nysy
2 miejsce – Katarzyna Kościów i Dariusz Ledwig z Opola
3 miejsce – Patrycja Mosakowska i Tadeusz Denes z Brzegu
VI kategoria: kobiety do 80 lat (wiek sumowany)
1 miejsce – Katarzyna Orłowska i Iga Birecka z klubów „Świat Roweru”  i „Cora Tec”
2 miejsce – Patryk Bucyk i Adrian Baron z Graczy i z Gluchołaz
V kategoria: kobiety powyżej 80 lat (wiek sumowany)
1 miejsce – Danuta Olenkiewicz i Kazimiera Zawadzka z Graczy

Pro du cen ci Kru szyw za gra li w Gra czach
W dniu 9 lip ca 2011 ro ku już po raz je de na sty na sta dio nie

w Gra czach od był się Tur niej Pił kar ski Pro du cen tów Kru szyw,
któ re go go spo da rzem by ła Spół ka „Ba zalt Gra cze”. 

Przy pięk nej po go dzie i, gło śno skan du ją cych z try bun ki bi cach, ro ze gra -
no dzie sięć spo tkań. War to pod kre ślić, że do Gra czy przy je cha ły dru ży ny z tak
od le głych miej sco wo ści Dol ne go Ślą ska i Ma ło pol ski jak Wil ków czy Krze szo -
wi ce. Z pew no ścią moc nym ak cen tem był mecz in au gu ru ją cy tur niej, w któ rym
ro ze gra no der by gmi ny Nie mo dlin po mię dzy dru ży ną Ko pal ni Od kryw ko wych
Su row ców Dro go wych w Nie mo dli nie, a „Ba zal tem Gra cze”. Mecz za koń czył
się re mi sem 1: 1. 

Po za cię tych, sto ją cych na wy so kim po zio mie spo tka niach, wy ło nio no
zwy cięz ców. Oka za ły pu char prze chod ni, tym ra zem tra fił do za wod ni ków gra -
ją cych w dru ży nie Ko pal ni Pro fi ru i Dia ba zu Krze szo wi ce, któ rzy zdo by li 12
punk tów, zaj mu jąc pierw sze miej sce. Na gro dy zo sta ły ufun do wa ne przez
Spół kę „Ba zalt Gra cze”. Me cze sę dzio wa li: Mar cin Ja nik, Mar cin Ba zan
i Krzysz tof Bia ło wąs.

Po za koń czo nym tur nie ju miesz kań cy Gra czy i wszy scy przy by li go ście
mo gli do pół no cy ba wić się na fe sty nie przy dźwię kach skocz nej mu zy ki, któ rą
za pew nił ze spół Su per no va Band. 

Ka ta rzy na Knie ja

Wy ni ki Tur nie ju:

I miej sce – KPiD Krze szo wi ce (12 pkt., bram ki: 9: 1)
II miej sce – Ba zalt Gra cze (5 pkt., bram ki: 3: 3)
III miej sce – KOSD Nie mo dlin (4 pkt., bram ki: 2: 5)
IV miej sce – Łu życ ka Ko pal nia Ba zal tu „Księ gin ki” (3 pkt., bram ki: 3: 6)
V miej sce – Przed się bior stwo Gór ni czo -Pro duk cyj ne „Ba zalt” Wil ków
(2 pkt., bram ki: 1: 2).

Nagrodzeni



Książ ka prof. Da mia na Tom czy ka
w sprze da ży

W ma ju br. Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli -
nie wy dał książ kę prof. Da mia na Je rze go
Tom czy ka „Nie gdyś mło dzież dzi siaj chlu ba.
Lo sy ab sol wen tów Li ceum Ogól no kształ cą -
ce go w Nie mo dli nie w la tach 1949-2009”. In -
for mu je my, że pu bli ka cję w ce nie 55 zł moż -
na na być w se kre ta ria cie Ośrod ka Kul tu ry
w Nie mo dli nie. Ist nie je rów nież moż li wość
za ku pu książ ki dro gą pocz to wą.

Wa ka cje z Ośrod kiem Kul tu ry
w Nie mo dli nie

W pierw szej po ło wie lip ca Ośro dek Kul -
tu ry w Nie mo dli nie za pew nił dzie ciom z gmi -
ny Nie mo dlin i ich go ściom bo ga tą ofer tę
za jęć pla stycz nych, mu zycz nych i za baw z ję -
zy kiem pol skim. Na to miast przez dwa ostat -
nie ty go dnie lip ca w nie mo dliń skiej pla ców -
ce od by wa ły się warsz ta ty pla stycz ne.

In struk to rzy Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie w ra -
mach za jęć przy go to wa li m.in. za ba wy z ję zy kiem pol -
skim, za ję cia i kon kur sy pla stycz ne oraz za ję cia i kon kur -
sy mu zycz ne. W luź nej at mos fe rze po wsta wa ły
za baw ne wier szy ki, baj ki, opo wia da nia, któ re z po mo -
cą do ro słych ukła da ły dzie ci. Te ma tem by ły oczy wi ście
wa ka cje. Uczest ni cy za jęć dzie li li się swo imi wra że nia -
mi z pierw szych wa ka cyj nych dni, bra li udział w kon kur -
sach or to gra ficz nych i za ba wach ję zy ko wych, a tak że
roz wią zy wa li wszel kie za wi ło ści słow ne, któ re kry je na -
sza pol ska mo wa. By ła to z pew no ścią wspa nia ła for -
ma na uki i przy swa ja nia wie dzy po przez za ba wę. 

Nie zmien nie wiel kim po wo dze niem wśród dzie ci
cie szy ły się za ję cia pla stycz ne. Te ma tem by ły wa ka cje,
słoń ce, kwia ty i wszyst ko, co ko ja rzy się z la tem. Dzie -
cia ki wy ka zy wa ły się wiel ką po my sło wo ścią two rząc
ry sun ki, wy dzie ran ki, ko lo ro wan ki. 

Na to miast dla wszyst kich, któ rzy ko cha ją śpie wać,
tań czyć, ry wa li zo wać i do brze się ba wić du żą atrak cją
oka za ły się za ję cia i kon kur sy mu zycz ne, przede wszyst -
kim ka ra oke, a tak że za ba wa z pio sen ką i dys ko te ka.
Po raz ko lej ny prze ko na li śmy się, że moż li wo ści wo kal -
ne dzie ci ko rzy sta ją cych z te go ty pu ofer ty, przy go to wa -

nej przez Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie, są
nieograniczone. Pod czas dys ko te ki i kon kur sów ka ra oke
dzie ci nie mal wy ry wa ły so bie mi kro fon z rąk, by spró -
bo wać swo ich sił ja ko wo ka li ści, wy ko nu jąc nie tyl ko naj -
now sze prze bo je z re per tu aru Do dy, czy Fe el, ale tak -
że star sze pio sen ki Czer wo nych Gi tar i Dwa Plus Je den.
Dzie ci bio rą ce udział w kon kur sach otrzy ma ły atrak cyj -
ne na gro dy. Dla uczest ni ków dys ko te ki przy go to wa no
tak że słod ki po czę stu nek i na po je. 

Od 18 do 29 lip ca br. w ra mach warsz ta tów pla -
stycz nych, któ re od by wa ły się w Ośrod ku Kul tu ry w Nie -
mo dli nie, dzie ci pod okiem in struk to ra, zna ne go ry -
sow ni ka, Mi cha ła Gra czy ka mia ły oka zję stwo rzyć coś
po ży tecz ne go z rze czy wy da wa ło by się już cał ko wi cie
nie uży tecz nych. Uczest ni cy za jęć ko rzy sta li bo wiem
przede wszyst kim z ma ku la tu ry, któ ra po słu ży ła im
do za ba wy w „pa pier ma che”.  Jest to tech ni ka pla stycz -
na po le ga ją ca na two rze niu przed mio tów z na kła da -
nych na sie bie warstw pa pie ru. W cza sie warsz ta tów

nie za bra kło tak że tra dy cyj nych form ry so wa nia i ma -
lo wa nia na du żych for ma tach. Moż na by ło rów nież uzy -
skać cie ka we efek ty wy ko rzy stu jąc tech ni kę ko la żu. 

Za ję cia cie szy ły się du żym po wo dze niem, to wa -
rzy szył im za pał i wiel kie za an ga żo wa nie dzie ci, o czym
świad czy wy sta wa na za koń cze nie warsz ta tów. Po -
wsta łe pięk ne, ko lo ro we pra ce, bę dą ce do wo dem bo -
ga tej wy obraź ni i po my sło wo ści ich twór ców, moż -
na po dzi wiać w ho lu Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie. 

Ka ta rzy na Knie ja

Za ję cia kul tu ral ne – pro po zy cja
Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie

Ser decz nie za pra sza my dzie ci i mło dzież
do sko rzy sta nia z ofer ty za jęć ar ty stycz nych
pro po no wa nych w no wym ro ku szkol nym
przez Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie. W na -
szej ofer cie znaj du ją się za ję cia pla stycz ne, li -
te rac ko -dzien ni kar skie, te atral ne, ta necz ne
i mu zycz ne (wo kal ne, na uka gry na in stru -
men tach, pró by ze spo łów mu zycz nych, akom -
pa nia ment) – wszyst kie pro wa dzo ne w róż -
nych gru pach wie ko wych i in dy wi du al nie. 

Pro po nu je my sze ro ką edu ka cję mu zycz ną, w ra -
mach któ rej bę dą od by wa ły się za ję cia wo kal ne, czy li
pra ca nad pio sen ką, emi sja gło su, in ter pre ta cja, ruch
sce nicz ny. Za ję cia funk cjo nu ją ce go od kil ku lat Stu dia
Pio sen ki pro wa dzo ne są in dy wi du al nie. W ubie głym ro -
ku pod ję li śmy pró bę stwo rze nia za jęć dla mło dzie ży,
ma ją cej bar dziej ukształ to wa ny warsz tat wo kal ny, któ -
re na zwa li śmy Sce ną Mło dzie żo wą. Tym sa mym roz po -
czę li śmy pra cę nad pro jek ta mi mu zycz ny mi z akom pa -
nia to rem. Pierw szy ta ki pro jekt obej mu ją cy kon cert
pie śni pa trio tycz nych uda ło się nam zre ali zo wać w li sto -
pa dzie ubie głe go ro ku, ko lej ny, za ty tu ło wa ny „Stop -
-klat ka” – pio sen ki Jo na sza Ko fty – w kwiet niu br. Pla -
nu je my kon ty nu ację tych za jęć, a już w paź dzier ni ku
roz pocz nie my pra cę nad pio sen ka mi Mar ka Gre chu ty.

W tym ro ku szkol nym bę dzie się od by wa ła rów nież,
wzo rem dwóch lat ubie głych, na uka gry na in stru men -

tach (for te pian, gi ta ra, or ga ny elek tro nicz ne, sak so -
fon), pro wa dzo na przez pro fe sjo nal nych mu zy ków.
W ze szłym ro ku na po trze by tych za jęć zo stał za ku pio -
ny in stru ment – cy fro wy for te pian, dzię ki któ re mu za -
ist nia ła moż li wość or ga ni za cji wy stę pów uczniów dla
ro dzi ców w sa li ka me ral nej. Ta kie kon cer ty pod su mo -
wu ją ce pra cę na uki gry na in stru men tach od by wa ją się
dwa ra zy w ro ku – na za koń cze nie pierw sze go i dru gie -
go se me stru. 

Od mar ca ze szłe go ro ku w Ośrod ku Kul tu ry pro -
wa dzo ne są pró by ze spo łów in stru men tal nych. Pod -
czas te go rocz nych Dni Nie mo dli na mo gli śmy usły -
szeć wy stęp ze spo łu Two Fa ce z Ośrod ka Kul tu ry,
któ ry pod kie run kiem in struk to ra przy go to wał swój
pierw szy kon cert. Za chę ca my za tem mło dzież i do ro -
słych, któ rzy dys po nu ją cza sem i po sia da ją umie jęt no -
ści gry na in stru men tach, do współ pra cy. Od wrze śnia
br. bę dzie pro wa dzo ny, rów nież przez in struk to ra
Ośrod ka Kul tu ry, ist nie ją cy od kil ku lat, ze spół lu do wy
Gra czan ki.

Każ de go ro ku bar dzo du żym za in te re so wa niem
cie szą się za ję cia ta necz ne. I w tym ro ku pro po nu je my
za ję cia tań ca no wo cze sne go w gru pach wie ko wych
– przed szko le, szko ły pod sta wo we, gim na zjal ne i po -
nad gim na zjal ne. W tym ro ku szkol nym za ję cia ze spo -
łów ta necz nych RYT MIX po pro wa dzi no wo  za trud nio -
na in struk tor tań ca.

Chęt nie uczęsz cza ny mi za ję cia mi, pro wa dzo ny mi
przez zna ne go ry sow ni ka Mi cha ła Gra czy ka, są za ję -
cia pla stycz ne. Od by wa ją się one od po nie dział ku
do piąt ku. 

Mło dzież za chę ca my do udzia łu w za ję ciach li te -
rac ko -dzien ni kar skich. Pro po nu je my luź ne za ba wy sło -
wem, po zna nie róż nych ty pów wier sza, in ter pre ta cję
utwo rów zna nych i mniej zna nych po etów, roz mo wy o li -
te ra tu rze, spon ta nicz ne two rze nie wier szy, ar ty ku łów,
tek stów, fe lie to nów, opo wia dań oraz zwy czaj nie mi łe
spę dze nie cza su i re laks po lek cjach, w ka me ral nym gro -
nie, w na stro ju uno szą cej się wo kół po ezji, pro zy i fo to -
gra fii. Na to miast dla dzie ci ze star szych klas szko ły
pod sta wo wej, gim na zja li stów i li ce ali stów pro po nu je my
za ję cia te atral ne, któ rych pod su mo wa niem są przed -
sta wie nia wy sta wia ne na de skach sa li wi do wi sko wej
Ośrod ka Kul tu ry.

War to za zna czyć, że wszyst kie za ję cia pro wa dzo -
ne przez na szych in struk to rów pod su mo wu je my wy sta -
wa mi prac pla stycz nych, kon cer ta mi, spek ta kla mi te -
atral ny mi, po ka za mi tań ca, czy li wy stę pa mi dla
sze ro kiej pu blicz no ści. 

Szcze gó ły do ty czą ce dzia łal no ści Ośrod ka Kul tu ry
w Nie mo dli nie moż na zna leźć na stro nie in ter ne to wej
www.oknie mo dlin.org. Za pra sza my do sko rzy sta nia
z na szej ofer ty i do zo ba cze nia na za ję ciach!

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

Har mo no gram za pi sów
na za ję cia kul tu ral ne:

2 wrze śnia (pią tek) – na uka gry na in stru men tach: for te -
pian, gi ta ra, or ga ny elek trycz ne, sak so fon.
12 wrze śnia (po nie dzia łek), godz. 16.00 – za ję cia pla stycz ne. 
12 wrze śnia (po nie dzia łek), godz. 16.00 – za ję cia li te rac ko -dzien -
ni kar skie. 
13 wrze śnia (wto rek), godz. 16.00 – za ję cia wo kal ne. 
14 wrze śnia (śro da), godz. 16.00 – za ję cia ta necz ne (ta niec no -
wo cze sny). 
15 wrze śnia (czwar tek), godz. 16.00 – za ję cia te atral ne. 
Pró by ze spo łów in stru men tal nych, wo kal nych i Sce ny
Mło dzie żo wej bę dą od by wa ły się w każ dą śro dę, w go -
dzi nach:

10.30 – 11.30 – Gra czan ki
17.00 – 20.00 – Two Fa ce
15.00 – 20.00 – Sce na Mło dzie żo wa
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Dzielenie chlebem

Ceremoniał dożynkowy

Korowód dożynkowy

Korowód dożynkowy

I miejsce w konkursie
na dekorację

gospodarstwa
indywidualnego - dom
państwa Hajtałowicz

I miejsce w kategorii koron
kłosowych - Magnuszowice

Zwycięzcy konkursu Żywych
Obrazów - Lipno

I miejsce w kategorii koron
ziarnowych - Szydłowiec Śl.



WE WRZEŚNIU POLECAMY!
• SŁOIKI • WIECZKA • CEBULKI KWIATOWE

• ŚRODKI PRZECIW KOMAROM

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

Smak i zapach tradycji

- środki ochrony roślin
- nawozy
- nasiona rolnicze
- produkty paszowe
- paliwa 
- maszyny rolnicze
- skup płodów rolnych

Punkt Sprzedaży w Graczach 
ul. Niemodlińska 39A, tel. 77 460 89 38,

kom. 602 598 770
niemodlin@chempest.pl

Zapraszamy 
Tel. 77 460 62 64

„Społem” PSS Niemodlin
prowadzi

• produkcję chleba i pieczywa  drobnego,
• sprzedaż detaliczną w sklepach

- Pawilon, ul. Opolska 4
- Delikatesy, ul. Rynek 42

- Dom Chleba, ul. Rynek 10
- Mięsny, ul. Rynek 16

Zapraszamy do naszych sklepów
Niemodlin, Rynek k. Totolotka,tel./fax 774606934

Tułowice, k. Szkoły Podstawowej, tel./fax 774600963
Niemodlin, w POLOMARKET

Zapewniamy największy wybór, najlepszą jakość, przystępne ceny
www.kwiaciarnia-sonia.pl


