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NOCLEGI

Dro dzy Czy tel ni cy!
Przed Wa mi ko lej ne, czerw co we, wy da nie „Pul su

Nie mo dli na”. Znaj dzie cie w nim wie le in for ma cji na te -
mat bie żą cych wy da rzeń z ży cia gmi ny Nie mo dlin.
Z pew no ścią jed nym z nich by ły ob cho dy Dni Nie mo -
dli na, o któ rych sze ro ko pi sze my. Pre zen tu je my rów nież
wy wiad z wo ka li stą ze spo łu „Lesz cze” Ma cie jem Miecz -
ni kow skim.

W tym nu me rze prze czy ta cie tak że re la cje z ob cho dów
Dnia Dziec ka, za koń cze nia ro ku szkol ne go, a tak że wie -
le in for ma cji z dzie dzi ny kul tu ry, spor tu i go spo dar ki.
Nie za brak nie tak że cie ka wych roz mów z miesz kań ca mi
Zie mi Nie mo dliń skiej, któ rzy wpły wa ją na jej wi ze ru nek
w wo je wódz twie opol skim i po za je go gra ni ca mi (m. in.
roz mo wa z Ry szar dem Ża kiem – pre ze sem Klu bu 200,
z Ja dwi gą Wój ciak – pre zes Part ner stwa Bo rów Nie mo -
dliń skich, Ire ne uszem Kieł bem – po my sło daw cą po wsta -
ją ce go na Ba se nie w Lip nie par ku li no we go). Nie odzow -
ną czę ścią „Pul su Nie mo dli na” jest, uka zu ją cy się wraz
z nim, biu le tyn gmi ny Nie mo dlin, do lek tu ry któ re go rów -
nież ser decz nie za chę ca my. 

Ma my na dzie ję, że mi mo roz po czy na ją cych się wa ka -
cji i se zo nu urlo po we go, na sze cza so pi smo bę dzie to wa -
rzy szyć Pań stwu na co dzień, rów nież pod czas let nie go
wy po czyn ku. 

Re dak cja
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W lipcu ZA GROSZE !!!
• słoiki - 900 ml • zakrętki

• lepy na muchy

Niemodlin, ul. Opolska 14
tel. 77 460 74 66
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Te go rocz ne Dni Nie mo dli na od -
by ły się 25 i 26 czerw ca 2011 r.
Or ga ni za to ra mi by li: Ośro dek
Kul tu ry w Nie mo dli nie, Ośro dek
Spor tu i Re kre acji w Nie mo dli -
nie oraz Bur mistrz Nie mo dli na. 

Pro gram uło żo ny był tak, że każ dy miesz ka niec
na sze go mia sta mógł zna leźć coś dla sie bie. W za -
wo dach spor to wych, roz gry wa nych na Bo isku Or li ka,
już w so bot ni po ra nek dru ży ny z Nie mo dli na, Brze -
gu, Tu ło wic i Le wi na Brze skie go ry wa li zo wa ły w Tur -
nie ju Pił ki Noż nej Mło dzi ków. Po sze ściu za cię tych
me czach oka za ło się, że naj lep szą dru ży ną zo sta ła
Unia Tu ło wi ce, dru gie miej sce za ję li za wod ni cy
z Olim pii Le win Brze ski, a trze cie miej sce przy pa dło
go spo da rzom – ze spo ło wi z Nie mo dli na. W tur nie -
ju se nio rów mecz fi na ło wy wy ło nił zwy cięz cę, któ rym
zo sta ła Olim pia Le win Brze ski, któ ra po ko na ła dru -
ży nę So ko ła Nie mo dlin (5: 4). 

Na sta dio nie miej skim w Nie mo dli nie ro ze gra -
no tak że tur niej Old bo jów, w któ rym bez kon ku ren cyj -
ni oka za li się za wod ni cy So ko ła Nie mo dlin, po ko nu -
jąc Stal Brzeg (3: 1). 

W nie dziel ne przed po łu dnie ro ze gra no na to -
miast XIII Mi strzo stwa Opolsz czy zny w Stre et bal lu
Męż czyzn, w ka te go rii open. Me cze od by wa ły się
na pla cu przy Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie oraz
na bo isku Or li ka. Naj lep szej dru ży nie, któ rą zo sta ła
Gru pa Trzy ma ją ca Wa gę, Bur mistrz Nie mo dli na
wrę czył  na gro dy. 

W nie dzie lę od by ły się tak że za wo dy węd kar skie
o pu char Bur mi strza Nie mo dli na Mi ro sła wa Stan kie -
wi cza, w któ rych uczest ni czy ło pięć dzie się ciu je den
węd ka rzy zrze szo nych w Pol skim Związ ku Węd kar -
skim - Ko ło Nie mo dlin. Po po nad czte rech go dzi -
nach z węd ką, do kład nym zwa że niu zło wio nych ryb,
wy ło nio no naj lep szych. Pierw sze miej sce zdo był
Krzysz tof Krzą stek, dru gie Grze gorz Ko zik, a trze cie
Ja cek Ja rząb kow ski Naj więk szą ry bę uda ło się zło wić
Zbi gnie wo wi Są dec kie mu. Pu cha ry naj lep szym wrę -
czył Bur mistrz Mi ro sław Stan kie wicz. 

Za wo dy spor to we by ły wstę pem do te go, co
przez dwa dni dzia ło się na sce nie przy Ośrod ku Kul -
tu ry w Nie mo dli nie. Po ofi cjal nym roz po czę ciu Dni
Nie mo dli na przez Bur mi strza 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 pu blicz no ści za pre zen to wa -
ła się, ist nie ją ca za le d wie od kil ku ty go dni, ka pe la
z Nie mo dli na, któ ra za gra ła pod kie run kiem in struk -
to ra mu zy ki Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie, Ka zi -
mie rza Pie kar skie go. Ze spół za grał w skła dzie: wo kal
– Fi lip Za wie ru cha, gi ta ra – Ka mil Bie niek, per ku sja
– Le szek Szwed, bas – Mi chał Na dyb ski. 

Jak co ro ku, nie za bra kło tak że wie lu atrak cji dla
naj młod szych – gry, za ba wy, kon kur sy i we so łe mia -
stecz ko. Za rów no w so bo tę jak i w nie dzie lę na sce -

nie wy stą pi li uta len to wa ni wy cho wan ko wie Ośrod ka
Kul tu ry w Nie mo dli nie przy go to wa ni przez Ka ta rzy -
na Pa szu lę – Gryf, Mag da le nę Krze mień i Han nę Ło -
zo wic ką (Sce na Mło dzie żo wa: Mag da le na Mro żek,
Do ro ta Zy siak, Ju sty na Ada mow ska, Ur szu la Ma zur,
Alek san dra Ka le ta, Mar le na Bo ro wicz oraz naj młod -
si wo ka li ści Stu dia Pio sen ki: Oli wia Ostrow ska, Do mi -
ni ka Piw ko, An na Ko no wa luk, Ga brie la Zie liń ska,
Agniesz ka Roz la zły, Mar ty na Piw ko, Kac per Kre to -
wicz, Mar ta Fe do ro wicz, An ge li ka Ostrow ska, Na ta -
lia Wy rwich, Han na Wę grow ska, Ka ro li na Ro ga la,
Na ta lia Na rwid, Iza Du da, Ka ta rzy na Ka nas, Do mi -
ni ka Zbro ja i Oli wia Brzę czek). W prze rwach mię dzy
wy stę pa mi wo ka li stów we wspa nia łych ta necz nych
po ka zach za pre zen to wał się ze spół Ryt mix, któ ry
na co dzień tre nu je w czte rech gru pach wie ko wych
w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie. 

Mi ło śni cy sta rych, do brych prze bo jów bry tyj -
skiej gru py the Be atles w so bot ni wie czór mo gli wy -
śpie wać je ra zem z nie mo dliń skim ze spo łem The

Sho ut, któ ry zna ko mi cie od da je du cha sza lo nych lat
sześć dzie sią tych i pio se nek tak po pu lar nych w tam -
tym okre sie. Do we so łej za ba wy za pra szał wszyst kich
wo ka li sta – Piotr So pel. 

Gwiaz dą so bot nie go wie czo ru był cze ski ze spół
The Fi re balls. Wy wo dzą cy się z Brna sek stet za chwy cał
pięk ny mi stro ja mi z lat pięć dzie sią tych, a przede wszyst -
kim dy na micz ną mu zy ką – to był praw dzi wy rock’n’roll
w naj lep szym wy da niu. Nic więc dziw ne go, że mu zy cy
po rwa li do tań ca wi dzów zgro ma dzo nych pod sce ną. 

W dru gim dniu ob cho dów świę ta mia sta na od -
wie dza ją cych plac przy Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli -
nie cze ka ły ko lej ne nie spo dzian ki, przede wszyst kim
mu zycz ne. Z re ci ta lem wy stą pił, obec nie miesz ka niec
Nie mo dli na, Wa cław Ma słyk, pio sen karz i kom po zy -
tor, nie gdyś pod po ra gru py Par ti ta. Za śpie wał swo -
je naj bar dziej zna ne pio sen ki, m.in. Mo ja Ju lio, czy
„Noc na pla ży”. Wy stęp był oka zją do za pre zen to wa -
nia ma te ria łu tak że z naj now szej so lo wej pły ty. 

(ciąg dalszy na str. 4)

Mu zycz nie i spor to wo
– Dni Nie mo dli na 2011

Składam serdeczne podziękowania sponsorom
Dni Niemodlina, którymi byli:
Bank Spółdzielczy w Namysłowie • Bazalt Gracze • Isan-Bud Leszek Wołowiec • RSP Wydrowice
Rapex Grabin • Cegielnia Niemodlin • MTD Kazimierz Skuratowicz • Berliner Luft • Remondis   
Hotel Domino • Bank PKO/Oddział Niemodlin • Bank Zachodni /Oddział Niemodlin 
Victoria –  Szkoła Języków Obcych • Biuro Podróży Victoria • Mistrz Prostej Marceli Leksowski
Kwiaciarnia Sonia Niemodlin • Szkoła Jazdy Molex • Restauracja na Wyspie • Autopart
Roman Szymański • Edward Jędra • Cukiernia Piotr Pełka • Osdoba Stolarstwo

Dzięki wsparciu tak wielu osób i firm udało się nam zorganizować i uatrakcyjnić programem
artystycznym obchody święta naszego miasta.

Katarzyna Paszula-Gryf
Dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie

Fani zespołu „Leszcze”

Krzysztof Krząstek, zwycięzca zawodów
wędkarskich z Burmistrzem Niemodlina
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Z Ma cie jem Miecz ni kow skim,
wo ka li stą ze spo łu Lesz cze,
gwiaz dą te go rocz nych Dni Nie -
mo dli na, roz ma wia Ka ta rzy na
Knie ja.

Puls Nie mo dli na: Naj now sza pły ta ze -
spo łu „Lesz cze” ma ty tuł „Ko niec
z dziew czy na mi” – skąd po mysł na ten ty -
tuł? A co waż niej sze – czy ma on od zwier -
cie dle nie w rze czy wi sto ści?

Ma ciej Miecz ni kow ski: Oczy wi ście, że
nie! To by ła tyl ko pod pu cha…(śmiech) Wszyst kie
pły ty ze spo łu Lesz cze ma ją „dziew czy ny” w ty tu -
łach. W ten spo sób co 2 la ta ogła sza my świa tu, co
jest dla nas waż ne, co nam sie dzi w gło wie. A że
„ko niec”? By li śmy aku rat wku rze ni… Za la zły nam
za skó rę!

Puls Nie mo dli na: W tym ro ku ob cho -
dzi cie 10-le cie ist nie nia ze spo łu – jak
pod su mu je cie te 10 lat? Ja kie pla ny i po -
sta no wie nia na na stęp ne 10 lat?

Ma ciej Miecz ni kow ski: To by ła uda na
de ka da i ma my w pla nach ko lej ną ta ką sa mą! To
już tra dy cja, że wraz z po cząt kiem la ta za czy na
się w ca łej Pol sce se zon na lesz cza… (śmiech)
A ja jak zwy kle mam też pla ny so lo we – w przy -
szłym ro ku wy da ję swo ją au tor ską pły tę. I po ka -
żę mo je „nie -lesz czo we” ob li cze – na je sien ne
i zi mo we wie czo ry. 

Puls Nie mo dli na: Czy ta ka mu zy ka ja -
ką gra cie jest i bę dzie po pu lar na w przy -
szło ści?

Ma ciej Miecz ni kow ski: Nie wiem, czy po -
pu lar na, ale na pew no się nie ze sta rze je. Lesz cze
gra ją w 100% na ży wo. Ta ka mu zy ka za wsze by ła
i bę dzie w ce nie. Sta rze ją się brzmie nia kom pu te -
ro we. Stra di va riu sy zy sku ją na war to ści.

Puls Nie mo dli na: Co spra wi ło, że ze -
spół Lesz cze zy skał po pu lar ność i sym -
pa tię słu cha czy? Kil ka spo so bów na suk -
ces…

Ma ciej Miecz ni kow ski: Nie mnie to oce -
niać. Na praw dę nie wiem. Mo że cho dzi ło o to, że

zro bi li śmy coś, co nie by ło okle pa ne. Pa stisz mu -
zycz ny. Żart, ale za gra ny pro fe sjo nal nie. I nikt nie
wie dział, czy gra my na po waż nie, czy ro bi my so bie
„ja ja”. My zresz tą sa mi cza sem nie wie dzie li śmy
(śmiech). We dług mnie suk ces jest efek tem splo tu
pa ru czyn ni ków: ja kie goś ro dza ju ta len tu, szczę -
ścia, a mo że nie szczę ścia, przy pad ku, by cia we
wła ści wym miej scu we wła ści wym cza sie… No
i trze ba bar dzo du żo pra co wać. 

Puls Nie mo dli na: Jest Pan cha ry zma -
tycz nym wo ka li stą, zna nym rów nież
z bar dzo po pu lar ne go pro gra mu te le wi -
zyj ne go „Tak to le cia ło”. Jak Pan pod -
cho dzi do uczest ni ków te go pro gra mu?
Czy są to pa sjo na ci mu zycz ni, uta len to -
wa ni pio sen ka rze, czy oso by, któ re chcą
dzię ki te le wi zji zdo być to przy sło wio we
pięć mi nut sła wy?

Ma ciej Miecz ni kow ski: Każ dy jest in ny,
każ dy ma in ną mo ty wa cję. Nie któ rzy wi dzą w „Tak
to le cia ło” spo sób na za pre zen to wa nie ta len tu
przed kil ko ma mi lio na mi Po la ków. In ni uczą się tek -
stów se tek pio se nek na pa mięć i chcą wy grać ka -
sę. Są też ta cy, któ rzy kom plet nie nie umie ją śpie -
wać i po pro stu chcą prze żyć przy go dę lub

po zdro wić bab cię! Sta ram się wszyst kich wspie rać.
Już wkrót ce na gry wa my ko lej ne od cin ki i po znam
ko lej nych od waż nych! 

Puls Nie mo dli na: Czy trud no w dzi -
siej szych cza sach wy kre ować sie bie i to,
co się chce prze ka zać in nym? 

Ma ciej Miecz ni kow ski: Co raz trud niej,
ale to wciąż moż li we. Wie rzę, że je śli ma się coś
cie ka we go do po wie dze nia, ja kąś praw dę, to wcze -
śniej czy póź niej to się prze bi je. 

Puls Nie mo dli na: Ma Pan pięk ny głos,
ale rów nież oso bo wość. Czy, by za ist nieć
mu szą być speł nio ne te dwa wa run ki?

Ma ciej Miecz ni kow ski: Trzy wa run ki: jesz -
cze trze ba być ład nym i przy stoj nym! Dla cze go Pa -
ni te go nie wy mie ni ła? (śmiech)

Puls Nie mo dli na: Jak Wam się po do -
ba w Nie mo dli nie? Czy czę sto gra cie
na te go ty pu kon cer tach z oka zji dni mia -
sta? Jak od bie ra Was pu blicz ność?

Ma ciej Miecz ni kow ski: Tak się po do ba ło,
że pra wie nie spa łem! Po dob no no ce w Nie mo dli -
nie są krót kie. Ale to do brze, bo po co mar no wać
czas na spa nie w ta kim ład nym miej scu! Przez ca -
łe la to prze mie rza my Pol skę wzdłuż i wszerz i ni -
gdzie nie rzu ca ją w nas po mi do ra mi, więc chy ba
nas lu bią. Swo ją dro gą te nie wy ko rzy sta ne po mi -
do ry chęt nie bym zjadł – wszę dzie da ją nam
za ma ło wa rzyw. 

Puls Nie mo dli na: Lu bi Pan wa rzy wa? 
Ma ciej Miecz ni kow ski: Wa rzy wa, owo -

ce, ziar na, orze chy, ro śli ny strącz ko we – to wła -
śnie po win na być pod sta wa zdro wej die ty. Po la -
cy je dzą za du żo mię sa. In te re su ję się tym
te ma tem od daw na, bo go to wa nie to mo je hob -
by. Za ło ży łem Fun da cję WIE MY CO JE MY Na -
uka i Edu ka cja Spo łecz na dla Zdro wia (www.
wie my co je my. org), któ ra ma pro mo wać zdro wy
styl ży cia, a w szcze gól no ści naj now sze ba da nia
na uko we nad wpły wem od ży wia nia na roz wój
cho rób cy wi li za cyj nych: cu krzy cy, miaż dży cy,
no wo two rów... W kwe stii na szych na wy ków ży -
wie nio wych trze ba zmie nić wię cej, niż się
wszyst kim wy da je.

Puls Nie mo dli na: Dzię ku ję zaroz mo wę. 

To już tra dy cja, że wraz z po cząt kiem la ta za czy na się w ca łej Pol sce se zon na lesz cza...

(dokończenie ze str. 3)

Na szcze gól ne uzna nie z pew no ścią za słu gu je
re ci tal miesz kan ki Nie mo dli na, nie zwy kle uta len to -
wa nej wo ka list ki, Mag da le ny Krze mień, któ rej to wa -
rzy szył ze spół se syj ny oraz przy ja cie le, m.in. Szy mon
Kwo cza ła. Mag da le na Krze mień jesz cze raz udo -
wod ni ła, że jest w peł ni ukształ to wa ną ar tyst ką,
w re per tu arze jaz zo wym, so ulo wym i gro ove po ka -
za ła bo ga ty wa chlarz swo ich wo kal nych umie jęt no -
ści, któ re wy da ją się nie skoń czo ne. Za rów no bal la dy,
jak i żyw sze nu me ry, świet nie do bra ne do nie ba nal -
nej „czar nej” bar wy gło su, po rwa ły pu blicz ność. 

Ko lej nym punk tem pro gra mu był kon cert wro -
cław skie go ze spo łu Tax Free. Mu zy ka z po gra ni cza
roc ka, jaz zu i pop, oraz cha ry zma tycz ny wo ka li sta
Wal de mar Pa ster nak, spra wi ły, że pio sen ki pro mu ją -
ce naj now szą pły tę „Na ostat nim pię trze nie ba” zo -
sta ły przy ję te z en tu zja zmem przez słu cha czy. Po wy -
stę pie li der ze spo łu roz da wał fa nom, któ rych
z pew no ścią zy skał, pły ty wraz z au to gra fem. 

Na za koń cze nie Dni Nie mo dli na na sce nie wy -
stą pi ła, gwiaz da wie czo ru, Ma ciej Miecz ni kow ski

z ze spo łem Lesz cze. Wul kan ener gii, praw dzi wy pro -
fe sjo na lizm i wspa nia ły kon takt z pu blicz no ścią – to
wszyst ko cha rak te ry zu je Lesz czy. Mu zy cy z Trój mia -
sta po rwa li do za ba wy tłum nie przy by łych na kon -
cert wi dzów. To był z pew no ścią nie za po mnia ny kon -
cert. Ar ty ści za pre zen to wa li prze bo je z wła sne go
re per tu aru (m. in. „Kom bi nuj dziew czy no”, „Ta dziew -
czy na”, czy „Ire na”), oraz pio sen ki m.in. Woj cie cha
Mły nar skie go („Je ste śmy na wcza sach”) lub Woj cie -
cha Gą ssow skie go „Gdzie się po dzia ły tam te pry wat -
ki”. Wszy scy fa ni Lesz czy po kon cer cie mo gli ku pić ich
pły ty oraz otrzy mać au to graf od Ma cie ja Miecz ni -
kow skie go. 

Dwu dnio we ob cho dy świę ta mia sta za mknął
efek tow ny po kaz sztucz nych ogni. 

Ka ta rzy na Knie ja

Zwycięzcy w streetballu – Grupa Trzymająca Wagę

Autografy po koncercie



AB SO LU TO RIUM
DLA BUR MI STRZA

W dniu 26 ma ja 2011 r. w Miej sko -Gmin -
nej Bi blio te ce Pu blicz nej od by ła się IX se sja
Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie. Głów nym te -
ma tem ob rad by ło pod ję cie uchwa ły
w spra wie udzie le nia ab so lu to rium Bur mi -
strzo wi Nie mo dli na Mi ro sła wo wi Stan kie -
wi czo wi z wy ko na nia bu dże tu Gmi ny Nie -
mo dlin za rok 2010.

Rad ni Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie za po zna li
się z Uchwa łą Ko mi sji Re wi zyj nej Ra dy Miej skiej
wnio sku ją cą o udzie le nie Bur mi strzo wi Nie mo dli -
na ab so lu to rium z wy ko na nia bu dże tu Gmi ny Nie -
mo dlin, któ ra szcze gó ło wo ana li zo wa ła wy ko na nie
wy dat ków za 2010 rok. W spra wie udzie le nia ab so -
lu to rium bur mi strzo wi – rad ni Ra dy Miej skiej by li jed -
no myśl ni i jed no gło śnie pod ję li uchwa łę w spra wie
udzie le nia ab so lu to rium za 2010 rok.

W po rząd ku ob rad zna la zła się rów nież in for ma -
cja o sta nie bez pie czeń stwa pu blicz ne go i dzia ła nia
po dej mo wa ne w tym za kre sie w Gmi nie Nie mo dlin.
Na py ta nia rad nych i uwa gi do ty czą ce te go te ma tu
od po wia dał Za stęp ca Ko men dan ta Ko mi sa ria tu Po -
li cji w Nie mo dli nie Se ba stian Gór ski. 

W ko lej nym punk cie po rząd ku ob rad po zy tyw nie
i jed no gło śnie przy ję to pro jek ty uchwał w spra wie za -
twier dze nia spra woz dań fi nan so wych Ośrod ka Kul -
tu ry w Nie mo dli nie, Sa mo rzą do we go Za kła du Opie -
ki Zdro wot nej w Nie mo dli nie, Miej sko -Gmin nej
Bi blio te ki Pu blicz nej w Nie mo dli nie oraz spra woz da -
nia z dzia łal no ści Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w Nie -
mo dli nie za 2010 rok. 

Ka ta rzy na Knie ja

Za wia do mie nie – ka na li za cja
uli cy Wy zwo le nia

In for mu je się miesz kań ców Nie mo dli -
na, w szcze gól no ści miesz kań ców uli cy Wy -
zwo le nia, o roz po czę ciu ro bót zwią za nych
z bu do wą ka na li za cji sa ni tar nej na tej uli cy. 

Pra ce po le ga ją na wy ko na niu w pa sie dro gi sie -
ci ka na li za cji sa ni tar nej z przy łą cza mi do gra nic po -
se sji pry wat nych. Bę dą wy ko ny wa ne przez okres
ok. 1,5 – 2 mie się cy. W tym cza sie wy stą pią utrud -
nie nia w ko rzy sta niu z jezd ni i chod ni ków oraz okre -
so we wy łą cze nia od cin ków dróg z użyt ko wa nia. Pro -

si się miesz kań ców uli cy o nie par ko wa nie po jaz -
dów na jezd ni i chod ni kach w go dzi nach od 7-17
oraz wy jazd sa mo cho da mi z te re nu osie dla ra no,
przed roz po czę ciem ro bót, gdyż cza so wo uli ca mo -
że być nie prze jezd na.

Za po wsta łe utrud nie nia prze pra sza my.
Źró dło: www.nie mo dlin.pl

In for ma cja w spra wie bu do wy
ob wod ni cy Nie mo dli na

Przed się bior stwo Geo lo gicz no – Geo de zyj ne „Geo -
pro jekt Śląsk” in for mu je, iż zgod nie z Pra wem Geo lo -
gicz nym i Gór ni czym przy stą pi w ter mi nie od 26.06
do 06.07.2011r. do ro bót geo lo gicz nych na te re nie pla -
no wa ne go prze bie gu ob wod ni cy Nie mo dli na. 

Pra ce geo lo gicz ne ma ją na ce lu okre śle nie wa -
run ków hy dro ge olo gicz nych i geo lo gicz no – in ży -
nier skich pod ło ża te re nu.

Źró dło: www.nie mo dlin.pl

Prze bu do wa Śród mie ścia
roz po czę ta

In for mu je się miesz kań ców Nie mo dli -
na oraz za in te re so wa ne pod mio ty o roz po -
czę ciu ro bót zwią za nych z re ali za cją in we -
sty cji gmin nej pn. „Prze bu do wa dróg
śród mie ścia Nie mo dli na”. Pra ce po le gać
bę dą na wy ko na niu no wych na wierzch ni
jezd ni i chod ni ków z pod bu do wą, wy mia ną
ka na li za cji desz czo wej, bu do wą oświe tle -
nia dro go we go.

Pro wa dzo ne bę dą na uli cach: Drzy ma ły, Pod wa -
le, Lom py, Stra żac ka, Ki liń skie go, Szew ska, Spół dziel -
cza, Lwic ka, Szkol na, Krót ka w Nie mo dli nie. 

Za da nie re ali zo wa ne jest przez fir mę WAS BUD
Ro bert Wąs z Grod ko wa na pod sta wie umo wy
nr 4/2011 z dn. 27.05.2011 r. Pod miot wy bra ny zo -
stał w dro dze prze tar gu nie ogra ni czo ne go. War -
tość umo wy wy no si 4.495.327,52 zł. Ter min za -
koń cze nia 31.10.2012 r. Prze bu do wa zo sta nie
wy ko na na zgod nie z za le ce nia mi Wo je wódz kie go
Kon ser wa to ra Za byt ków w Opo lu. Za sto so wa no
roz wią za nia i ele men ty in fra struk tu ry ma ją ce
wpływ na po pra wę bez pie czeń stwa użyt kow ni ków
tj. chod ni ki, ka na li za cja desz czo wa, oświe tle nie
ulicz ne, po pra wę za krę tów i wy jaz dów pod kątem
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”. 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. W czerw cu roz po czę -
ły się ro bo ty na uli cach Krót kiej i Ki liń skie go (od ci -
nek od Zam ku do uli cy Spół dziel czej) i bę dą
wy ko ny wa ne przez okres ok. 2 mie się cy. W tym
cza sie wy stą pią utrud nie nia w ko rzy sta niu z jezd ni
i chod ni ków oraz okre so we wy łą cze nia od cin ków
dróg z użyt ko wa nia. W związ ku z pro wa dze niem ro -
bót bu dow la nych wpro wa dzo no zmia ny or ga ni za -
cji ru chu. W przy pad ku wy stą pie nia spraw pro ble -
mo wych, uwa gi pro si my zgła szać do Urzę du
Miej skie go – Wy dział In we sty cji i Fun du szy Eu ro pej -
skich pod nu me rem te le fo nu 77 46 06 295
wew. 207 lub 230. Za po wsta łe utrud nie nia prze -
pra sza my.

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

Wy bo ry Soł ty sów
oraz Rad So łec kich

W dniach 26 kwiet nia – 31 ma ja 2011r. w Gmi -
nie Nie mo dlin od by ły się wy bo ry Soł ty sów oraz Rad
So łec kich. No wi Soł ty si oraz Ra dy So łec kie peł nić
bę dą swo je funk cje w ka den cji 2011-2015. Po ni żej
pu bli ku je my li stę no wych soł ty sów. 

Wszyst kim no wo wy bra nym Soł ty som
i człon kom Rad So łec kich ser decz nie gra -
tu lu je my i ży czy my po myśl no ści w dzia łal -
no ści na rzecz so łectw.

So łec two Soł tys
Brzęcz ko wi ce Ane ta Kru piń ska
Lip no Jan Gor czow ski
Go ście jo wi ce Ro bert Basz ta bin
Gó ra Szy mon Me sjasz
Ro gi Zbi gniw No wak
Tłu sto rę by Ka ta rzy na Gą go row ska
Wy dro wi ce Wła dy sław Pru szyń ski
Sar ny Wiel kie Jo lan ta An to lak
Ra do szo wi ce Ja ni na Bąk
Pio tro wa Ta de usz Szpu nar
Gra bin Ge no we fa Gaw lik
Rosz ko wi ce Ire ne usz Na ściuk
Kra sna Gó ra Le on Ho he isel
Gra cze Ja cek Wa las
Mi cha łó wek Be ata Imio łek
Ma gnu szo wicz ki Sta ni sław Szczep kow ski
Ma gnu szo wi ce Ma ria Wa chow ska
Rut ki Re na ta Po chwat
Tar ni ca Li dia Wi tos
Mo le sto wi ce Zdzi sław Ku ty ła
Szy dło wiec Ślą ski Ber nar da Ja gieł ło
Ja czo wi ce Ali cja Ata mań czuk
Ja ku bo wi ce Da riusz Wo łosz czak
So snów ka Elż bie ta Że li chow ska -Lew ko
Gro dziec Mi chał Ku bów
Sa dy Mar ta Bier nac ka
Rzę dzi wo jo wi ce Iza be la Mi hi le wicz

Dzień Osób Nie peł no spraw nych
z „Na dzie ją”

Dnia 16 czerw ca 2011r Nie mo dliń skie
Sto wa rzy sze nie Do bro czyn ne „Na dzie ja”
zor ga ni zo wa ło po raz trze ci Dzień Dziec ka
i Dzień Osób Nie peł no spraw nych. Im pre -
za od by ła się pod ha słem „Pi ra ci z Nie mo -
dli na ba wią się bez nar ko ty ków i al ko ho lu”.

Za pro szo no dzie ci ze Szko ły Pod sta wo wej nr1,
Szko łę Ży cia z Ze spo łu Szkół w Nie mo dli nie oraz nie -
peł no spraw nych bio rą cych udział w co dzien nych za -
ję ciach te ra peu tycz nych przy NSD „Na dzie ja”. Dzie -
ci zo sta ły prze bra ne - chłop cy w pi ra tów
(z cha rak te ry stycz ną opa ską na oczy, do kle jo no im
też wą sy), dziew czyn ki w pięk ne Ha waj ki (z ko lo ro wy -
mi spód ni ca mi oraz na szyj ni ka mi i bran so let ka mi
z kwia tów). Wspól nie po ka za li śmy jak bez uprze -
dzeń i ba rier moż na się ba wić. 

Wszy scy spraw ni i nie peł no spraw ni bra li udział
w do sto so wa nych do ich moż li wo ści kon ku ren cjach
spor to wych, obej rze li śmy też po kaz Stra ży Po żar nej
do ty czą cy prze bie gu ak cji ra tun ko wej pod czas wy -
pad ku i Po li cji, któ ra uświa da mia ła dzie ci jak bez -
piecz nie spę dzić wa ka cje. Im pre za za koń czy ła się
wspól nym wy pusz cze niem ba lo nów z ha sła mi pro fi -
lak tycz ny mi, któ re uło ży ła każ da z za pro szo nych klas.

(ciąg dalszy na str. 6)
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– 2011.05.16,
godz. 7: 30, Ro gi, pod czas
prac ziem nych od na le zio no
po cisk moź dzie rzo wy o dłu go -
ści 35 cm, któ ry zo stał za bez -
pie czo ny na ogro dzo nej po se -
sji bez do stę pu dzie ci i osób
po stron nych,

– 2011.05.17,
godz. 13: 00, Nie mo dlin, męż -

czy zna po py cha jąc, ude rza jąc, wy zy wa jąc i ośmie sza jąc
znę cał się psy chicz nie i fi zycz nie nad dwie ma ko bie ta mi,

– 2011.05.18-19, Nie mo dlin, nie zna ny spraw ca wy bi -
ja jąc szy by wła mał się do dwóch skle pów, z któ rych skradł 10
pa sków skó rza nych, 8 port fe li skó rza nych, 20 par oku la rów,
prze dłu żacz, ka sę fi skal ną oraz ra dio. Stra ty – 1,1 tys. zł,

– 2011.05.19, godz. 19: 00, Szy dło wiec Ślą ski, pod czas
wy ko ny wa nia wy ko pów ujaw nio no 6 sztuk sko ro do wa nych
przed mio tów o śred ni cy 15 cm, dłu go ści 80 cm, praw do po -
dob nie po ci ski ar ty le ryj skie,

– 2011.05. 21, godz. 4: 45, Gra cze, po li cjan ci z KP
w Nie mo dli nie za trzy ma li nie trzeź we go (0,48 mg/l) lat 37,
zam. R. po wiat Opo le, któ ry kie ro wał sa mo cho dem HON DA
AC CORD,

– 2011.05.22, godz. 18: 40, Nie mo dlin, po li cjan ci z KP
w Nie mo dli nie za trzy ma li nie trzeź we go (0,32 mg/l) lat 25,
zam. N. pow. Opo le, któ ry kie ro wał mo to ro we rem mar ki
PIAG GIO,

– 2011.03.25 – 2011.05.22, Nie mo dlin, nie zna ny
spraw ca zdej mu jąc drzwi z za wia sów wła mał się do piw ni -
cy, z któ rej skradł ko siar kę mar ki MTD na szko dę Kry sty ny P.
Stra ty – 900 zł,

– 2011.05.25 – 26, Nie mo dlin, nie zna ny spraw ca
uszka dza jąc drzwi usi ło wał wła mać się do po miesz cze nia go -

spo dar cze go na szko dę ZGK i M w Nie mo dli nie. Ce lu nie
osią gnął z uwa gi na nie po ko na nie za bez pie czeń. Stra ty
– 50 zł,

– 2011.05.28-30, Nie mo dlin, nie zna ny spraw ca
z otwar te go sa mo cho du mar ki FIAT DU CA TO skradł elek tro -
na rzę dzia mar ki MA KI TA i BOSCH. Stra ty – 10,0 tys. zł,

– 2011.05.31, godz. 9: 46, Ja czo wi ce, nie zna ny spraw -
ca wy gi na jąc kra tę i otwie ra jąc okno wła mał się do skle pu,
z któ re go nic nie skradł z uwa gi na spło sze nie przez włą czo -
ny alarm,

– 2011.06.02, godz. 12: 05, Nie mo dlin, po li cjan ci z KP
w Nie mo dli nie za trzy ma li w po ści gu sie dem na sto lat ka (zam.
G. pow. Opo le), któ ry wy ry wa jąc z rę ki skradł re kla mów kę
z port fe lem, do wo dem oso bi stym, kar tą ban ko ma to wą i pie -
niędz mi na szko dę Wie sła wy O. Skra dzio ne mie nie od zy ska -
no w ca ło ści. Stra ty – 70 zł,

– 2011.06.08-09, Nie mo dlin, nie zna ny spraw ca prze ci -
na jąc kra tę i roz bi ja jąc szy bę w oknie wła mał się do ser wi -
su ogu mie nia, z któ re go skradł 12 felg alu mi nio wych, 40 li -
trów ole ju sil ni ko we go, kom pu ter oraz go tów kę w bi lo nie.
Stra ty – 9,0 tys. zł,

– 2011.06.07, godz. 13: 00, Nie mo dlin, dwaj męż czyź -
ni (lat 27 i 26), za miesz ka li N. pow. Opo le, skra dli 20 słup -
ków ogro dze nio wych i drut kol cza sty na szko dę fir my MA IA
Pol ska w Nie mo dli nie. Spraw cy wska za ni w za wia do mie niu.
Mie nie od zy ska no. Stra ty – 1,5 tys. zł,

– 2011.06.12, godz. 8: 10, Rzę dzi wo jo wi ce, po li cjan ci
z WRD KMP Opo le za trzy ma li ro we rzy stę, któ ry kie ro wał ro -
we rem po mi mo za ka zu sa do we go,

– 2011.06.15, godz. 2: 15, Nie mo dlin, po li cjan ci z KP
Nie mo dlin za trzy ma li nie trzeź we go 0,61 mg/l (zam. G. pow.
Opo le), któ ry po mi mo są do we go za ka zu kie ro wał sa mo -
cho dem mar ki FIAT 126 P,

– 2011.06.12, godz. 19: 20, Nie mo dlin, nie zna ny
spraw ca z MOP -u Rze dzi wo jo wi ce skradł la we tę na szko dę
fir my WIL SKO. Stra ty – 8,0 tys. zł.

Ze bra ła: kk
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(dokończenie ze str. 6)

Dzię ku je my Bur mi strzo wi Nie mo dli na Pa nu Mi -
ro sła wo wi Stan kie wi czo wi, Do wód cy Jed nost ki Ra -
tow ni czo -Ga śni czej w Nie mo dli nie bry ga die ro wi
Krzysz to fo wi Kuń co wi, po mógł nam też mł. asp. Ma -
rek Kał wa z Ko mi sa ria tu w Nie mo dli nie.

Szcze gól ne po dzię ko wa nia skła dam wszyst kim
mo im współ pra cow ni kom i przy ja cio łom NSD „Na -
dzie ja”, wo lon ta riu szom z Ze spo łu Szkół im. Bo le sła -
wa Chro bre go. Dzię ku je my przy by łym miesz kań com
Nie mo dli na. Wszyst kich za pra sza my w przy szłym ro -
ku na 10 –le cie Nie mo dliń skie go Sto wa rzy sze nie
Do bro czyn ne go „Na dzie ja”. 

Mał go rza ta Niec karz
Prze wod ni czą ca Za rzą du

„Hi sto ria Lo kal na”
po raz sie dem na sty

Nie mo dliń skie To wa rzy stwo Re gio nal ne, Bur -
mistrz Nie mo dli na i Dom Współ pra cy Pol sko -Nie -
miec kiej, w ra mach pro gra mu „Hi sto ria Lo kal na”,
zor ga ni zo wa li od czyt dr Mo ni ki Cho roś, ję zy ko znaw -
czy ni z In sty tu tu Ślą skie go w Opo lu, któ ry miał miej -
sce 21 czerw ca 2011 r. w świe tli cy wiej skiej w Grodź -
cu, ko ło Nie mo dli na. 

Te ma tem od czy tu by ły na zwy miej sco we Zie mi
Nie mo dliń skiej. Do tej po ry w ra mach pro gra mu
„Hi sto ria Lo kal na” od by ło się już sie dem na ście od -
czy tów i spo tkań. 

Red.

Gło so wa nie sms -owe
Kwia ciar nia „So nia” z Nie mo dli -

na po raz dru gi bie rze udział w wiel kim
ple bi scy cie Mod ne go Ślu bu. Wy ślij sms
o tre ści GA LAF K11 na nu mer 72480. Koszt
jed ne go sms: 2,46 zł z VAT.

Trzy ma my rę kę na pul sie

Smut na wia do mość
W dniu 22 czerw ca br. zmarł An -

drzej Pa łosz – opol ski po eta, pu bli cy -
sta, na uczy ciel. Lau re at wie lu na gród
za twór czość po etyc ką, czło nek War szaw -
skie go Sto wa rzy sze nia Po etów Pol skich.
Ostat nio prze by wa ją cy w Za kła dzie Opie -
ki Lecz ni czej w Nie mo dli nie. 

Zna leźć świa tło 

Zna leźć je w ca ło ści
Nie że by ja sny cień od mro ku szedł
Ani prze świe ca ło od ciem no ści
Nie że by bia łość od czer ni ro sła
I nie po sto kroć tam
Gdzie nas nie ma

Ale w go to wo ści ser ca
W je go słu żeb nym wy bo rze
Jesz cze przed za mknię ciem ży cia
Na wie ko prze ni ka nia

Przed osta tecz nym świ ta niem
An drzej Pa łosz

Śmie ci – wal ka z wia tra ka mi?
Wszech obec ne śmie ci za le ga ją ce

na te re nie gmi ny Nie mo dlin – w przy -
droż nych ro wach, la sach, w miej scach
mniej uczęsz cza nych, od da lo nych od bu -
dyn ków miesz kal nych, czy na uli cach
Nie mo dli na to praw dzi wa zmo ra, któ ra
mo że spę dzać sen z po wiek co bar dziej
wraż li wym i dba ją cym o czy stość człon -
kom na szej lo kal nej spo łecz no ści. 

Trud no jest do trzeć do świa do mo ści miesz kań ców,
któ rzy na gmin nie wy rzu ca ją sta re sprzę ty, zu ży te rze czy,
czę ści sa mo cho do we, po zo sta ło ści po re mon tach, tam
gdzie z ca łą pew no ścią być ich nie po win no. Czy ape lo -
wa nie do lu dzi o po rzą dek mu si być wal ką z wia tra ka mi? 

Nie tyl ko na sze po se sje, pięk ne po dwór ka po win ny
być po wo dem do du my. Dba nie o czy stość w naj bliż szym
oto cze niu, nie wy rzu ca nie śmie ci do ro wów przy la sach
i alej kach, le ży prze cież w na szym wspól nym, miesz kań -
ców, in te re sie. Śro do wi sko na tu ral ne naj bar dziej za tru -
wa i za nie czysz cza ludz ka igno ran cja i wy go da. Nie
zda je my so bie jed nak spra wy z te go, że za gro żo ne jest
tak że na sze zdro wie i zdro wie przy szłych po ko leń. Bez
czy stej wo dy, po wie trza, la sów, umie ra ją cych pod na po -
rem te go, co wy pro du ko wał czło wiek, mar ny jest los na -
szej cy wi li za cji. I to nie są tyl ko pu ste fra ze sy. Dla cze go
nie po tra fi my my śleć per spek ty wicz nie? Czy za wsze li czy
się tyl ko to co tu i te raz, i na na szym po dwór ku? A, że kil -
ka set me trów da lej, za na szą po se sją, stra szy nie le gal -
ne wy sy pi sko śmie ci, to już pro blem ko goś in ne go, władz,
stra ży miej skiej, po li cji, w każ dym ra zie na pew no nie
nasz…? Spa cer po le sie, w któ rym głów nym punk tem wi -
do ko wym jest wy sy pi sko śmie ci na pew no do przy jem -
nych nie na le ży, a uno szą cy się wo kół odór mo że przy -
pra wić nie jed ne go o za wrót gło wy. 

O tym „brud nym” pro ble mie re dak cja „Pul su Nie -
mo dli na” roz ma wia ła z Ko men dan tem Stra ży Miej skiej
w Nie mo dli nie Wie sła wem Ko zi kiem. Po cie sza ją cym mo -

że być fakt, że lu dzie co raz czę ściej zgła sza ją przy pad ki
„pod rzu tów” śmie ci na wy sy pi ska. 

„Ro bią to, oczy wi ście, z za strze że niem ano ni mo wo -
ści, a kon kret ne in for ma cje, któ re otrzy mu je my mo gą być
wy ko rzy sta ne tyl ko do na szej wia do mo ści, bez po da wa -
nia imion i na zwisk.” – przy zna je ko men dant – „Naj czę -
ściej pro ce der wy rzu ca nia śmie ci wy glą da po dob nie
– lu dzie pod jeż dża ją sa mo cho da mi, w go dzi nach po po -
łu dnio wych lub po zmro ku, pod wy sy pi ska np. przy uli -
cy Pod gór nej w Nie mo dli nie (któ re jest nie le gal nym wy -
sy pi skiem śmie ci), a tak że do in nych tzw. gniazd śmie ci,
wy rzu ca ją za war tość ba gaż ni ków i od jeż dża ją. Czę sto
przy jeż dża ją z ca ły mi przy czep ka mi. Ma my też sy gna ły
o skła do wi skach śmie ci przy uli cy Kor fan te go w Nie mo -
dli nie, na tra sie Nie mo dlin – Rze dzi wo jo wi ce, Nie mo dlin
– Lip no (oko li ce ba se nu i sta wów). Wie my, że w miej -
scach nie uczęsz cza nych, na dro gach po lnych, są śmie -
ci (dro ga Sa dy -Mi cha łó wek). Ko lej nym ta kim ulu bio nym
miej scem skła do wa nia śmie ci są przy stan ki au to bu so we,
par kin gi, alej ki (ul. Par ko wa w Nie mo dli nie). Trud no jest
zła pać oso by, któ re wy rzu ca ją śmie ci, na go rą cym uczyn -
ku. W ce lu ze bra nia da nych na ich te mat prze szu ku je my
miej sca, gdzie zo sta wio no od pa dy, prze glą da my śmie -
ci. Zbie ra my in for ma cje od osób ano ni mo wych. Zda rza
się, że uda je nam się do trzeć do lu dzi, któ rzy do ko nu ją
tych pro ce de rów. Ka ry za nie le gal ne wy wo że nie śmie ci
wy no szą od 100 do 500 zł grzyw ny.” 

Ape lu je my do miesz kań ców gmi ny Nie mo dlin
o zgła sza nie wszyst kich przy pad ków nie le gal ne go wy wo -
że nia śmie ci do Stra ży Miej skiej w Nie mo dli nie, pod nu -
mer te le fo nu: 604655296.

Ka ta rzy na Knie ja
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Puls Nie mo dli na: Od kie dy za cznie funk cjo no -
wać park li no wy na Ba se nie w Lip nie?

Ire ne usz Kiełb: Otwar cie par ku li no we go pla nu je my
na pierw szy ty dzień lip ca 2011 r. Ca łą in we sty cję po dzie li łem
na dwa eta py ze wzglę du na krót ki okres od mo men tu pod pi -
sa nia umo wy do mo men tu roz po czę cia se zo nu. Naj pierw sku -
pi li śmy się na dwóch atrak cjach li no wych, któ re są atrak cja mi
do dat ko wy mi dla ca łe go par ku li no we go oraz na tra sie dzie -
cię cej, czy li tzw. dol nej tra sie par ku li no we go, któ ra jest w ostat -
niej fa zie bu do wy. Na to miast za koń cze nie ca ło ści in we sty cji
prze wi dzia ne jest na kwie cień 2012 ro ku, po nie waż na prze ło -
mie 2011 i 2012 ro ku pla nu je my wy bu do wać dwie gór ne tra -
sy, któ re bę dą kom plet nym uzu peł nie niem te go, co po wsta je te -
raz. Te tra sy, któ re po wsta ną w zi mie bę dą tra sa mi głów nie dla
do ro słych i mło dzie ży. A to, co te raz po wsta je, jest prze zna czo -
ne dla dzie ci w wie ku od 4 do 10, 12 lat. 

Puls Nie mo dli na: Czy li wtym se zo nie zpar ku li -
no we go bę dą mo gły sko rzy stać tyl ko dzie ci? 

Ire ne usz Kiełb: Dol na tra sa prze wi dzia na jest głów nie
dla dzie ci, po nie waż star si zbyt szyb ko mo gą so bie po ra dzić
zpo ko na niem prze szkód na tra sie. Mo dy fi ku jąc pro jek ty in nych
te go ty pu par ków, choć by je dy ne go ist nie ją ce go ta kie go par -
ku w wo je wódz twie opol skim, po sta no wi łem wpro wa dzić ory -
gi nal ny po mysł – wy ko nać ory gi nal ny pro jekt ca ło ści, któ ry znaj -
dzie za in te re so wa nie u każ de go z od bior ców. Je że li ktoś nie
chce bar dzo trud nej tra sy, to pój dzie na tą ła twą. A je że li ktoś
chce eks tre mal nych prze żyć, to bę dzie mu siał po cze kać doprzy -
szłe go se zo nu, ale z pew no ścią tra sy dla do ro słych po wsta ną. 

Puls Nie mo dli na: Z ja kich kon kret nych ele men -
tów bę dzie się skła dał park?

Ire ne usz Kiełb: Dol ne i gór ne tra sy par ku li no we go
skła da ją się z plat form osa dzo nych na do bo ro wych drze wach,
czy li na drze wach spe cjal nie wy bra nych po przez eks per ty zę
den dro lo gicz ną ca ło ści drze wo sta nu do te go, że by moż na je by -
ło użyt ko wać. Po mię dzy ty mi plat for ma mi roz cią gnię te są prze -
szko dy. W przy pad ku ma łej tra sy oso ba jest ase ku ro wa na
siat ką, awgór nych tra sach bę dzie sta lo wa li na, bę dzie obo wią -
zy wał cał kiem od ręb ny sys tem ase ku ra cji za czy na ją cy się szko -
le niem. Ku pu ją cy bi let bę dzie za po zna wał się z re gu la mi nem,
bę dzie prze pro wa dza ne od po wied nie szko le nie. Bę dzie my in -
for mo wać o wszyst kich kon se kwen cjach, któ re są zwią za ne
z nie za sto so wa niem od po wied nie go sys te mu ase ku ra cji.
Po tym wszyst kim uczest nik za ba wy bę dzie przy go to wa ny
do przej ścia tra sy par ku. 

Puls Nie mo dli na: Czy nad wo dą też bę dzie roz -
cią gnię ta tra sa par ku?

Ire ne usz Kiełb: Dwie tra sy par ku bę dą pro wa dzi ły
po kra wę dzi, skra ju drze wo sta nu, czy li czę ścio wo bę dą one
wcho dzi ły w drze wo stan, ale bar dziej ba zo wa ły na drze wach
ze wnętrz nych. Nad ba se nem i nad wo dą na ra zie ma my roz -
cią gnię ty je den prze jazd li no wy, tzw. ty rol kę, któ rych de fac to
na ca łym obiek cie są dwie, jed na 130 – me tro wa, dru ga 150
– me tro wa. Są to jed ne z dłuż szych ty ro lek na Opolsz czyź nie.
Jesz cze jed ną atrak cją bę dzie tzw. huś taw ka – wa ha dło, po tocz -
nie na zy wa na „big swin giem”. Jest to du ża huś taw ka – za po -
mo cą spe cjal nej wy cią gar ki klient jest wy cią ga ny na wy so -
kość 11 me trów, po czym na stę pu je zwol nie nie za cze pu
i wy ko nu je on du że 30 me tro we wa ha dło. Nie sa mo wi ta atrak -
cja, któ ra do stęp na bę dzie już w tym ro ku. Na ten rok prze wi -
dzia ne jest otwar cie trzech atrak cji: „big swin ga”, jed ne go
prze jaz du nad wo dą i dru gie go prze jaz du nie da le ko niec ki.
Ogra ni cze nie bę dzie je że li cho dzi o wzrost. Ra czej nie prze wi -
du je my, że by oso by niż sze niż 1,10 cm ko rzy sta ły z te go, ze
wzglę du na to, że na dol nej plat for mie na le ży się od piąć. Oczy -
wi ście jest ta ka moż li wość, że np. je den in struk tor pusz cza dzie -
ci z jed nej plat for my, dru gi in struk tor je od bie ra. Ale im wię cej
in struk to rów zo sta nie za an ga żo wa nych tym koszt sko rzy sta nia
z tej atrak cji jest więk szy. 

Puls Nie mo dli na: Czy ko rzy sta nie z par ku li no -
we go jest bez piecz ne?

Ire ne usz Kiełb:Tak, przybu do wie każ de go urzą dze nia
zo sta ły za sto so wa ne od po wied nie nor my, od po wied nie ma te -
ria ły, któ re po sia da ją spe cjal ne ate sty. To był wa ru nek po wsta -
nia par ku. Naj wię cej cza su za ję ło mi zna le zie nie od po wied nie -

go ma te ria łu, przy po mo cy któ re go bę dę mógł to wszyst ko wy -
bu do wać. Dwie atrak cje, czy li prze jazd li no wy i „big swing” po -
sia da ją spe cjal ne nor my do ty czą ce zjaz dów li no wych, a dol na
tra sa dla dzie ci mu si speł niać nor my do ty czą ce sal za baw, pla -
ców za baw oraz par ków roz ryw ki. Sta wia my na mak si mum
bez pie czeń stwa. Po za za pew nie niem lu dziom roz ryw ki, my ze
swo jej stro ny je ste śmy zo bo wią za ni do star czyć mak si mum
bez pie czeń stwa. Oprócz za ba wy, głów nym punk tem pro gra mu
jest bez pie czeń stwo  uży cie od po wied nich ma te ria łów, tech no -
lo gii po przez uży cie spe cjal ne go sprzę tu al pi ni stycz ne go doase -
ku ra cji. Ka dra, któ ra bę dzie ob słu gi wa ła ca łość par ku to in struk -
to rzy po sia da ją cy od po wied nie prze szko le nie do ob słu gi
par ków li no wych. Po za tym ci in struk to rzy po sia da ją, tu taj nie -
wy ma ga ne, ale do dat ko we upraw nie nia w pra cach na wy so -
ko ściach i w ra tow nic twie. Tak, by mo gli po ra dzić so bie z oso -
bą, któ ra np. znad mia ru emo cji za sła bła naplat for mie i trze ba
ją stam tąd ścią gnąć oraz udzie lić pierw szej po mo cy. 

Puls Nie mo dli na: Skąd wziął się po mysł po -
wsta nia par ku li no we go aku rat w na szej gmi nie?

Ire ne usz Kiełb: Po mysł po wsta nia w Nie mo dli nie par -
ku li no we go zro dził się już daw no w mo jej gło wie, aż w koń cu
nada rzył się od po wied ni mo ment, kie dy stwier dzi łem, że to już
jest ta chwi la. Za wsze in te re so wa ło mnie in we sto wa nie w gmi -
nie – za czy na jąc kil ka lat te mu od fir my, póź niej my śląc naddal -
szym roz wo jem swo jej oso by po przez ten etap, wktó rym je stem
te raz. Ma my w gmi nie świet ne miej sce, wła śnie na ba se nie,
gdzie moż na zro bić park zpraw dzi we go zda rze nia. Nie ko niecz -
nie trze ba je chać w gó ry, czy in ne miej sca wy po czyn ko we np.
nad mo rzem. Lu dziom ze środ ko wej Pol ski, czy z te re nów ni zin -
nych też te go ty pu atrak cje jak park li no wy mo gą się spodo bać.
Uwiel biam re ali zo wać swo je ma rze nia, a park już od kil ku lat
był ta kim ma rze niem. Uda ło się w koń cu to zre ali zo wać. 

Puls Nie mo dli na: Ile trze ba bę dzie za pła cić,
by sko rzy stać z par ku li no we go?

Ire ne usz Kiełb: Na ra zie nie chciał bym te go jesz cze
zdra dzać. Je że li cho dzi oprzy stęp ność, to napew no nie bę dzie -
my chcie li zmiaż dżyć ce na mi. Nie chciał bym, aby klien ci prze -
pła ca li. Naj waż niej sze dla mnie jest to, aby miesz kań cy i oso -
by od wie dza ją ce na szą gmi nę mie li za pew nio ną atrak cję,
któ ra jest świet ną for mą spę dza nia cza su. War to za zna czyć,
że klien ci par ku li no we go bę dą mo gli wy ku pić bi let za kau cją,
któ ra bę dzie zwra ca na powyj ściu je śli nie uda im się sko rzy stać
z wszyst kich atrak cji, ja kie park pro po nu je. 

Puls Nie mo dli na: Jak dłu go bę dzie funk cjo no -
wał park li no wy w Lip nie?

Ire ne usz Kiełb: Chce my funk cjo no wać od póź nej wio -
sny do wcze snej je sie ni. W se zo nie zi mo wym bę dzie prze rwa.
Mo men tem za mknię cia par ku w se zo nie bę dzie brak za in te re -
so wa nia wśród klien tów. Nie mó wię tu tyl ko o klien tach in dy -
wi du al nych, ale tak że o gru pach zor ga ni zo wa nych. Wraz
zOśrod kiem Spor tu iRe kre acji wNie mo dli nie ma my wpla nach
or ga ni zo wać róż ne go ty pu ak cje lub ini cja ty wy wy cho dzą ce
wła śnie do zor ga ni zo wa nych grup. 

Puls Nie mo dli na: Jak za chę cić wszyst kich, by
ze chcie li sko rzy stać z tej, nie ty po wej w mie ście,
atrak cji?

Ire ne usz Kiełb: Ab so lut nie nie chcę ni ko go zmu szać,
nie otwo rzy łem te go biz ne su po to, by się szyb ko do ro bić. Zre -
ali zo wa łem swo ją pa sję. To jest in we sty cja dłu go fa lo wa, czy li
na pew no przez naj bliż szych kil ka lat ona bę dzie re ali zo wa na,
do da wa ne bę dą no we atrak cje, pak bę dzie roz bu do wy wa ny.
Osób, któ re ak tyw nie wy po czy wa ją jest co raz wię cej. Je że li bę -
dą chcia ły, to one sa me nas znaj dą. Oczy wi ście bę dzie my pro -
wa dzić ak cje mar ke tin go we w po sta ci ogła sza nia się, re kla mo -
wa nia. Acz kol wiek bar dziej chce my ba zo wać na po zy tyw nych
emo cjach klien tów, któ rzy już sko rzy sta li z par ku, by za chę ca -
li do te go swo ich zna jo mych. W par kach, w któ rych pra co wa -
łem do tej po ry wła śnie tak to się od by wa ło. Bę dzie my też ba -
zo wać na do tych cza so wo zna nych środ kach prze ka zu. Nasz
park jest je dy nym te go ty pu w cen tral nej czę ści Opolsz czy zny.
Pla nu je my zro bić tu taj du ży kom pleks re kre acyj ny. To, co jest te -
raz to tyl ko pre lu dium. 

Basen w Lipnie zaprasza
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie informuje, że planowany okres działalności basenu odkrytego przy

ul. Daszyńskiego to 18.06.2011 do 21.08.2011.
• Godziny otwarcia basenu - 10:00 - 18:00
• Nad bezpieczeństwem kąpiących czuwać będzie grupa ratowników pod kierunkiem Pawła Szatanika –

Opolska Szkoła Pływania – Ośmiorniczka.
• Działalność gastronomiczna w godzinach – 10:00 - 20:00                 
• Ceny biletów obowiązujące w sezonie letnim 2011:
1. Bilet ulgowy jednorazowy - 4,00 zł
2. Bilet normalny jednorazowy - 7,00 zł
3. Karnet ulgowy na cały okres letni / 66 dni/ - 200,00zł
4. Karnet normalny na cały okres letni/ 66 dni/ - 380,00zł
5. Karnet ulgowy na wszystkie dni weekendowe/ soboty, niedziele - 22 dni/ - 75,00zł
6. Karnet normalny na wszystkie dni weekendowe/ soboty, niedziele -  dni/ - 145,00zł
7. Karnet ulgowy tygodniowy/ od poniedziałku do niedzieli - 7 dni/ - 25,00zł
8. Karnet normalny tygodniowy/ od poniedziałku do niedzieli - 7 dni/ - 45,00zł
Bilety będą sprzedawane bezpośrednio na basenie od godz. 10,00.  
Do zakupu biletu ulgowego upoważnieni są:
• Uczniowie szkół za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej
• Studenci studiów dziennych za okazaniem legitymacji studenckiej
WSTĘP BEZPŁATNY
• Seniorzy powyżej 70 lat za okazaniem dowodu osobistego
• Dzieci do lat 6  
Bilety i karnety będą również dostępne w przedsprzedaży w biurze OSiR przy ul. Reymonta 11  od poniedziałku

do piątku w godzinach 8.00-15.00
ATRAKCJE NA BASENIE:
• W tym sezonie rozpoczyna działalność Park Linowy uruchomiony przez Firmę Climbing System - Ireneusz

Kiełb z Niemodlina.
• Plac zabaw dla dzieci
• Boisko do piłki siatkowej plażowej 
• Kosz do  gry w koszykówkę
• Stoły tenisowe
Nowością będzie nauka pływania dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej prowadzona przez instruktorów

pływania  we wtorki i czwartki  przez cały okres działalności basenu   - odpłatność – wykupienie biletu ulgowego
na basen. Zapisy dzieci na naukę pływania w biurze OSiR przy ul. Reymonta 11 lub telefonicznie - 77 4600124. Ilość
miejsc ograniczona. Przewidujemy naukę pływania dwóch grup po 12 osób – decyduje kolejność zgłoszeń.

Krzysztof Kubiak
Dyrektor OSiR

Z Ire ne uszem Kieł bem, po my sło daw cą i twór cą par ku li no we go
po wsta ją ce go na Ba se nie w Lip nie, roz ma wia Ka ta rzy na Knie ja

Park linowy w Lipnie



Puls Nie mo dli na: Part ner stwo Bo rów Nie -
mo dliń skich za koń czy ło przyj mo wa nie wnio -
sków dowdra ża nia lo kal nej stra te gii roz wo ju.
Jest Pa ni za do wo lo na z prze bie gu na bo ru? 

Ja dwi ga Wój ciak: Na na bór za koń czo ny 15
czerw ca prze zna czy li śmy oko ło 4 mln zło tych. Są to środ -
ki na dzia ła nia od no wa i roz wój wsi, two rze nie i roz wój
mi kro przed się biorstw, róż ni co wa nie wkie run ku dzia łal no -
ści nie rol ni czej oraz tzw. ma łe pro jek ty. Wnio sko daw cy do -
pi sa li. Zło żo ne wnio ski prze kra cza ją do stęp ną pu lę środ -
ków, za tem bę dzie my mu sie li od rzu cić te, któ re otrzy ma ją
naj mniej punk tów. Ra da De cy zyj na LGD bę dzie mia ła du -
żo pra cy. 

Puls Nie mo dli na: Ja kie kry te ria de cy du ją
o tym, czy pro jekt zo sta nie przez Pań stwa za -
ak cep to wa ny? 

Ja dwi ga Wój ciak: Kry te rium nie zbęd nym
do oce ny wnio sku i przy zna nia mu punk tów jest je go
zgod ność z Lo kal ną Stra te gią Roz wo ju. Aby pro jekt był
zgod ny z LSR mu si być re ali zo wa ny na te re nie na sze go
LGD, mu si być zło żo ny przez człon ka sto wa rzy sze nia
oraz mu si re ali zo wać przy naj mniej jed no z sied miu przy -
ję tych w stra te gii przed się wzięć. 

Puls Nie mo dli na: Dla cze go oso ba chcą ca
zło żyć pro jekt mu si się wpi sać do sto wa rzy -
sze nia? 

Ja dwi ga Wój ciak: Pod sta wo wym za da niem
LGD jest pro mo wa nie idei pro gra mu LE ADER, za chę ca -
nie do skła da nia wnio sków zgod nych z lo kal ną stra te gią.
W Part ner stwie Bo rów Nie mo dliń skich do szli śmy
downio sku, że naj lep szym spo so bem nawłą cze nie miesz -
kań ców ob sza ru w dzia ła nie jest wła śnie przy ję cie ich
w po czet człon ków. Ma to swo je po zy tyw ne efek ty: człon -
ko wie wie dzą o tym, co się dzie je, kie dy ogła sza ne są na -
bo ry, ja kie pro jek ty mo gą uzy skać wspar cie. Pra cow ni cy
biu ra spo ty ka ją się z ni mi w te re nie, po ma ga ją wy peł niać
wnio ski, pod po wia da ją, jak na pi sać pro jekt, aby prze szedł
po zy tyw nie oce nę. Człon ko wie mo gą uczest ni czyć w bez -
płat nych szko le niach, otrzy mu ją bez płat ne ma te ria ły in -
for ma cyj ne. Każ da wpi su ją ca się oso ba uzy sku je in for ma -
cje na te mat te go, jak dzia ła LGD, czym się zaj mu je, ja kie

pra wa i obo wiąz ki ma każ dy czło nek. Skład ka człon kow -
ska wy no si 24 zł za rok ka len da rzo wy. 

Puls Nie mo dli na: Co po trze ba zro bić, aby
zo stać człon kiem? 

Ja dwi ga Wój ciak: W pierw szej ko lej no ści prze -
my śleć, czy chce się skła dać wnio sek o do fi nan so wa nie
i na ja kie za da nie. Mu szę ja sno po wie dzieć, że LGD nie
do fi nan so wu je wszyst kie go wszyst kim chęt nym. Na szym
za da niem jest wy bór ta kich pro jek tów, któ re opie ra ją się
na lo kal nych za so bach. Ta kich, któ re mo gą być re ali zo wa -
ne tyl ko tu taj, któ re bu du ją spój ny wi ze ru nek Bo rów Nie -
mo dliń skich. Je śli ktoś chce otwo rzyć np. za kład sa mo cho -
do wy od sy ła my go do Agen cji Re struk tu ry za cji
i Mo der ni za cji Rol nic twa. Na ta kie dzia ła nia nie ma my
pie nię dzy. Je śli po mysł na pro jekt jest spój ny z na szą wi -
zją, za chę ca my do zło że nia de kla ra cji człon kow skiej. Na -
stęp nie za rząd po dej mu je uchwa łę o przy ję ciu. 

Puls Nie mo dli na: Je śli nie za kła dy sa mo -
cho do we to co? Ja kie po my sły po pie ra LGD? 

Ja dwi ga Wój ciak:Wszyst kie, któ re ma ją zwią zek
z lo kal ny mi za so ba mi kul tu ro wy mi, przy rod ni czy mi i ich
wy ko rzy sta niem. Z dzia łal no ścią spo łecz ną i kul tu ral ną
nawsiach, zochro ną śro do wi ska, pie lę gna cją zie le ni, usłu -
ga mi dla le śnic twa. Ca ły za kres pro jek tów jest do stęp ny
na na szej stro nie in ter ne to wej i w bro szu rach in for ma cyj -
nych. 

Puls Nie mo dli na: Mo że Pa ni po dać przy -
kła dy ta kich pro jek tów? 

Ja dwi ga Wój ciak: W gmi nie Nie mo dlin na wy -
róż nie nie za słu gu ją pro jek ty re no wa cji Św. Flo ria na
na ryn ku, zre ali zo wa ny w ubie głym ro ku przez Urząd
Miej ski. Cie szy mnie to, że Urząd przy kła da du żą wa gę
do za bez pie cze nia lo kal nych za byt ków. Do tej po ry wy ko -
nał rów nież pra ce zwią za ne z za bez pie cze niem po mni ko -
we go dę bu w Szy dłow cu Ślą skim i opu bli ko wał wir tu al ny
spa cer pogmi nie Nie mo dlin. Nare ali za cję cze ka re no wa -
cja lam py ga zo wej na ryn ku. Mam rów nież na dzie ję, że
po zy tyw ną oce nę przej dzie zło żo ny przez Ośro dek Kul tu -
ry wnio sek na mo no gra fię Nie mo dli na. Z pro gra mu LE -
ADER jest fi nan so wa na tak że bu do wa pla ców za baw.
Ubo le wam je dy nie, że więk szość wnio sków jest skła da na
przez ad mi ni stra cję. Bra ku je wnio sków skła da nych przez
sto wa rzy sze nia. 

Puls Nie mo dli na: A jak to wy glą da w in -
nych gmi nach? 

Ja dwi ga Wój ciak: Jest róż nie. Na wy róż nie nie
za słu gu je Sto wa rzy sze nie Od no wy Wsi Wa wel no, któ re
zło ży ło już 3 pro jek ty, m.in. nauszy cie stro jów dla ko ła go -

spo dyń wiej skich i wy da -
nie ka len da rza ze zdję -
cia mi miej sco wo ści
na rok 2011. Ten pro jekt
jest już szczę śli wie roz li -
czo ny. Od zy ska ne środ ki
po zwo li ły im nawy star to -
wa nie z ko lej nym: or ga ni -
za cją Fe sty nu Zi mo we go.
Po ka żą nam na co jesz -
cze ich stać. Wza koń czo -
nym w czerw cu te go ro -
ku na bo rze zło ży li trze ci
pro jekt, na ca ło rocz ny
cykl im prez kul ty wu ją -
cych daw ne tra dy cje
gmi ny Kom prach ci ce.
Pro jekt nawy da nie ka len -
da rza cie szy się po -
wodze niem, bo po dob ną

chcą zre ali zo wać in ne sto wa rzy sze nia np. Mi ło śni ków
Chró ści ny z gmi ny Dą bro wa. To bę dzie ich dru gi pro jekt.
W pierw szym za ło ży li or ga ni za cję roz po czy na ją cych się
wła śnie wa ka cyj nych warsz ta tów dla dzie ci. Cie ka wie
za po wia da się po mysł Urzę du Gmi ny w Strze lecz kach
na wy da nie ko mik su o przy go dach „Ja no si ka” z Bo rów
Nie mo dliń skich, czy li roz bój ni ku Pi stul ka ze Strze le czek.
Pew nie nie wie lu o nim sły sza ło, a jest to po stać god na
ekra ni za cji fil mo wej! Zło żo ne zo sta ły pro jek ty za go spo da -
ro wa nia prze strze ni pu blicz nej: w Skar bi szo wi cach przez
Sto wa rzy sze nie Roz wo ju Wsi, w Sła wi cach przez miej sco -
wą pa ra fię. Ba zalt Gra cze wnio sku je o or ga ni za cję Bie gu
Skal ni ka, a gmin ne ośrod ki kul tu ry o or ga ni za cję im prez
o za się gu wo je wódz kim. Przyj mu je my pro jek ty na wy po -
sa że nie świe tlic, or ga ni za cję im prez kul tu ral nych, wy -
daw nic twa prze wod ni ków tu ry stycz nych i in nych pu bli ka -
cji, na re no wa cję za byt ków. Bra ku je pro jek tów
re ali zu ją cych przed się wzię cie 5 LSR – Kra jo bra zy, dzie -
dzic two przy rod ni cze. Wciąż ma ło przy wią zu je my uwa -
gi do za so bów przy rod ni czych, a prze cież te w Bo rach są
wy róż nia ją ce w ska li wo je wódz twa! Jak choć by kom pleks
Sta wów Nie mo dliń skich, wy ro bi ska po wul ka nicz ne wGra -
czach i Li go cie Tu ło wic kiej, naj więk sze tor fo wi sko
na Opolsz czyź nie, naj więk szy świerk, naj star sze drze wa
po mni ko we, uni ka to we ale je, Lip no z naj star szym par -
kiem den dro lo gicz nym wPol sce, Po mo lo gia wPrósz ko wie,
re zer wa ty przy ro dy. Te miej sca mo gą przy cią gnąć tu
wie lu tu ry stów. Na le ży je wła ści wie pro mo wać, bu do wać
ścież ki edu ka cyj ne, dru ko wać pu bli ka cje, pro pa go wać
edu ka cję re gio nal ną i eko lo gicz ną. 

Puls Nie mo dli na: Du żo Pa ni mó wi o pro -
jek tach sto wa rzy szeń i urzę dów gmin. A co
z biz ne sem? 

Ja dwi ga Wój ciak: Po raz pierw szy w tym ro ku
przyj mo wa li śmy wnio ski wła śnie z te go sek to ra. Pro mu -
je my dzia łal ność agro tu ry stycz ną, ga stro no micz ną, noc -
le go wą i usłu go wą zwią za ną z ak tyw nym wy po czyn -
kiem. Je śli tu ry ści przy ja dą za po znać się z lo kal ny mi
za so ba mi, wy pro mo wa ny mi przez gmi ny i sto wa rzy sze -
nia, to jest szan sa, że za trzy ma ją się na noc leg i po si łek.
To ta kie wza jem nie na pę dza ją ce się ko ło. Przyj mu je my też
wnio ski z za kre su prze twór stwa drew na i usług dla le śnic -
twa oraz zbiór ki od pa dów i prze twa rza nia su row ców
wtór nych. Za le ży nam na utrzy ma niu po zy tyw ne go wi ze -
run ku Bo rów Nie mo dliń skich ja ko miej sca zrów no wa żo -
ne go wy ko rzy sta nia za so bów. Pro jek ty do cho do we cze -
ka pro ces we ry fi ka cji w Agen cji Re struk tu ry za cji
i Mo der ni za cji Rol nic twa, ale mam na dzie ję, że wnio sko -
daw cy przej dą go po myśl nie. 

Puls Nie mo dli na: Nako niec pro szę ozdra -
dze nie pla nów Lo kal nej Gru py dzia ła nia
na po zo sta łą część ro ku.

Ja dwi ga Wój ciak: Obec nie pra cu je my
nadwzno wie niem wy daw nic twa ma py Bo rów Nie mo dliń -
skich. Pierw sza edy cja w na kła dzie 1000 sztuk ro ze szła
się bły ska wicz nie. Te go rocz ną edy cję chce my po świę cić
pro mo cji lo kal nej przed się bior czo ści zwią za nej z ob słu gą
po ten cjal nych tu ry stów. Za pra sza my wszyst kie oso by,
któ re już ko rzy sta ły z ma py w te re nie do zgła sza nia nam
ja kich kol wiek uwag do ma py. Z nie cier pli wo ścią cze ka my
też naza koń cze nie prac nadpu bli ka cją al bu mo wą oprzy -
ro dzie Bo rów. Bę dzie to pierw szy tom zwy daw nic twa o lo -
kal nych za so bach. Wy da nie dru giej czę ści po świę co nej
kul tu rze i hi sto rii za pla no wa li śmy na rok 2012. Tra dy cyj -
nie w IV kwar ta le te go ro ku bę dzie my or ga ni zo wać szko -
le nie dla or ga ni za cji po za rzą do wych z na sze go te re nu.
O tym i o in nych na szych dzia ła niach mo że cie się Pań -
stwo do wie dzieć ze stro ny www.bo ry nie mo dlin skie.pl. 
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Bazujemy na lokalnych zasobach
Roz mo wa re dak cji „Pul su Nie mo dli na” z Pre zes Lo kal nej Gru py
Dzia ła nia Part ner stwo Bo rów Nie mo dliń skich, Ja dwi gą Wój ciak

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
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Dodatek do Pulsu Niemodlina
redagowany przez

Urząd Miejski w Niemodlinie

Puls Nie mo dli na: Pa nie Bur mi strzu, gmi -
na roz po czę ła sprze daż miesz kań ko mu nal -
nych ze zna czą cy mi zniż ka mi. Miesz kań cy
otrzy ma li in dy wi du al ne za wia do mie nia o ta -
kich moż li wo ściach. Dla cze go tak Pa nu za le -
ży na pry wa ty za cji miesz kań?

Mi ro sław Stan kie wicz: Po pierw sze, jak po -
ka zu ją wie lo let nie do świad cze nia, tam, gdzie na stą pi -
ła pry wa ty za cja miesz kań, gmi na zde cy do wa nie mniej
wy da je pie nię dzy na utrzy ma nie sub stan cji miesz ka nio -
wej, zaś po wsta ją ce wspól no ty miesz ka nio we zde cy do -
wa nie le piej za rzą dza ją swo imi bu dyn ka mi niż urzęd -
ni cy. Po dru gie, trwa ją w rzą dzie i par la men cie
in ten syw ne pra ce nad zmia ną prze pi sów do ty czą cych
usta wy „miesz ka nio wej”. Z in for ma cji, któ re otrzy mu -
je my wy ni ka, że umo wy naj mu miesz kań so cjal nych
i ko mu nal nych bę dą za wie ra ne na czas okre ślo ny.
Przy po mnę, że do tych czas miesz ka nia ko mu nal ne są
wy naj mo wa ne na czas nie ozna czo ny. Po nad to gmi ny
bę dą zo bo wią za ne do okre so we go spraw dza nia do -
cho dów lo ka to rów miesz kań ko mu nal nych, a tak że, co
bar dziej istot ne, do wy po wia da nia umów naj mu
w przy pad ku prze kro cze nia usta lo nych pro gów do -
cho do wych. Nie wcho dząc w więk sze niu an se pro po -
no wa nych zmian ozna cza to, że mo że nie być kon ty nu -
acji do tych cza so we go mo de lu wy naj mo wa nia
miesz kań ko mu nal nych bez ter mi no wo, a tak że moż li -
wo ści „dzie dzi cze nia” umów naj mu przez naj bliż szych.
Je że li za po wia da ne zmia ny w prze pi sach wej dą w ży -
cie to wąt pli wa sta nie się też dal sza sprze daż miesz -
kań ko mu nal nych. Stąd też sze ro ka ak cja in for ma cyj -
na o moż li wo ści na by wa nia miesz kań z bo ni fi ka ta mi.
Tak, aby nikt nie za rzu cił, że nie był po in for mo wa ny
o moż li wo ści za ku pu miesz ka nia na pre fe ren cyj nych
wa run kach.

PN: Ale, czy na pew no zmia ny te wej dą
w ży cie?

Mi ro sław Stan kie wicz: Nie wiem. Ja tyl ko
in for mu ję o pra cach le gi sla cyj nych i ewen tu al nych kon -
se kwen cjach dla miesz kań ców. Osta tecz ną wer sję usta -
wy przyj mie par la ment i Pre zy dent RP.

PN: Wie lu miesz kań ców na szej gmi ny na -
rze ka na wła ści cie li psów, któ rzy czę sto za -
po mi na ją o obo wiąz kach wy ni ka ją cych z po -
sia da nia czwo ro no ga. Ja kie są dzia ła nia
gmi ny w tym za kre sie?

Mi ro sław Stan kie wicz: Tak, to du ży pro blem.
Bar dzo czę sto na si miesz kań cy za po mi na ją, że nie są
sa mi w mie ście i na wsiach. Wy pusz cza ją psy bez kon -
tro li. Czę sto psy stwa rza ją za gro że nie dla in nych miesz -
kań ców. Wła ści cie le psów pra wie ni gdy nie sprzą ta ją

po nich od cho dów. Wi dać to szcze gól nie wcze sną wio -
sną. Jesz cze więk szym pro ble mem są bez pań skie psy.
Ostat nio od no to wu je my bar dzo czę ste przy pad ki po -
rzu ca nia psów przez ich wła ści cie li. Psy są głod ne i czę -
sto agre syw ne. Stąd też straż miej ska ma wie le obo -
wiąz ków zwią za nych z tym pro ble mem. Ma my
pod pi sa ną umo wę ze schro ni skiem Ma łych Bra ci
w Opo lu na wy ła py wa nie i schro nie nie dla bez dom nych
psów. Jed nak jest ono prze peł nio ne i nie za wsze uda je
się nam szyb ko prze trans por to wać bez dom ne go psa
do schro ni ska. Ale to nie jest je dy ny aspekt tej spra wy.
Jest jesz cze aspekt eko no micz ny. Wy ła pa nie jed ne go
bez dom ne go psa i umiesz cze nie go w schro ni sku kosz -
tu je gmi nę każ do ra zo wo od ty sią ca do dwóch ty się cy
zło tych. O ska li pro ble mu świad czy fakt, że plan wy dat -
ków na ten cel zo stał zre ali zo wa ny w cią gu pierw szych
pię ciu mie się cy. I nie cho dzi tu o złe pla no wa nie wy dat -
ków bu dże to wych, bo te zo sta ły usta lo ne na po zio mie
wy ko na nia ubie gło rocz ne go. Jed nak ska la pro ble mu
bez dom no ści zwie rząt w tym ro ku prze kro czy ła na sze
moż li wo ści. Nie od po wie dzial ność wła ści cie li czwo ro no -
gów jest za trwa ża ją ca. Ape lu ję do miesz kań ców o po -
moc w usta la niu ta kich nie od po wie dzial nych wła ści cie -
li. Ape lu ję o prze ciw dzia ła nie znę ca niu się nad psa mi,
a tak że o zwra ca nie uwa gi na spra wy hi gie ny i czy sto -
ści. Usu wa nie nie czy sto ści oraz prze ciw dzia ła nie bez -
dom no ści zwie rząt kosz tu je. Prze cież te pie nią dze mo -
gą być prze zna czo ne na in ne ce le.

PN: Ma Pan psa?
Mi ro sław Stan kie wicz: Mia łem. Przez pięt na -

ście lat był człon kiem ro dzi ny. Kie dy od szedł, ca ła ro dzi -
na bar dzo ten fakt prze ży ła. Od tej po ry nie chce my
prze ży wać te go po raz ko lej ny. Te raz nie ma my żad ne -
go zwie rzę cia.

PN: Od dłuż sze go cza su nie ma my in for -
ma cji na te mat ob wod ni cy Nie mo dli na. Czy
w świe tle za trzy ma nia in we sty cji rzą do wych
w dro go wnic twie rów nież za trzy ma ne są
pra ce zwią za ne z na szą ob wod ni cą?

Mi ro sław Stan kie wicz: W żad nym wy pad -
ku. Trwa ją pra ce zwią za ne z pro jek to wa niem ob wod -
ni cy Nie mo dli na. Ukoń czo na zo sta ła pierw sza fa za
pro jek to wa nia po le ga ją ca na opra co wa niu kon cep cji
tech nicz nej prze bie gu ob wod ni cy. Pro jek tan ci
uwzględ ni li uwa gi miesz kań ców Brzęcz ko wic oraz
Go spo dar stwa Ry bac kie go La sów Pań stwo wych w za -
kre sie moż li wo ści zmia ny prze bie gu ob wod ni cy oraz
ocze ki wań tych pod mio tów. Oczy wi ście, tak jak
w przy pad ku in nych pro ce sów in we sty cyj nych, wy -
pra co wa na kon cep cja prze bie gu ob wod ni cy jest kom -
pro mi sem po mię dzy ocze ki wa nia mi miesz kań ców
oraz moż li wo ścia mi in we sto ra. Po za ak cep to wa niu
kon cep cji, któ ra od bę dzie się la tem na tak zwa nym
ZO PI (Ze spo le Oce ny Prze bie gu In we sty cji), na stą pi
na stęp na fa za, czy li po wsta nie pro jekt tech nicz ny
oraz kosz to rys ob wod ni cy. La tem przy szłe go ro ku ob -
wod ni ca Nie mo dli na po win na uzy skać po zwo le nie
na bu do wę. Pa trząc na plan prac i ak tu al ną re ali za -
cję prac pro jek to wych, wy da je się, że wszyst ko od by -
wa się zgod nie z przy ję tym har mo no gra mem. 

PN: Nie moż na przy spie szyć te go pro ce su?
Mi ro sław Stan kie wicz: Ta in we sty cja prze bie -

ga po za na szą gmi ną. Nie je ste śmy bez po śred nim in -
we sto rem. Z mo je go do świad cze nia wy ni ka, że po mię -
dzy pod ję ciem de cy zji o in we sty cji a po wsta niem
pro jek tu mi ja dwa do trzech lat. Oko ło ro ku trwa przy -
go to wa nie mon ta żu fi nan so we go. Póź niej fa za po stę -

po wań prze tar go wych i fa za re ali za cji. Łącz nie trwa ten
pro ces od trzech do pię ciu lat. Są dzę, że ty le bę dzie my
mu sie li cze kać na re ali za cję ob wod ni cy.

PN: Czy li ob wod ni ca po wsta nie w 2016
ro ku?

Mi ro sław Stan kie wicz: Oby nie. W 2012 ro -
ku bę dzie go to wy pro jekt tech nicz ny oraz spe cy fi ka cja
za mó wie nia pu blicz ne go. We wrze śniu 2012 ro ku
bę dzie rów nież po zwo le nie na bu do wę. Re ali za cja in -
we sty cji, pod wa run kiem przy zna nia środ ków bu dże -
to wych, po win na roz po cząć się na po cząt ku 2013
ro ku. Ta kie ma my za pew nie nia z GDD KiA w Opo lu. Jej
za koń cze nie pla no wa ne jest je sie nią 2014 ro ku. Trzy -
maj my kciu ki za pro jek tan tów i in we sto rów, aby do -
trzy ma li ter mi nów. W mo im prze ko na niu naj waż niej -
sze bę dą de cy zje do ty czą ce środ ków bu dże tu
pań stwa na la ta 2013-14. Bez pie nię dzy nikt nie wy -
bu du je ob wod ni cy.

PN: Pa nie Bur mi strzu, je że li mó wi my o in -
we sty cjach, to w opi nii miesz kań ców gmin -
ne in we sty cje pro wa dzo ne są przez fir my
spo za Nie mo dli na. Dla cze go na sze fir my nie
otrzy mu ją zle ceń?

Mi ro sław Stan kie wicz: To obie go wa opi nia,
któ ra nie po le ga na praw dzie. Roz po wszech nia ją je
oso by nie przy chyl ne mo jej oso bie. Po pierw sze z re gu -
ły współ pra cu je my z miej sco wy mi fir ma mi w za kre sie
za mó wień do 65.000 zło tych. To jest gra ni ca, po wy -
żej któ rej zo bo wią za ni je ste śmy sto so wać pra wo za -
mó wień pu blicz nych. Po dru gie w wy bo rze ofe ren tów
kie ru je my się za sa dą oszczęd no ści i go spo dar no ści
w wy dat ko wa niu środ ków pu blicz nych. Ma jąc dla
przy kła du dwie ofer ty pra cy ko par ki przy po głę bia niu
ro wów za dwa ty sią ce lub za ty siąc zło tych, oczy wi -
stym jest, że wy bie rze my ofer tę tań sze go wy ko naw cy.
By wa tak, że jest to wy ko naw ca miej sco wy, ale by wa
i tak, że jest to wy ko naw ca spo za na szej gmi ny.
Przy więk szych za mó wie niach pu blicz nych obo wią -
zu ją prze pi sy pre fe ru ją ce wy ko naw ców o naj niż szych
ce nach. Jak wi dać z ostat nich, przy krych przy kła dów
bu do wy au to stra dy Łódź -War sza wa, pro blem sto so -
wa nia pol skich prze pi sów pra wa za mó wień pu blicz -
nych do tknął rów nież agen cję pań stwo wą ja ką jest
Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych i Au to strad.
Mam na dzie ję, że przy kład kon trak tu z chiń ską fir mą
zmu si do my śle nia po li ty ków i po dej mą sku tecz ne
dzia ła nia zmie nia ją ce pol skie pra wo tak, aby in we sty -
cje by ły re ali zo wa ne przez do brych, a nie naj tań szych
wy ko naw ców. I wresz cie po trze cie, o ile do brze pa -
mię tam, to w cią gu ostat nich trzech lat tyl ko jed na
miej sco wa fir ma star to wa ła w prze tar gu i prze targ
prze gra ła. W te go rocz nych prze tar gach na: ka na li za -
cję Nie mo dli na – etap VI, prze bu do wę ulic śród mie -
ścia, bu do wę pla ców za baw, nie wy star to wa ła żad na
na sza fir ma. Sko ro ktoś nie zgła sza się do prze tar gu,
to nie mo że mieć pre ten sji, że nie do sta je zle ceń. Mó -
wie nie za tem, że na sze fir my są dys kry mi no wa ne, nie
po le ga na praw dzie. Na ko niec chcę po wie dzieć, że
po stę po wa nia prze tar go we są wni kli wie kon tro lo wa -
ne przez Ko mi sję Re wi zyj ną RM, NIK, Urząd Mar szał -
kow ski, UKS, RIO, a w nie któ rych przy pad kach przez
in ne or ga ny kon tro li pań stwa. Skończ my wresz cie
z mó wie niem nie praw dy i po wta rza niem plo tek o dys -
kry mi no wa niu miej sco wych przed się bior ców lub
„usta wio nych” prze tar gach pod fir my, na przy kład
z po wia tu brze skie go. Prze cież to nie jest po waż ne.

PN: Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz mo wa Pul su Nie mo dli na
z Bur mi strzem Nie mo dli na
Mi ro sła wem Stan kie wi czem.
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Spra woz da nie Bur mi strza Nie mo dli na z dzia łal no ści mię dzy se syj nej
obej mu ją ce okres spra woz daw czy (29.04.2011r. – 26.05.2011r.):

• W dniu 29 kwiet nia Bur mistrz spo tkał się z miesz kań ca mi part ner skiej gmi ny Ve chel de (Niem cy),
któ rzy prze by wa li w Pol sce z trzy dnio wą wy ciecz ką kra jo znaw czą.

• W dniu 30 kwiet nia od był się ko lej ny mię dzy na ro do wy tur niej dzie cię cy o pu char Bur mi strza Nie -
mo dli na.

• W dniu 5 ma ja Bur mistrz spo tkał się z użyt kow ni ka mi ogro dów dział ko wych po ło żo nych przy uli -
cy Dą browsz cza ków w ce lu uzgod nie nia ter mi nu i prze bie gu in we sty cji po le ga ją cej na wy mia nie
sie ci wod nej.

• Od dnia 10 ma ja Bur mistrz spo ty kał się z dy rek to ra mi nie mo dliń skich szkół w ce lu uzgod nie nia
or ga ni za cji no we go ro ku szkol ne go 2011/2012.

• W dniu 11 ma ja Bur mistrz spo tkał się z przed sta wi cie la mi fir my TAU RON w ce lu omó wie nia przy -
go to wa nia in we sty cji po le ga ją cej na wy mia nie sie ci wy so kie go na pię cia na te re nie gmi ny.

• W dniu 12 ma ja Bur mistrz spo tkał się z przed sta wi cie lem fir my KON CEPT w ce lu omó wie nia za -
mie rzeń in we sto ra na dział ce ku pio nej od PKS Opo le. W tym sa mym dniu Bur mistrz spo tkał się
z ze spo łem do spraw oświa ty, pod czas spo tka nia omó wio no bie żą ce pro ble my pla có wek oświa -
to wych.

• W dniu 13 ma ja Bur mistrz spo tkał się ze Sta ro stą Opol skim w spra wie bie żą cych pro ble mów funk -
cjo no wa nia obu sa mo rzą dów, ze szcze gól nym uwzględ nie niem sta nu dróg po wia to wych.

• W dniu 18 ma ja Bur mistrz roz pa trzył wraz z ze spo łem uwa gi do zmia ny stu dium za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go gmi ny.

• W dniu 19 ma ja go ściem Bur mi strza był Wi ce mar sza łek Wo je wódz twa Opol skie go Pan To masz
Ko stuś. Pod czas spo tka nia omó wio no mię dzy in ny mi pro ble my zwią za ne z utrzy ma niem dro gi wo -
je wódz kiej w Nie mo dli nie.

• W dniu 20 ma ja Bur mistrz spo tkał się z Dy rek to rem Agen cji Nie ru cho mo ści Rol nych w Opo lu w ce -
lu uzgod nie nia sta no wisk w spra wie prze ję cia od agen cji nie ru cho mo ści grun to wych. 

• W dniu 22 ma ja Bur mistrz uro czy ście otwo rzył szlak ście żek ro we ro wych wo kół Nie mo dli na.
• W dniu 25 ma ja go ściem Bur mi strza był Pre zes PZW w Nie mo dli nie Pan Zyg munt Bo jar ski. Pod -

czas spo tka nia omó wio no sfi nan so wa nie na gród dla uczest ni ków za wo dów węd kar skich or ga ni -
zo wa nych przez to sto wa rzy sze nie w 2011 ro ku.

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

O G Ł O S Z E N I E
Bur mistrz Nie mo dli na dzia ła jąc zgod nie z art. 37 ust. 1, art. 38 usta wy z 21 sierp nia 1997 r. o go -

spo dar ce nie ru cho mo ścia mi (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz z ß 1 Roz po rzą dze nia
Ra dy Mi ni strów z dnia 14 wrze śnia 2004 r. w spra wie spo so bu i try bu prze pro wa dza nia prze tar gów oraz
ro ko wań na zby cie nie ru cho mo ści (Dz. U. nr 207 z 2004 r, poz. 2108) ogła sza

I n i e o g r a n i c z o n y   p r z e t a r g   u s t n y 
na sprze daż nie ru cho mo ści nie za bu do wa nej po ło żo nej w Sa dach, ozna czo nej nr dział ki 167/5 o po -

wierzch ni 0,1249 ha (PsIII), k. m. 1.
Nie ru cho mość ta za pi sa na jest w księ dze wie czy stej KW nr OP1O/00096325/8. Sta no wi wła sność

Gmi ny Nie mo dlin. Wol na od ob cią żeń i zo bo wią zań. 
Po ło żo na na ob sza rze nie po sia da ją cym miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go.

Na te ren ten zo sta ła wy da na de cy zja o wa run kach za bu do wy Nr 10/08 z dnia 12.02.2008r. – z prze -
zna cze niem nie ru cho mo ści pod za bu do wę miesz ka nio wą jed no ro dzin ną.

Nie ru cho mość po sia da do stęp do dro gi pu blicz nej.
Te ren po sia da uzbro je nie w sieć elek tro -ener ge tycz ną i wo do cią go wą.
Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no si: 56.000,00 zł. 
Do wy li cy to wa nej ce ny zo sta nie do li czo ny po da tek VAT w wy so ko ści 23%.
W prze tar gu mo gą brać udział oso by fi zycz ne i oso by praw ne je że li wpła cą wa dium w pie nią dzu

w wy so ko ści 5.000,00 zł. Wa dium na le ży wpła cać w ka sie Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie w ter mi -
nie do 7 lip ca 2011r.- do godz. 14.00 lub na kon to ban ko we Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie
nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za ter min wnie sie nia wa dium uwa ża się dzień wpły wu wa -
dium na wska za ne kon to. 

In for ma cje na te mat prze tar gu udzie la ne są w Wy dzia le Rol nic twa, Ochro ny Śro do wi ska i Go spo -
dar ki Nie ru cho mo ścia mi – pok. nr 35 (tel. 77 4606295 do 7) tut. Urzę du.

Prze targ od bę dzie się w dniu 12 lip ca 2011r. w sa li nr 62 Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie
o godz. 12.00.

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

Wpła co ne wa dium zo sta nie:
* za li czo ne na po czet ce ny na by cia, je że li oso ba wpła ca ją ca wa dium wy gra prze targ,
* zwró co ne, je że li oso ba wpła ca ją ca wa dium nie wy gra prze tar gu.
Jed no cze śnie in for mu je się, że nie za war cie umo wy na by cia pra wa wła sno ści 
w ter mi nie usta lo nym przez Gmi nę i no ta riu sza po wo du je prze pa dek wpła co ne go wa dium.

IX Se sja Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie
– 26 maja 2011r.

W dniu 26 ma ja 2011r. w Miej sko -
-Gmin nej Bi blio te ce Pu blicz nej od by ła
się IX Se sja Ra dy Miej skiej w Nie mo dli -
nie. W po rząd ku ob rad zna la zło się
m.in. roz pa trze nie pro jek tu uchwa ły
w spra wie za twier dze nia spra woz dań
fi nan so wych za 2010r. oraz w spra wie
udzie le nia ab so lu to rium Bur mi strzo -
wi Nie mo dli na za 2010r. Ab so lu to rium
zo sta ło udzie lo ne Bur mi strzo wi jed no -
gło śnie.

Po ni żej uchwa ły pod ję te w cza sie
ob rad se sji:

• uchwała Nr IX/64/11 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 26 ma ja 2011r. – w spra -
wie za twier dze nia spra woz da nia fi nan so we go
Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie za 2010 rok. 

• uchwa ła Nr IX/65/11 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 26 ma ja 2011r. – w spra -
wie za twier dze nia spra woz da nia fi nan so we go
Sa mo rzą do we go Za kła du Opie ki Zdro wot nej
w Nie mo dli nie za 2010 rok. 

• uchwa ła Nr IX/66/11 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 26 ma ja 2011r. – w spra -
wie za twier dze nia spra woz da nia fi nan so we go
Miej sko -Gmin nej Bi blio te ki Pu blicz nej w Nie -
mo dli nie za 2010 rok. 

• uchwała Nr IX/67/11 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 26 ma ja 2011r. – w spra -
wie przy ję cia spra woz da nia z dzia łal no ści
Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w Nie mo dli nie
za 2010r. 

• uchwa ła Nr IX/68/11 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 26 ma ja 2011r. – w spra -
wie za twier dze nia spra woz da nia fi nan so we go
wraz ze spra woz da niem z wy ko na nia bu dże tu
Gmi ny Nie mo dlin za 2010 rok. 

• uchwa ła Nr IX/69/11 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 26 ma ja 2011r. – w spra -
wie udzie le nia Bur mi strzo wi Nie mo dli na ab so -
lu to rium za 2010 rok. 

• uchwa ła Nr IX/70/11 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 26 ma ja 2011r. – w spra -
wie za cią gnię cia kre dy tu na re ali za cję in we sty -
cji pn. „Prze bu do wa ul. No wej w Nie mo dli nie”. 

• uchwa ła Nr IX/71/11 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 26 ma ja 2011r. – w spra -
wie za cią gnię cia dłu go ter mi no wej po życz ki
na re ali za cję in we sty cji. 

• uchwa ła Nr IX/72/11 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 26 ma ja 2011r.
– w spra wie za opi nio wa nia pro jek tu uchwa -
ły Ra dy Po wia tu w Prud ni ku do ty czą cej prze -
kształ ce nia Ze spo łu Opie ki Zdro wot nej w Bia -
łej po le ga ją ce go na li kwi da cji Me dycz ne go
La bo ra to rium Dia gno stycz ne go w Bia łej
przy ul. Mo niusz ki 8. 

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
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O G Ł O S Z E N I E
Bur mistrz Nie mo dli na dzia ła jąc zgod nie z art. 37 ust. 1, art. 38 usta wy

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

I n i e o g r a n i c z o n y   p r z e t a r g   u s t n y 
na sprze daż nie ru cho mo ści nie za bu do wa nej po ło żo nej w Sa dach, ozna -

czo nej nr dział ki 167/7 o po wierzch ni 0,0876 ha (PsIII), k. m. 1.
Nie ru cho mość ta za pi sa na jest w księ dze wie czy stej KW nr

OP1O/00096325/8. Sta no wi wła sność Gmi ny Nie mo dlin. Wol na od ob cią żeń
i zo bo wią zań. 

Po ło żo na na ob sza rze nie po sia da ją cym miej sco we go pla nu za go spo da -
ro wa nia prze strzen ne go. Na te ren ten zo sta ła wy da na de cy zja o wa run kach
za bu do wy Nr 10/08 z dnia 12.02.2008r. – z prze zna cze niem nie ru cho mo ści
pod za bu do wę miesz ka nio wą jed no ro dzin ną.

Nie ru cho mość po sia da bez po śred ni do stęp do dro gi pu blicz nej.
Te ren po sia da uzbro je nie w sieć elek tro -ener ge tycz ną i wo do cią go wą.
Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no si: 40.000,00 zł. 
Do wy li cy to wa nej ce ny zo sta nie do li czo ny po da tek VAT w wy so ko ści 23%.
W prze tar gu mo gą brać udział oso by fi zycz ne i oso by praw ne je że li wpła -

cą wa dium w pie nią dzu w wy so ko ści 4.000,00 zł. Wa dium na le ży wpła cać
w ka sie Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie w ter mi nie do 7 lip ca 2011r.-
do godz. 14.00. 

In for ma cje na te mat prze tar gu udzie la ne są w Wy dzia le Rol nic twa,
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi – pok. nr 35
(tel. 77 4606-295 do 7) tut. Urzę du.

Prze targ od bę dzie się w dniu 12 lip ca 2011 r. w sa li nr 62 Urzę du
Miej skie go w Nie mo dli nie o godz. 10.00.

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

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

gra prze targ,
• zwró co ne, je że li oso ba wpła ca ją ca wa dium nie wy gra prze tar gu.
Jed no cze śnie in for mu je się, że nie za war cie umo wy na by cia pra wa wła -

sno ści w ter mi nie usta lo nym przez Gmi nę i no ta riu sza po wo du je prze pa dek
wpła co ne go wa dium.

O G Ł O S Z E N I E
Bur mistrz Nie mo dli na dzia ła jąc zgod nie z art. 37 ust. 1, art. 38 usta wy

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

I n i e o g r a n i c z o n y   p r z e t a r g   u s t n y 
na sprze daż nie ru cho mo ści nie za bu do wa nej po ło żo nej w Sa dach, ozna -

czo nej nr dział ki 167/8 o po wierzch ni 0,0885 ha (PsIII), k. m. 1.
Nie ru cho mość ta za pi sa na jest w księ dze wie czy stej KW nr

OP1O/00096325/8. Sta no wi wła sność Gmi ny Nie mo dlin. Wol na od ob cią żeń
i zo bo wią zań. 

Po ło żo na na ob sza rze nie po sia da ją cym miej sco we go pla nu za go spo da -
ro wa nia prze strzen ne go. Na te ren ten zo sta ła wy da na de cy zja o wa run kach
za bu do wy Nr 10/08 z dnia 12.02.2008 r. – z prze zna cze niem nie ru cho mo ści
pod za bu do wę miesz ka nio wą jed no ro dzin ną.

Nie ru cho mość po sia da bez po śred ni do stęp do dro gi pu blicz nej.
Te ren po sia da uzbro je nie w sieć elek tro -ener ge tycz ną i wo do cią go wą.
Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no si: 40.000,00 zł. 
Do wy li cy to wa nej ce ny zo sta nie do li czo ny po da tek VAT w wy so ko ści 23%.
W prze tar gu mo gą brać udział oso by fi zycz ne i oso by praw ne je że li wpła -

cą wa dium w pie nią dzu w wy so ko ści 4.000,00 zł. Wa dium na le ży wpła cać

w ka sie Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie w ter mi nie do 7 lip ca 2011 r.
– do godz. 1400 lub na kon to ban ko we Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie
nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za ter min wnie sie nia wa dium uwa -
ża się dzień wpły wu wa dium na wska za ne kon to. 

In for ma cje na te mat prze tar gu udzie la ne są w Wy dzia le Rol nic twa,
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi – pok. nr 35
(tel. 77 4606295 do 7) tut. Urzę du.

Prze targ od bę dzie się w dniu 12 lip ca 2011 r. w sa li nr 62 Urzę du
Miej skie go w Nie mo dli nie o godz. 10.40.

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

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

gra prze targ,
• zwró co ne, je że li oso ba wpła ca ją ca wa dium nie wy gra prze tar gu.
Jed no cze śnie in for mu je się, że nie za war cie umo wy na by cia pra wa wła -

sno ści w ter mi nie usta lo nym przez Gmi nę i no ta riu sza po wo du je prze pa dek
wpła co ne go wa dium.

O G Ł O S Z E N I E
Bur mistrz Nie mo dli na dzia ła jąc zgod nie z art. 37 ust. 1, art. 38 usta wy

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

I n i e o g r a n i c z o n y   p r z e t a r g   u s t n y 
na sprze daż nie ru cho mo ści nie za bu do wa nej po ło żo nej w Sa dach, ozna -

czo nej nr dział ki 167/6 o po wierzch ni 0,0928 ha (PsIII), k. m. 1.
Nie ru cho mość ta za pi sa na jest w księ dze wie czy stej KW nr

OP1O/00096325/8. Sta no wi wła sność Gmi ny Nie mo dlin. Wol na od ob cią żeń
i zo bo wią zań. 

Po ło żo na na ob sza rze nie po sia da ją cym miej sco we go pla nu za go spo da -
ro wa nia prze strzen ne go. Na te ren ten zo sta ła wy da na de cy zja o wa run kach
za bu do wy Nr 10/08 z dnia 12.02.2008 r. – z prze zna cze niem nie ru cho mo ści
pod za bu do wę miesz ka nio wą jed no ro dzin ną.

Nie ru cho mość po sia da do stęp do dro gi pu blicz nej.
Te ren po sia da uzbro je nie w sieć elek tro -ener ge tycz ną i wo do cią go wą.
Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no si: 42.000,00 zł. 
Do wy li cy to wa nej ce ny zo sta nie do li czo ny po da tek VAT w wy so ko ści 23%.
W prze tar gu mo gą brać udział oso by fi zycz ne i oso by praw ne je że li wpła -

cą wa dium w pie nią dzu w wy so ko ści 4.000,00 zł. Wa dium na le ży wpła cać
w ka sie Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie w ter mi nie do 7 lip ca 2011 r.-
do godz. 14.00 lub na kon to ban ko we Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie
nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za ter min wnie sie nia wa dium uwa -
ża się dzień wpły wu wa dium na wska za ne kon to. 

In for ma cje na te mat prze tar gu udzie la ne są w Wy dzia le Rol nic twa,
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi – pok. nr 35
(tel. 77 4606-295 do 7) tut. Urzę du.

Prze targ od bę dzie się w dniu 12 lip ca 2011r. w sa li nr 62 Urzę du Miej -
skie go w Nie mo dli nie o godz. 11.20.

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

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

gra prze targ,
• zwró co ne, je że li oso ba wpła ca ją ca wa dium nie wy gra prze tar gu.
Jed no cze śnie in for mu je się, że nie za war cie umo wy na by cia pra wa wła -

sno ści w ter mi nie usta lo nym przez Gmi nę i no ta riu sza po wo du je prze pa dek
wpła co ne go wa dium.
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Burmistrz Niemodlina 
informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie

Miejskim w Niemodlinie znajduje się wykaz
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy  w trybie
bezprzetargowym na okres 3 lat, stanowiącej część
działki nr 656 o pow. 512 m² położonej
w Niemodlinie (jako teren zieleni).

Informacji udziela się w pokoju nr 35
tut. Urzędu, tel. 0774606295 do 7 wew.209.

O G Ł O S Z E N I E
Bur mistrz Nie mo dli na ogła sza
I  n i e o g r a n i c z o n y  
p r z e t a r g   u s t n y 
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 skim w Nie mo dli nie (pok.
nr 36). In for ma cje na te mat prze tar gu udzie la ne są
w Wy dzia le Rol nic twa, Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar -
ki Nie ru cho mo ścia mi (tel. 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 nie za war cie umo -

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

OGŁO SZE NIE
BUR MI STRZA NIE MO DLI NA

o po now nym wy ło że niu do pu blicz ne go
wglą du pro jek tu zmia ny „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”

Na pod sta wie art. 11 pkt 10 usta wy z dnia 27
mar ca 2003 r. o pla no wa niu i za go spo da ro wa niu prze -
strzen nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póź niej szy mi zmia -
na mi) i art. 39 ust. 1 pkt 2 usta wy z dnia 3 paź dzier ni -
ka 2008 r. o udo stęp nia niu in for ma cji o śro do wi sku
i je go ochro nie, udzia le spo łe czeń stwa w ochro nie śro -
do wi ska oraz o oce nach od dzia ły wa nia na śro do wi sko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z póź niej szy mi zmia na mi) za -
wia da miam o po now nym wy ło że niu do pu blicz ne go
wglą du pro jek tu zmia ny „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” wraz z pro gno zą od dzia ły wa nia na śro do wi -
sko, w dniach 20.06.2011r. – 02.08.2011 r. w sie dzi bie
Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie, ul. Bo ha te rów Po -
wstań Ślą skich 37, 49-100 Nie mo dlin, w go dzi -
nach: 800 do 1500.

Dys ku sja pu blicz na nad przy ję ty mi w pro jek cie
zmia ny stu dium roz wią za nia mi od bę dzie się
w dniu 28.07.2011 r. w bu dyn ku Urzę du Miej skie go
w Nie mo dli nie, ul. Bo ha te rów Po wstań Ślą skich 37, 49-
100 Nie mo dlin, o godz. 12ºº.

Zgod nie z art. 11 pkt 11 usta wy z dnia 27 mar -
ca 2003 r. o pla no wa niu i za go spo da ro wa niu prze -
strzen nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póź niej szy mi zmia -
na mi) oso by praw ne, fi zycz ne oraz jed nost ki
or ga ni za cyj ne nie po sia da ją ce oso bo wo ści praw nej mo -
gą wno sić uwa gi do pro jek tu zmia ny stu dium. Uwa gi
na le ży skła dać na pi śmie do Bur mi strza Nie mo dli na
z po da niem imie nia i na zwi ska lub na zwy jed nost ki or -
ga ni za cyj nej i ad re su, ozna cze nia nie ru cho mo ści, któ -
rej uwa ga do ty czy, w nie prze kra czal nym ter mi nie
do dnia 02.09.2011 r.

Jed no cze śnie in for mu ję, że na pod sta wie art. 46
ust. 1 i art. 54 ust. 2 usta wy o udo stęp nia niu in for ma -
cji o śro do wi sku i je go ochro nie, udzia le spo łe czeń -
stwa w ochro nie śro do wi ska oraz o oce nach od dzia ły -
wa nia na śro do wi sko, w okre sie wy ło że nia
do pu blicz ne go wglą du za pew nia się moż li wość udzia -
łu spo łe czeń stwa w po stę po wa niu w ra mach stra te -
gicz nej oce ny od dzia ły wa nia na śro do wi sko skut ków re -
ali za cji ww. zmia ny stu dium, z moż li wo ścią za po zna nia
się z nie zbęd ną do ku men ta cją spra wy, w miej scu i ter -
mi nach po da nych po wy żej. 

Zgod nie z art. 54 ust. 3 usta wy o udo stęp nia niu
in for ma cji o śro do wi sku i je go ochro nie, udzia le spo łe -
czeń stwa w ochro nie śro do wi ska oraz o oce nach od -
dzia ły wa nia na śro do wi sko uwa gi i wnio ski w po stę po -
wa niu w spra wie stra te gicz nej oce ny od dzia ły wa nia
na śro do wi sko na le ży skła dać w for mie pi sem nej, ust -
nie do pro to ko łu lub za po mo cą środ ków ko mu ni ka cji
elek tro nicz nej do dnia 02.09.2011r. Or ga nem wła ści -
wym do roz pa trze nia uwag i wnio sków jest Bur mistrz
Nie mo dli na.

BUR MISTRZ NIEMODLINA
Mi ro sław Stan kie wicz

Bez piecz ne ką pie le la tem
Utrzy mu ją ce się wy so kie tem pe ra tu ry za -

chę ca ją do roz po czę cia ra do snej ką pie li w je zio -
rze lub nad mo rzem. Kąp my się tyl ko w miej -
scach do te go prze zna czo nych i strze żo nych
przez ra tow ni ków, uni kaj my tzw. „dzi kich ką -
pie lisk” zwłasz cza ozna ko wa nych „za ka zem
ką pie li”.

Na wa ka cje wy jeż dża my chęt nie nad wo dę, ale zda rza
się, że za po mi na my o za sa dach bez pie czeń stwa w wo dzie.
Dla te go co rocz nie set ki osób to ną lub zo sta ją ka le ka mi.
Przed wo dą trze ba czuć re spekt. Nie rzad ko ofia ra mi sta ją
się do sko na li pły wa cy, któ rzy po zwa la ją so bie na bra wu rę. 

Pa mię taj my jed nak o kil ku pod sta wo wych za sa dach,
któ re za pew nią To bie i Two im dzie ciom nie tyl ko we so łą, ale
i bez piecz ną, zdro wą ką piel:

1. kąp my się za wsze w miej scach ozna ko wa nych ja ko
do zwo lo ne do ką pie li. Tzw. „dzi kie” ką pie li ska ma ją nie zna -
ne dno i głę bo kość, a wo da w nich mo że być ska żo na;

2. zwróć szcze gól ną uwa gę na dzie ci, któ re nie umie -
ją pły wać i nie pusz czaj ich do wo dy ra zem z grup ką, któ -
ra pły wa do sko na le; 

3. peł ną sa tys fak cję z ką pie li mo że my mieć wte dy, gdy
czu wa nad na mi ra tow nik WOPR – świad czy o tym bia ła
fla ga nad ką pie li skiem. Gdy fla ga jest czer wo na lub jej nie
ma – ką piel jest za bro nio na. 

4. nie wol no pły wać za raz po je dze niu. Na le ży od cze -
kać oko ło dwóch go dzin, aby móc bez piecz nie się ką pać; 

5. nie moż na wcho dzić do wo dy, gdy jest się moc no
roz grza nym słoń cem np. opa la niem – gro zi to szo kiem
ter micz nym i omdle niem. Przed wej ściem do wo dy trze ba
schło dzić oko li cę ser ca, kar ku. bar ków i twa rzy; 

6. je śli przed ką pie lą dziec ko prze by wa ło dłuż szy czas
na słoń cu naj pierw ochła dza my je go cia ło np. pry ska jąc wo -
dą przed za nu rze niem ca łe go cia ła;

7. pierw sza ką piel nie po win na trwać dłu żej jak 15 mi -
nut (roz grzew ka, przy zwy cza je nie się do niż szej niż oto cze -
nie tem pe ra tu ry wo dy);

8. ab so lut nie nie wol no ką pać się po spo ży ciu al ko ho -
lu. Naj czę ściej to ną oso by pi ja ne; 

9. nad mier na bra wu ra w wo dzie spo wo do wa ła nie jed -
no nie szczę ście. Le piej nie pró bo wać prze pły wać rze kę
wpław czy wy pły wać na otwar ty akwen bez ase ku ra cji; 

10. sko ki do wo dy, na wet zna nej, z du żej wy so ko ści są
nie bez piecz ne – gro żą ura zem gło wy lub krę go słu pa. Gdy
dno i głę bo kość są nie zna ne jest to czy ste sa mo bój stwo.
Rów nież nie bez piecz ne są sko ki z nie du żej wy so ko ści, ale
do wo dy płyt kiej; 

11. uprze dza my dzie ci, że by nie ba wi ły się „w to pie -
nie”, „atak re ki na”, „pod ta pia nie” itp. Z da la od oczu ra tow -
ni ka – ta kie za ba wy mo gą się skoń czyć tra gicz nie;

12. ro dzi ce dzie ci nie mo gą spo koj nie le żeć na ko cu,
gdy ich po cie chy ką pią się w wo dzie. Wy star czy mo ment,
aby dziec ko sta ło się ofia rą wo dy. Dla te go za wsze jed no
z ro dzi ców mu si czu wać bez po śred nio nad ką pią cym się
ma lu chem; 

13. gdy ko rzy sta my ze sprzę tu pły wa ją ce go (ro we -
ry wod ne. ka ja ki, łód ki) za kła daj my za wsze ka pok, na wet
gdy ma my kar tę pły wac ką. Dzie ci na sprzę cie pły wa ją -
cym mu szą za wsze obo wiąz ko wo być ubra ne w ka pok.
Ka pok da je nam gwa ran cję, że gdy wy pad nie my do wo -
dy utrzy ma my się na jej po wierzch ni; 

14. gdy w wo dzie zła pie nas bo le sny skurcz mię śni nie
wol no wpaść w pa ni kę. Wzy waj my po mo cy, gdy jest ktoś
kto mo że jej udzie lić. W prze ciw nym ra zie trze ba po ło żyć
się na ple cach, spo koj nie od dy chać i spró bo wać zgiąć sto -
pę w sta wie sko ko wym i moc no przy cią ga jąc ją do sie bie
wy pro sto wać no gę w ko la nie. 

Bez piecz na za ba wa w wo dzie nie mu si ozna czać oto -
cze nia grup ki dzie ci ca łą rze szą ra tow ni ków z lor net ka mi
– ale mu si być tak zor ga ni zo wa na, że by ni ko mu nie sta ła
się krzyw da.

Pa mię ta jąc o tych za sa dach z pew no ścią bez piecz nie
spę dzi my urlop nad wo dą. 

In spek tor GCR
UM w Nie mo dli nie
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Za wo dy węd kar skie
Dzie więć dzie się ciu je den uczest ni ków

(dzie ci w wie ku od 3 do 15 lat) wzię ło
udział w za wo dach węd kar skich zor ga ni -
zo wa nych z oka zji Dnia Dziec ka przez Pol -
ski Zwią zek Węd kar ski Ko ło Nie mo dlin. Im -
pre za cie szy się du żym za in te re so wa niem
wśród dzie ci, któ re wraz ze swo imi ro dzi -
ca mi bio rą udział w za wo dach i wciąż zdo -
by wa no wych sym pa ty ków – mó wi Pre zes
PZW Ko ło Nie mo dlin Zyg munt Bo jar ski, or -
ga ni za tor kon kur su od pierw szej edy cji,
czy li 1975 ro ku.

W nie dzie lę 5 czerw ca br. od godz. 8.00 trwa -
ły za pi sy na li stę, po któ rym na stą pi ło lo so wa nie
sta no wisk. Ło wie nie ryb na Ści na wie Nie mo dliń -
skiej roz po czę ło się o godz. 9.00 i trwa ło
do godz. 11.00 Oko ło po łu dnia na stą pi ło pod su -
mo wa nie kon kur su – wa że nie i mie rze nie ryb,
a na stęp nie uro czy ste wrę cze nie pu cha rów
w dwóch kon ku ren cjach: naj więk sza ilość zło wio -
nych ryb i naj więk sza ry ba. Bez kon ku ren cyj ny oka -
zał się To masz Mu cha, któ ry w pierw szej ka te go -
rii kon kur so wej zdo był 1500 punk tów (1 gram – 1
punkt) i oprócz pu cha ru zdo był na gro dę głów ną
(ro wer gór ski) ufun do wa ną przez Se we ry na Kra -
jew skie go. Rów no rzęd ną na gro dę – pu char za za -
ję cie I miej sca i na gro dy rze czo we otrzy ma li tak -
że: Bar tosz Grzą dziel (1315 punk tów) i Oli wier
Pa łasz (1260 punk tów). W pierw szej dzie siąt ce
zna leź li się: Ka mil Ja rząb kow ski (980 punk tów),
Miesz ko Pa luch (615 punk tów), Ju sty na Sta niak
(525 punk tów), Szy mon Brze czek (500 punk tów),
Pa weł Wa las (410 punk tów), Ma ja Szproch (330
punk tów) i Wik to ria Ga jew ska (195 punk tów). Naj -
więk szą ry bę zło wił Miesz ko Pa luch (leszcz o wa -
dze 490 g) zdo by wa jąc pu char w tej ka te go rii
i na gro dę rze czo wą. 

Wśród na gród ufun do wa nych przez Urząd Miej -
ski w Nie mo dli nie, Okręg PZW Opo le, Pań stwo we
Go spo dar stwo Ry bac kie Nie mo dlin, KOSD Nie mo -
dlin, PSS Spo łem Nie mo dlin, Se we ry na Kra jew ski -
go, Ry szar da Błasz czu ka, Ro ma na Po lań skie go, Bar -
ba rę Ziem bow ską, Hen ry ka Lip czak i Ja nu sza
Sta wiń skie go, Ma ria na Olek sę, Paw ła i Ry szar da Ku -
śmir skich, Elż bie tę i Grze go rza Kraw czu ków, Te re sę
i Ry szar da Pie troń, Krzysz to fa Zwo liń skie go i Ra fa ła
Czu bek zna la zły się: pu cha ry, węd ki, po krow ce, pod -
bie ra ki, siat ki. Do dat ko wo każ de dziec ko za udział
w kon kur sie otrzy ma ło pacz kę ze sło dy cza mi oraz go -
rą cy po czę stu nek.

Red.

Dzień Dziec ka z Klu bem 2000
W dniu 28 ma ja 2011 r. na bo isku Or li ka w Nie -

mo dli nie od był się Dzień Dziec ka z Klu bem 2000,
w któ rym ro ze gra no Tur niej Pił ki Noż nej o Pu char Pre -
ze sa Klu bu Ry szar da Ża ka. 

Udział w nim wzię ły dru ży ny dziew cząt i chłop -
ców szkół pod sta wo wych z te re nu gmi ny Nie mo -
dlin. Pre zes Ry szard Żak po uro czy stym otwar ciu
tur nie ju, przy wi ta niu wszyst kich uczest ni ków i go ści,
wśród nich m.in. Bur mi strza Nie mo dli na Mi ro sła wa
Stan kie wi cza, za pro sił do wspól nej ry wa li za cji z za -
cho wa niem za sad fa ir -play. 

To już ko lej ny Dzień Dziec ka or ga ni zo wa ny przez
dzia ła czy i człon ków Klu bu 2000, w któ ry an ga żu ją
się rów nież za przy jaź nio ne z Klu bem in sty tu cje i fir -
my na szej gmi ny. W tym ro ku by ły to: Szko ła Pod sta -
wo wa nr 1 w Nie mo dli nie, Ośro dek Kul tu ry w Nie -
mo dli nie, PSS Spo łem Nie mo dlin, Za kład
Rzeź ni czo -Wę dli niar ski Grusz ka M. Wit kow ski T. oraz
Ośro dek Spor tu i Re kre acji w Nie mo dli nie. 

Po ro ze gra niu dzie się ciu me czów wy ni ki
przed sta wia ją się na stę pu ją co: 
I miej sce – Szko ła Pod sta wo wa nr 1 w Nie mo dli nie
II miej sce – Szko ła Pod sta wo wa w Gra bi nie
III miej sce – Szko ła Pod sta wo wa w Gra czach
IV miej sce – Szko ła Pod sta wo wa nr 2 w Nie mo dli nie
V miej sce – Szko ła Pod sta wo wa nr 1 w Nie mo dli nie
(dru gi ze spół).

W ry wa li za cji dziew cząt Szko ła Pod sta wo wa
nr 1 w Nie mo dli nie wy gra ła ze Szko łą Pod sta wo wą
nr 2 w Nie mo dli nie. 

kk

Z Ry szar dem Ża kiem, pre ze sem
Klu bu 2000, roz ma wia
Ka ta rzy na Knie ja

Puls Nie mo dli na: Pro szę opo wie dzieć
o dzia łal no ści Klu bu 2000.

Ry szard Żak: Klub po wstał je sie nią 1999 ro -
ku, by li śmy w przeded niu no we go mil le nium – ro -
ku 2000, stąd ta ka na zwa – „Klub 2000”. Klub po -
wstał bar dzo spon ta nicz nie, w roz mo wach po mię dzy
zna jo my mi do szli śmy do wnio sku, że war to zro bić
coś w Nie mo dli nie bez zbyt nich for mal no ści, re je stra -
cji, je ste śmy klu bem nie sto wa rzy sze niem, któ re mu -
si być za re je stro wa ne. 

Człon ko stwo w na szym Klu bie jest do bro wol ne,
mo że na le żeć do nie go każ dy, kto wy ra zi ta ką chęć,
kto ma do brą opi nię i za słu gu je na po wszech ny sza -
cu nek. Przede wszyst kim są to nie mo dliń scy przed -
się bior cy, ale nie jest to wa ru nek. Wa ru nek jest ta ki,
że po wi nien być to miesz ka niec gmi ny Nie mo dlin. 

W na szych sze re gach są, jak już wspo mnia łem,
przed się bior cy, dy rek to rzy szkół, dy rek tor ban ku,
prze krój i struk tu ra jest bar dzo róż no rod na. Ja jesz -
cze kil ka lat te mu pra co wa łem, te raz je stem na eme -
ry tu rze, oprócz mnie jest jesz cze kil ku eme ry tów
w Klu bie. 

Puls Nie mo dli na: Ilu człon ków li czy
Klub 2000?

Ry szard Żak: Ofi cjal nie jest po nad sie dem -
dzie się ciu człon ków, z te go czyn nych jest po nad trzy -
dzie stu. To się zmie nia w róż nych kon fi gu ra cjach,
z te go wzglę du, że część ko le gów pra cu je za wo do wo,
wy jeż dża za gra ni cę, a ma my ta ką za sa dę, że kto raz
zo stał przy ję ty do klu bu, to nie zo sta je z nie go wy kre -
ślo ny. Chy ba, że sam przyj dzie i zre zy gnu je z człon -
ko stwa. Ta kie go przy pad ku do tej po ry nie mie li śmy.
Są okre sy w ży ciu każ de go, zwią za ne z pra cą, z obo -
wiąz ka mi ro dzin ny mi, któ re spra wia ją, że ktoś jest
mniej ak tyw ny, ale ge ne ral nie jest po nad trzy dzie stu
lu dzi uczest ni czą cych w Klu bie.

Puls Nie mo dli na: Czy ma ją Pa no wie
swo ją sta łą sie dzi bę? 

Ry szard Żak: Nie, spo ty ka my się w róż nych
miej scach. W za leż no ści od oko licz no ści, spo tka nia
na sze są for mal ne i mniej for mal ne. W Klu bie są sa -
mi pa no wie, nie prze wi du je my zmia ny pod tym
wzglę dem. Na to miast przy naj mniej dwa ra zy do ro -
ku or ga ni zu je my spo tka nia, w któ rych uczest ni czą
rów nież pa nie. 

Puls Nie mo dli na: Na czym po le ga ją
Wa sze spo tka nia, czym Pa no wie się zaj -
mu ją?

Ry szard Żak: Naj waż niej szym na szym za da -
niem jest po ma gać so bie wza jem nie w bar dzo wie -
lu spra wach, ta ki był nasz cel. W Nie mo dli nie miesz -
ka my, tu taj ży je my, tu pra cu je my, po win ni śmy się
in te gro wać. 

Wspie ra my też róż ne ini cja ty wy spo łecz ne, mo -
ni to ru je my to, co się dzie je w gmi nie. Człon ko wie na -
sze go Klu bu czę sto uczest ni czą w ob ra dach Ra dy
Miej skiej w Nie mo dli nie, chce my wie dzieć na bie żą -
co co się dzie je. Do nie daw na mie li śmy jesz cze w Klu -
bie rad nych miej skich, po ostat nich wy bo rach tro chę
się to zmie ni ło, aku rat ci ko le dzy nie we szli w skład
no wej Ra dy. Tak że tro szecz kę nasz do stęp do in for -
ma cji się ogra ni czył. Ale cho dzi my na se sje Ra dy i je -
ste śmy na bie żą co z pro ble ma mi gmi ny Nie mo dlin. 

Ma my do bry kon takt z bur mi strzem Nie mo dli -
na Mi ro sła wem Stan kie wi czem, któ ry czę sto py ta
na szych człon ków o zda nie w róż nych istot nych spra -
wach. Współ pra cu je my z róż ny mi in sty tu cja mi, jed -
nost ka mi gmin ny mi, szko ła mi. Już od wie lu lat or ga -
ni zuj my tur nie je z oka zji Dnia Dziec ka. Ro bi my to
za wsze w so bo tę, po nie waż wie lu z nas pra cu je i mo -
że my re zer wo wać za wsze ten je den czerw co wy
week end tuż przed lub po Dniu Dziec ka, w za leż no -
ści od te go jak to się ukła da w ka len da rzu.

Puls Nie mo dli na: Czy li na dal za mier za -
cie kon ty nu ować tra dy cję or ga ni zo wa nia
Dnia Dziec ka z Klu bem 2000?

Ry szard Żak: My ślę, że tak. Oprócz te go or -
ga ni zu je my tak że tur nie je mi ko łaj ko we, gdyż uwa -
żam, że na le ży po ma gać szko łom przy te go ty pu im -
pre zach. My się fi nan su je my ze skła dek, fi nan se
na sze są na ty le wy star cza ją ce, że mo że my so bie po -
zwo lić na or ga ni za cję ta kich im prez, na za pew nie nie
pu cha rów, ja kichś drob nych upo min ków. 

Je że li jest ta ka po trze ba, to od cza su do cza -
su wspie ra my rów nież ja kieś in ne ak cje cha ry ta tyw -
ne. Ale to jest bar dzo in dy wi du al na spra wa, każ do -
ra zo wo do kład nie ana li zo wa na na na szych
ze bra niach. 

Ma my do bry kon takt z dy rek to rem Szko ły Pod -
sta wo wej nr 1 w Nie mo dli nie Ja nem Ja ni kiem,
dzię ki te mu uda je nam się spraw nie prze pro wa -
dzać or ga ni za cję tur nie jów, m.in. wła śnie z oka zji
Dnia Dziec ka. Ta współ pra ca do brze nam się ukła -
da. Od stro ny spor to wej or ga ni za cją te go rocz ne -
go Dnia Dziec ka za jął się dy rek tor Ja nik i Szko ła
Pod sta wo wa nr 1, my wspar li śmy fi nan so wo ten
tur niej.

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

Katarzyna i Rafał Dolakowie



Ro dzin ny fe styn
w Przed szko lu „Baj ka”

Tra dy cją Przed szko la nr 1 „Baj ka”
w Nie mo dli nie jest co rocz ne or ga ni zo wa -
nie w mie sią cu ma ju – Fe sty nu Ro dzin ne go
z oka zji Dnia Mat ki, Oj ca i Dziec ka. 

W bie żą cym ro ku szkol nym Fe styn miał miej sce
w dniu 28.05.2011r. Ce lem ta kich im prez jest przede
wszyst kim in te gro wa nie śro do wisk: ro dzin ne go, lo kal -
ne go i przed szkol ne go. Jest to za wsze uro czy stość
otwar ta i pro mu ją ca na szą pla ców kę na ze wnątrz.
Do kła da my wszel kich sta rań, aby by ła to im pre za
peł na ra do ści oraz ak tyw nie spę dzo ne go cza su przez
dzie ci i ich ro dzi ców. 

Fe styn roz po czął się mi łym ak cen tem – czę ścią
ar ty stycz ną, pod czas któ rej wszyst kie gru py pre zen -
to wa ły swo je umie jęt no ści wo kal no -mu zycz no -ta -
necz ne. By ły to bar dzo cie ka we i barw ne przed sta -
wie nia, wzbo ga co ne o pięk ne stro je i re kwi zy ty.
Wy stę py by ły nie zwy kle emo cjo nu ją ce, wzbu dza ły ra -
dość i wzru sze nie ro dzi ców. Część ar ty stycz na zo sta -
ła za koń czo na pięk ny mi ży cze nia mi i wrę cze niem
upo min ków. 

Ro dzi ce wspól nie z uko cha ny mi po cie cha mi mo -
gli sko rzy stać z bo ga tej ofer ty im pre zy. Moż na by ło
przy jem nie po sie dzieć w ka wia ren ce, któ ra ser wo wa -
ła pysz ne cia sta, go fry, po pcorn, na po je, pie ro gi,
pie czo ną kieł ba sę, ka szan kę oraz chleb ze smal cem
i ogór kiem. Dla chcą cych spę dzić czas kre atyw nie zo -
sta ły zor ga ni zo wa ne za wo dy spor to we oraz kon kurs
pla stycz ny pod ha słem: „Czy ste po wie trze wo kół
nas”. Umie jęt no ści wo kal ne moż na by ło za pre zen to -
wać w kon kur sie pio sen ki. Du żym po wo dze niem cie -
szy ło się ma lo wa nie. 

Ja ko or ga ni za to rzy sta ra li śmy się, by pa no wał
ra do sny kli mat, nie bra ko wa ło atrak cji. Cie szy my
się, że mo gli śmy umoż li wić bli ski kon takt dzie ci ze
swo imi ro dzi ca mi w miej scu przy jaź nie na sta wio -
nym i otwar tym dla każ de go dziec ka i każ de go ro dzi -
ca – ja kim jest na sze przed szko le. 

Ma my na dzie ję, że speł ni li śmy ocze ki wa nia wy -
cho wan ków i ro dzi ców, są dząc po uśmiech nię tych
bu ziach dzie ci i pięk nych sło wach uzna nia prze ka zy -
wa nych nam przez ro dzi ców. My ze swo jej stro ny
dzię ku je my Pań stwu za Wa szą obec ność i ser decz nie
za pra sza my za rok. 

mgr An na Na wrat, mgr Ewa Tom ków

Świę to ro dzi ny w Przed szko lu
nr 2 w Nie mo dli nie

W dniu 27 ma ja ob cho dzi li śmy Świę to
Ro dzi ny, lecz desz czo wa po go da nie po -
zwo li ła na za pre zen to wa nie wszyst kich
atrak cji, przy go to wa nych na pla cu za baw. 

Ro dzi ce po dzi wia li swo je po cie chy w cza sie wy -
stę pów przy go to wa nych spe cjal nie dla ma my i ta ty

w sa lach za baw. Zo sta li rów nież ob da ro wa ni pre zen -
ta mi sa mo dziel nie przy go to wa ny mi przez dzie ci. Ce -
lem ta kie go spo tka nia ca łej ro dzi ny w przed szko lu,
oprócz in te gra cji wszyst kich uczest ni ków, by ło
wzmac nia nia wię zi ro dzin nych po przez wspól ne
prze ży wa nie przy jem no ści oraz ucze nie się czer pa -
nia ra do ści ze spra wia nia in nym nie spo dzia nek
z oka zji świę ta ma my i ta ty.

Czer wiec roz po czy na się świę tem wszyst kich
dzie ci. Tak też by ło w Przed szko lu nr 2 w Nie mo dli nie.

Dzie ci do sta ły słod kie upo min ki, by ła we so ła za ba -
wa na pla cu za baw - Dzień Spor tu, by ły też na gro dy
w po sta ci me da li za wspól ną ry wa li za cję. Ce le, któ re
przy świe ca ły na uczy ciel kom zo sta ły osią gnię te, a mia -
no wi cie: in te gro wa nie grup przed szkol nych, pro pa go -
wa nie bez piecz nych za baw na świe żym po wie trzu,
za chę ca nie dzie ci do ak tyw no ści ru cho wej, ćwi cze nie
spraw no ści dzia ła nia i ko mu ni ko wa nia się w gru pie,
wzbo ga ca nie prze żyć po przez współ za wod nic two. 

W na stęp nym ty go dniu, 7 czerw ca, by ła wspa -
nia ła, sło necz na po go da, zor ga ni zo wa li śmy za ba wę
dzie ci z udzia łem klau nów. By ła to za ba wa peł na hu -
mo ru, kon kur sów, mu zy ki oraz tań ca. 

Dzię ku je my wszyst kim ro dzi com oraz spon so -
rom za współ pra cę.

Te re sa Ra dzi szew ska

Bo naj waż niej sza
jest Ro dzi na

Pod ta kim ha słem 2 VI 2011r. od był
się Pierw szy Pik nik Ro dzin ny uczniów i ro -
dzi ców kla sy Ib ze Szko ły Pod sta wo wej
nr 1 w Nie mo dli nie, nad któ rym czu wa ła
wy cho waw czy ni Bar ba ra Ko ło dyń ska,
a nad opra wą tech nicz ną pan Ro man
Oszy wa.

Oka zja by ła wy jąt ko wa: 26 ma ja wszyst kie ma -
my ob cho dzi ły swo je świę to, 23 czerw ca, swój dzień
świę to wa li ta tu sio wie, a 1 czerw ca swo je świę to
mia ły dzie ci. Pierw szym Pik ni kiem Ro dzin nym uczczo -
no więc wszyst kie uro czy sto ści, „bo naj waż niej sza
jest Ro dzi na”. Za pro szo nym go ściem był Pan dy rek -
tor Jan Ja nik.

Ce lem te go wy jąt ko we go spo tka nia by ła in te -
gra cja spo łecz no ści uczniow skiej i na uczy ciel skiej
z ro dzi ca mi, wzmoc nie nie ak tyw no ści uczniów, za -
chę ca nie ro dzi ców do czę ste go i kon struk tyw ne go
udzia łu w ży ciu szko ły i do udzia łu w pro ce sie wy cho -
waw czym oraz uka zy wa nie róż nych spo so bów spę -
dza nia cza su wol ne go. Szcze gól nie w cza sach, kie -
dy ro dzi ce są tak bar dzo za pra co wa ni, a dzie ci
więk szość cza su spę dza ją przed kom pu te rem, zna -
le zie nie cza su na wspól ne świę to wa nie i za ba wę
w gro nie ro dzin nym jest bar dzo waż ne.

Ca łej im pre zie to wa rzy szy ła do bra za ba wa
i pięk na po go da, choć wcze śniej oba wia no się, ze
spad nie deszcz. Tłum nie zgro ma dze ni na bo isku
szkol nym ro dzi ce, dziad ko wie, ro dzeń stwo obej rze li

pięk ny, pe łen ko lo rów, wzru sza ją cych wier szy, pio se -
nek wy stęp dzie ci.

Przy dźwię kach pio sen ki „Cu dow nych ro dzi ców
mam” dzie cia ki wrę czy ły wspa nia łe upo min ki wy ko na -
ne przez pierw sza ków oraz ufun do wa ne przez fir mę Eu -
ro mat, a zor ga ni zo wa ne przez pań stwa Sta wiń skich.

Po wy stę pach przy szedł czas na po czę stu nek
i spor to we kon ku ren cje ro dzin ne, gdzie we wspól -
nych roz gryw kach wzię ły udział gru py skła da ją ce
się z ro dzi ca ze swym dziec kiem. Za czę ła się za ba wa
peł na uśmie chu i ra do ści. By ło prze cią ga nie li ny,
prze wróć – po staw bu tel kę, przej ście przez szar fy,
prze kła da nie pił ki, rzut do ce lu, krę ce nie na ma łym
i du żym hu la – hop., itp. W nie któ rych kon ku ren cjach
bra ły udział rów nież bab cie i ro dzeń stwo. Do prze -
cią ga nia li ny za pro szo ny zo stał pan dy rek tor.

Na za koń cze nie każ da ro dzi na otrzy ma ła pa -
miąt ko wy me dal przy go to wa ny przez jed ne go z ta -
tu siów Ja ro sła wa Kow nac kie go. Ko cha ne ma my za -
pew ni ły wszyst kim uczest ni kom po czę stu nek pe łen
roz ma itych ła ko ci, a cu dow ni ta tu sio wie ser wo wa li
smacz ną kieł ba skę z gril la.

Czas dzie ciń stwa jest naj pięk niej szym i naj bar -
dziej bez tro skim okre sem w ca łym ży ciu czło wie ka.
Pa mię taj my o tym i niech wszyst kie dzie ci cie szą się
nim jak naj peł niej i jak naj dłu żej.

Wszyst kim, któ rzy czyn nie włą czy li się w przy go -
to wa nie tej im pre zy ser decz nie dzię ku ję.

Wy cho waw czy ni: Bar ba ra Ko ło dyń ska

„Zdro wo – ja rzy no wo – spor to -
wo” – Dzień Dziec ka w Je dyn ce 

W ka len da rzo wym Dniu Dziec ka wszyst -
kie dzie ci ocze ku ją zwięk szo nej daw ki przy -
jem no ści, ła ko ci, pre zen tów, or ga ni za cji im -
prez i więk szej swo bo dy. To ich dzień.

Naj młod sze dzie cia ki ze Szko ły Pod sta wo wej
nr 1 w Nie mo dli nie ob cho dzi ły swo je świę to pod ha -
słem „Zdro wo – ja rzy no wo – spor to wo”. Nad ca ło -
ścią czu wa ły wszyst kie wy cho waw czy nie klas 0 – III.

Ce lem tej im pre zy by ła in te gra cja śro do wi ska
uczniow skie go, po pu la ry za cja spor tu i zdro we go od -
ży wia nia, ry wa li za cja w du chu „fa ir play”. Ca ła uro -
czy stość szkol na roz po czę ła się ape lem. Z cie ka wym
pro gra mem wy stą pi li ucznio wie kla sy II b. 

Po tem za czę ły się spor to wo – ja rzy no we zma ga -
nia mię dzy ucznia mi klas pierw szych, dru gich i trze -
cich. Swo je kon kur sy mia ły też ze rów ko wi cze. Do każ -
dej kon ku ren cji wy ko rzy sta ne zo sta ły wa rzy wa lub
owo ce. Wszy scy za wod ni cy dziel nie się spi sa li a ko -
le dzy i ko le żan ki z kla sy moc no im ki bi co wa li. Na za -
koń cze nie od był się mecz pił ki noż nej klas dru gich.
Po za cię tej wal ce wy gra li ucznio wie kla sy II a. 

Każ dy uczest nik kon kur su do stał słod ki upo mi nek
za spon so ro wa ny przez Ra dę Ro dzi ców, a kla sy pa -
miąt ko we dy plo my. Mi mo desz czu, był to dzień uśmie -
chu i ra do ści, je den z naj waż niej szych dni w ro ku.

Bar ba ra Ko ło dyń ska
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Sta tu et ki roz da ne
W dniu 20 czerw ca 2011 r. w Ośrod ku

Kul tu ry od by ło się spo tka nie Bur mi strza Nie -
mo dli na – Mi ro sła wa Stan kie wi cza z naj lep -
szy mi ab sol wen ta mi szkół pod sta wo wych
i gim na zjum w ro ku szkol nym 2010/2011
oraz zwy cięz ca mi kon kur sów przed mio to -
wych i naj lep szy mi spor tow ca mi w gmi nie.

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

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

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

1. Pau li na Żmu da uczen ni ca Pu blicz nej Szko ły
Pod sta wo wej Nr 1 w Nie mo dli nie,

2. To masz Zwa rycz uczeń Pu blicz nej Szko ły Pod -
sta wo wej Nr 2 w Nie mo dli nie,

3. Jo an na Ja błoń ska uczen ni ca Pu blicz nej Szko -
ły Pod sta wo wej w Gra czach,

4. Pau li na Dec uczen ni ca Pu blicz nej Szko ły Pod -
sta wo wej w Gra bi nie,

5. Ja kub Ka li ciń ski uczeń Pu blicz nej Szko ły Pod -
sta wo wej w Ro gach,

6. Jo an na Ko cio łek uczen ni ca Pu blicz ne go Gim -
na zjum w Gra czach.

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

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

Ucznio wie na szych szkół przy stą pi li do 14 kon -
kur sów przed mio to wych ko or dy no wa nych przez gmi -
nę. Udział w kon kur sie wzię ło łącz nie 126 uczniów
szkół pod sta wo wych i gim na zjal nych, któ rzy przy go -
to wy wa li się pod czuj nym okiem swo ich na uczy cie li.

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

Z ogól nej licz by 948 uczniów re ali zu ją cych obo -
wią zek szkol ny w szko łach, dla któ rych or ga nem
pro wa dzą cym jest Gmi na Nie mo dlin, 99 uczniów
szkół pod sta wo wych i Gim na zjum w Gra czach do stą -
pi ło za szczy tu uczest ni cze nia wraz ze swo imi ro dzi -
ca mi w spo tka niu i ode bra ło z rąk Pa na Bur mi strza
i Prze wod ni czą ce go Ra dy Miej skiej po dzię ko wa nia
i li sty gra tu la cyj ne za uzy ska ne suk ce sy i wy so kie
osią gnię cia w kon kur sach i olim pia dach.

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

Mał go rza ta Ko cha nek
Za stęp ca Dy rek to ra ZE FO

Po że gna nie gim na zja li stów
Ze spo łu Szkół w Nie mo dli nie

Na za koń cze nie edu ka cji w Pu blicz nym
Gim na zjum Ze spo łu Szkół w Nie mo dli nie,
jak co ro ku, naj lep szym ab sol wen tom Szko -
ły wrę czo no Me da le Chro bre go. Uro czy -
stość od by ła się w dniu 21 czerw ca 2011 r.
w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie. 

Ucznio wie na gro dze ni zo sta li w ośmiu ka te go -
riach: hu ma ni sta – Wik to ria Pa cho lik z kla sy III a, po -
li glo ta – Pa try cja Gor czow ska z kla sy III b, ar tyst ka
– Do ro ta Zy siak z kla sy III a, ak ty wi sta i spo łecz nik
– An na Zie liń ska z kla sy IIIa, spor to wiec – Ma te usz
Mierz wiak z kla sy III d, na uko wiec – Woj ciech Na chti -
gall z kla sy III a, oso ba po zy tyw nie za krę co na – Ur -
szu la Ma zur z kla sy III b. 

W dru giej czę ści uro czy sto ści Wi ce sta ro sta Po -
wia tu Opol skie go – Le onar da Pło szaj wrę czy ła sta -
tu et kę Naj lep szej Ab sol went ce Gim na zjum, któ rą
zo sta ła Ur szu la Ma zur z kla sy III b. Na sce nie uczen -
ni cy to wa rzy szy li ro dzi ce. Gra tu la cje zło ży ła im tak -
że Dy rek tor Szko ły Bar ba ra Pa nec ka.

W ko lej nym punk cie pro gra mu na gro dze ni zo -
sta li ucznio wie, któ rzy otrzy ma li śred nią ocen
na świa dec twie po wy żej 4,75.

Po zo sta łym ab sol wen tom świa dec twa ukoń cze -
nia szko ły wrę czy li wy cho waw cy. 

Wie czór upły nął w ra do snej at mos fe rze, nie bra -
ko wa ło rów nież wzru sza ją cych po że gnań na uczy -
cie li z ucznia mi, ser decz nych ży czeń i wza jem nych
po dzię ko wań. 

kk

Po że gna nie ab sol wen tów
Za sad ni czej Szko ły
Za wo do wej w Chro brym

W pią tek 10 czerw ca w Ze spo le Szkół
w Nie mo dli nie od by ło się uro czy ste za koń -
cze nie ro ku szkol ne go i po że gna nie ab sol -
wen tów Za sad ni czej Szko ły Za wo do wej. 

Uro czy stość uświet nił pro gram ar ty stycz ny przy -
go to wa ny przez uczniów kla sy pierw szej ZSZ pod kie -
run kiem wy cho waw cy p. Wal de ma ra Ju zwy. W tym
ro ku mu ry na szej szko ły za wo do wej opu ści ło 43 ab -
sol wen tów o róż nych spe cjal no ściach. Na uzna nie za -
słu gu je fakt, że aż 10 osób otrzy ma ło na gro dy za wy -
róż nia ją ce wy ni ki w na uce i wzo ro we za cho wa nie. 

Po za koń cze niu na uki w szko le ab sol went przy -
stę pu je do ze wnętrz nych eg za mi nów za wo do wych,
któ re skła da ją się z pi sem ne go te stu i czę ści prak tycz -
nej, spraw dza ją cej sto pień opa no wa nia umie jęt no -
ści za wo do wych. W za leż no ści od wy bra ne go za wo -
du eg za mi ny pi sem ne moż na zda wać w szko le
ma cie rzy stej lub w miej scu wska za nym przez cech.
Te go rocz ny eg za min pi sem ny dla 4 ku cha rzy ma łej
ga stro no mii i 12 sprze daw ców od był się już 13
czerw ca br. 

Pu blicz na Za sad ni cza Szko ła Za wo do wa wcho -
dzi w skład Ze spo łu Szkół im. Bo le sła wa Chro bre go
w Nie mo dli nie. Od wie lu lat kształ ci mło dzież w kla -
sach wie lo za wo do wych z do wol nie wy bra nym ję zy -
kiem ob cym. Na si ucznio wie są za trud nie ni u swo ich
pra co daw ców, gdzie po zna ją taj ni ki da ne go za wo du,
a w szko le po głę bia ją wie dzę z przed mio tów ogól no -
kształ cą cych. Do dat ko wo są kie ro wa ni przez szko łę
na spe cja li stycz ne kur sy ze wnętrz ne. 

Wa run kiem przy ję cia do ZSZ jest zło że nie po da -
nia wraz z pi sem nym za świad cze niem od pra co -

daw cy o przy ję ciu na prak tycz ną na ukę za wo du
od 1 wrze śnia 2011r. Szcze gó ło we in for ma cje o ofer -
cie edu ka cyj nej są do stęp ne na szkol nej stro nie in ter -
ne to wej www.zs.nie mo dlin.org. Za pra sza my!

Elż bie ta Woź niak

Na za koń cze nie
edu ka cji przed szkol nej

Nie za po mnia nych wra żeń do star czy ły 6-
lat ki z Pu blicz ne go Przed szko la nr 2 w Nie -
mo dli nie swo im ro dzi com. W dniu 8 czerw ca
br. na de skach Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli -
nie za pre zen to wa ły opo wieść: „Daw no te -
mu na Dzi kim Za cho dzie”, przy go to wa ną
przez wy cho waw czy nię Bar ba rę Mi ler.

W mu zy kę, za czerp nię tą z kla sy ki we ster nu, zo -
stał wple cio ny wą tek przy jaź ni po mię dzy kow bo ja mi
a czer wo no skó ry mi miesz kań ca mi pre rii. Dzie ci wy -
ka za ły się umie jęt no ścia mi ak tor ski mi, ta necz ny mi
i wo kal ny mi.

„Na sze miej sce jest tu w Nie mo dli nie, ale gdzie
po pro wa dzi nas przy szłość jesz cze nie wie my…” – te
sło wa wy po wie dzia ne przez 6- let nią Ju lię za mknę ły
pe wien etap edu ka cji dzie ci. Przed sta wie nie uwień -
czy ło czte ro let ni po byt dzie ci w przed szko lu. Dy rek -
tor pla ców ki – Te re sa Ra dzi szew ska wrę czy ła ab sol -
wen tom pa miąt ko we dy plo my oraz upo min ki. By ły
bra wa, uści ski, łzy wzru sze nia. 

Wy cho waw cy gru py Bar ba ra Mi ler i Alek san dra
Gra bow ska pra gną po dzię ko wać ro dzi com przed szko -
la ków za wie le mi łych słów skie ro wa nych pod ad re sem
na uczy cie li, jak rów nież za za an ga żo wa nie ro dzi ców
w przy go to wa nie uro czy sto ści. Wspól nie spę dzo ny
dzień na dłu go po zo sta nie wszyst kim w pa mię ci.

Po dzię ko wa nia skła da my rów nież pa nu Pio tro wi
So pel za po moc w przy go to wa niu opra wy mu zycz nej
do przed sta wie nia.

Bar ba ra Mi ler

Spo tka nia z na uką i tech ni ką
W ostat nim ty go dniu ma ja gim na zja li -

ści – człon ko wie ko ła tech nicz ne go, dzia -
ła ją ce go w Ze spo le Szkół w Nie mo dli nie,
uczest ni czy li w wy ciecz kach edu ka cyj nych
współ fi nan so wa nych przez Unię Eu ro pej -
ską w ra mach pro gra mu Ak tyw na mło -
dzież z Po wia tu Opol skie go.

W po nie dzia łek 23 ma ja wzię li udział w warsz ta -
tach na uko wych zor ga ni zo wa nych przez pra cow ni ków
opol skich uczel ni w ra mach 9 Opol skie go Fe sti wa lu
Na uki. Na do bry po czą tek wszy scy przy po mnie li so -
bie pod sta wo we pra wa fi zy ki, wy ko nu jąc sa mo dziel -
nie pro ste do świad cze nia na przy go to wa nych do te -
go ce lu sta no wi skach. Tu taj ucznio wie mo gli do wo li
łą czyć, na ci skać, wy krę cać, skrę cać czy li wszyst ko to,
cze go nor mal nie w szko le ro bić nie wol no.

Po tej in te lek tu al nej roz grzew ce na stą pi ły po ka -
zy „wie dzy ta jem nej” w wy ko na niu za wo do wych fi zy -
ków. Z cie kaw szych i ra czej rzad ko sto so wa nych
w szko le do świad czeń moż na wy mie nić: wbi ja nie
gwoź dzi ba na nem, „ko pa nie prą dem” i wy sa dza nie
pla sti ko wej bu tel ki. 

Po tych emo cjach wi zy ta w la bo ra to rium wy so -
kich na pięć Po li tech ni ki Opol skiej by ła jak buł ka
z ma słem, na wet na pię cie rzę du kil ku dzie się ciu kV ni -
ko go już nie wy stra szy ło. 

(ciąg dalszy na str. 16)
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(dokończenie ze str. 15)

Ko lej na edu ka cyj na wy ciecz ka od by ła się
w czwar tek 26 ma ja w ra mach Dni Otwar tych PGE
Elek trow ni Opo le. Dzię ki te mu moż na by ło zwie dzić
naj waż niej sze obiek ty i na wła sne oczy zo ba czyć, jak
wy twa rza się prąd elek trycz ny na ska lę prze my sło wą. 

Tym ra zem naj więk szym hi tem by ły ka ski, któ re
przez ca ły czas na le ża ło no sić. To chy ba dla te go nie
wol no ro bić zdjęć na te re nie elek trow ni. Nam szczę -
ście do pi sa ło, bo na szej gru pie to wa rzy szy li dzien ni -
ka rze z por ta lu 24opo le. pl, któ rzy le gal nie wy ko na -
li pa rę fo tek.

Elż bie ta Woź niak

Pierw sze pra wo jaz dy
W dniu 7 czerw ca w Ze spo le Szkół

w Nie mo dli nie od był się eg za min na kar ty
ro we ro we i mo to ro we ro we. Przy stą pi ło
do nie go 37 uczniów, głów nie z klas gim na -
zjal nych. 

Eg za min skła dał się z trzech eta pów: pi sem ne -
go te stu z prze pi sów ru chu dro go we go, jaz dy
po pla cu i te stu z za sad udzie la nia pierw szej po mo -
cy. Każ dą część po prze dza ło od po wied nie szko le -
nie. Zma ga nia roz po czę ły się pi sem nym te stem,
w któ rym moż na by ło zro bić tyl ko 5 błę dów na 25
py tań. Nie któ rzy ucznio wie mu sie li sko rzy stać z ust -
nej po praw ki, ale osta tecz nie uzy ska li ak cep ta cję
eg za mi na to ra i mo gli przy stą pić do czę ści prak tycz -
nej – jaz dy po pla cu ma new ro wym. Tu taj emo cje by -
ły naj więk sze. Na le ża ło opa no wać sku ter, ale
przede wszyst kim stres, spo wo do wa ny ko men ta -
rza mi ki bi ców.

Pierw sze dwie czę ści eg za mi nu prze pro wa dził
eg za mi na tor Wo je wódz kie go Ośrod ka Ru chu Dro go -
we go w Opo lu p. Le on Czar nec ki, z któ rym na sza
szko ła współ pra cu je już od wie lu lat. Wspar cie me -
dycz ne za pew nia ła p. Mag da le na Le wic ka – pie lę -
gniar ka dy plo mo wa na, któ ra rów nież pro wa dzi ła
szko le nie i eg za min z za sad udzie la nia pierw szej
po mo cy. Nad bez pie czeń stwem uczest ni ków i spraw -
nym prze bie giem ca łej im pre zy czu wał nasz szkol ny
pe da gog To masz Waj da, któ re mu po ma ga li Mar ta
My śli wiec i Se ba stian Dzi wak. 

Osta tecz nie upraw nie nia do kie ro wa nia ro we -
rem lub mo to ro we rem uzy ska ło 30 uczniów. Ci, któ -
rym się nie po wio dło mo gą sko rzy stać z ofer ty
WORD w Opo lu i sa mo dziel nie umó wić się na eg za -
min w in nym ter mi nie, szcze gó ło we in for ma cje do -
stęp ne są na www.word.opo le.pl

To już ostat ni te go ty pu eg za min prze pro wa dzo -
ny w szko le. Od 1 stycz nia 2012 r. nie bę dzie już kart
mo to ro we ro wych tyl ko pra wo jaz dy kat. AM,
a upraw nie nia do eg za mi no wa nia bę dą mia ły tyl ko
pla ców ki WORD. 

Elż bie ta Woź niak

Pa ra mo że wię cej
W Ze spo le Szkół im. Bo le sła wa Chro -

bre go w Nie mo dli nie od był się mię dzy gim -
na zjal ny kon kurs ma te ma tycz ny pn. „Pa ra
mo że wię cej”, zor ga ni zo wa ny pod pa tro -
na tem Sta ro sty Po wia tu Opol skie go. 

Wy star to wa ło w nim 16 par gim na zja li stów
z Nie mo dli na, Gra czy, Tu ło wic i Dą bro wy Nie mo dliń -
skiej. Każ da z dru żyn mu sia ła zmie rzyć się z za da nia -
mi lo gicz ny mi, szy fra mi, re bu sa mi, krzy żów ka mi
i ukła dan ka mi. Na roz wią za nie 31 za dań ucznio wie
mie li 60 mi nut. Re zul ta ty pra cy oce nia ła ko mi sja,
w skład któ rej wcho dzi li na uczy cie le ze wszyst kich
star tu ją cych szkół. 

Wy ni ki kon kur su pre zen tu ją się na stę pu ją co: 
I miej sce: To masz Gru ca i Bar tło miej Jóź ków

z PG ZS w Dą bro wie Nie mo dliń skiej 
II miej sce: Woj ciech Ka miń ski i Bar tosz Wach

z PG ZS w Nie mo dli nie 
III miej sce: Zu zan na Ba naś i Prze my sław Ru -

snak z PG ZS w Nie mo dli nie 
Zwy cięz cy otrzy ma li na gro dy rze czo we i dy plo -

my ufun do wa ne przez Sta ro stę Po wia tu Opol skie go.
Wszyst kim ser decz nie gra tu lu je my i za pra sza my
za rok. 

Re la cja z kon kur su w for mie pre zen ta cji mul ti -
me dial nej znaj du je się na szkol nej stro nie in ter ne to -
wej www.zs.nie mo dlin.org w za kład ce KON KUR SY
MA TE MA TYCZ NE.

Elż bie ta Pięt ka

Ca ła Pol ska czy ta dzie ciom
W dniu 2 czerw ca w Miej sko Gmin nej

Bi blio te ce Pu blicz nej w Nie mo dli nie od był
się już X Ogól no pol ski Ty dzień Czy ta nia
Dzie ciom, na któ ry przy by ła gru pa przed -
szko la ków z Pu blicz ne go Przed szko la Nr 2
w Nie mo dli nie.

Spo tka nie roz po czę ło się pio sen ką „Ca ła Pol ska
czy ta dzie ciom” oraz po pu lar nym wier szem Ju lia -
na Tu wi ma pt.: „Lo ko mo ty wa”. Na stęp nie dzie ci wy -
słu cha ły we so łych i za baw nych wier szy na szych pol -
skich pi sa rzy two rzą cych dla naj młod szych, któ re
prze czy ta li za pro sze ni go ście, przed sta wi cie le sa -
mo rzą du gmi ny: pa ni se kre tarz Zdzi sła wa Bart ków,
pa ni Zo fia Osi jew ska, pa ni Mał gorz ta Ko cha nek i pa -
ni Bar ba ra Wy dra. 

Po nad to przed szko la ki od ga dy wa ły ty tu ły ba jek
z za pre zen tow nych ilu stra cji, wy ko na ły puz zlo we lo -
ko mo ty wy (pra ce zo sta ły wy eks po no wa ne na wy -
staw ce w Bi blio te ce) oraz wzię ły udział w za ba wach
i kon kur sach na tę oka zję przy go to wa nych, m.in.
„we so łe sa mo lo ty”, „tań czą ce dło nie”, „kro ple desz -

czu”, a na za koń cze nie na si mi lu siń scy otrzy ma li
słod ko ści. 

Spo tka nie wpra wi ło wszyst kich w do bry hu mor,
a tak że przy po mnia ło, jak waż ne i po ży tecz ne jest
czy ta nie ksią żek.

Do ro ta Ol szew ska

Spo tka nie au tor skie
z Bar ba rą Ko smow ską

W śro dę, 8 czerw ca, w Miej sko -Gmin nej
Bi blio te ce Pu blicz nej w Nie mo dli nie oraz
w fi lii bi blio tecz nej w Gra czach od by ły się
spo tka nia au tor skie z Bar ba rą Ko smow ską
– au tor ką ksią żek dla młodzieży i do ro słych. 

W śro dę 8 czerw ca w Miej sko Gmin nej Bi blio te -
ce Pu blicz nej w Nie mo dli nie oraz Fi lii bi blio tecz nej
w Gra czach od by ły się spo tka nia au tor skie z pa nią
Bar ba rą Ko smow ską – au tor ką ksią żek dla do ro -
słych, mło dzie ży i dzie ci, lau re at ką licz nych na gród
i wy róż nień w kon kur sach po etyc kich. 

W spo tka niach wzię li udział ucznio wie z za przy -
jaź nio nych szkół: SP Nr 2 w Nie mo dli nie oraz SP
w Gra czach. Pi sar ka mia ła świet ny kon takt z przy by -
ły mi, od po wia da ła na za da wa ne py ta nia do ty czą ce
za rów no swo jej twór czo ści, jak i ży cia pry wat ne go. 

Na za koń cze nie ucznio wie otrzy ma li de dy ka cje
wraz z au to gra fa mi, a wszy scy chęt ni mo gli po zo wać
do pa miąt ko we go zdję cia z za pro szo nym go ściem.

Ser decz nie za pra sza my do na szej bi blio te ki
wszyst kich, któ rzy pra gną za po znać się z książ ka mi
pa ni Bar ba ry Ko smow skiej.

Do ro ta Ol szew ska

„Pa ra sol nie chro ni od łez” – 
Ta ka myśl przy świe ca ła ostat nie mu

(już pięt na ste mu!) wie czo ro wi po ezji w gra -
czew skiej szko le. Tym ra zem spo tka nie ze
sztu ką po świę co ne zo sta ło w zu peł no ści
twór czo ści Jo na sza Ko fty. 

Któż z nas nie zna ta kich utwo rów jak: „Jej por -
tret”, „Do łez ki łez ka”, „Sam ba przed roz sta niem”.
Pod czas wie czo ru moż na je by ło usły szeć nie tyl ko
w wer sji re cy to wa nej. Kil ka pięk nych tek stów Ko fty
wy śpie wa ły ze bra nym dwie uta len to wa ne gim na -
zja list ki: Mar le na Bo ro wicz (przy go to wa na przez pa -
nią Bo gu mi łę Sa noj cę – Tu łę) i Mag da le na Ska -
za (przy go to wa na przez pa na Ze no na Kul czyń skie go,
któ ry rów nież to wa rzy szył jej pod czas wy stę pu gra -
jąc na gi ta rze).

Jak każ de wio sen ne spo tka nie z po ezją, rów -
nież to, po łą czo ne zo sta ło z kon kur sem re cy ta tor -
skim. Uczest ni ków kon kur so wych zma gań oce nia ło
pro fe sjo nal ne ju ry w skła dzie: po eci – pa ni Ewa Maj
– Szczy giel ska, pan Ed mund Bo rzem ski oraz po lo nist -
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ki – pa ni Be ata Ho mon tow ska i pa ni Alek san dra
Ko rze niow ska. Naj lep sze oka za ły się dziew czy ny:
Pau li na Ju dasz (miej sce I), Pau li na Ju zwa (II) i Ela
Dża luk (III). Re cy ta to rem pu blicz no ści zo sta ła Ania
Kra jew ska.

Pięt na ste gra czew skie spo tka nie z po ezją zor ga -
ni zo wa ły pa nie: Jo an na Teo do ro wicz, Be ata Są del
i Ka ta rzy na Kri st man. Trze ba jed nak za zna czyć, że
nie by ło by ono tak uda ne, gdy by nie po moc i życz li -
wość wie lu in nych osób: pa na Wie sła wa Nic po nia,
któ ry z wy jąt ko wą spraw no ścią (przy słu gu ją cą tyl ko
wu efi stom) wy ko nał wszyst kie pra ce wy so ko ścio we;
pa na dy rek to ra Eu ge niu sza Świąt ka, któ ry wspie ra
or ga ni za to rów du cho wo i fi zycz nie; pań stwa Olek -
sów wspie ra ją cych po ezję fi nan so wo; pa na Ka ro la
Bi sku pa oświe tla ją ce go mło dych ar ty stów; pa ni Ewy
Reh lis, któ ra przy kry ła słoń ce i ofia ro wa ła nam tro -
chę mro ku (bez któ re go wie czór nie był by wie czo -
rem); pa na Ja ro sła wa Ko pi ja i Urzę du Mia sta i Gmi -
ny spon so ru ją cych upo min ki dla zwy cięz ców oraz
pa na rad ne go Edwar da Je dry, któ ry nie pierw szy raz
po ja wił się na spo tka niu ze słod ką nie spo dzian ką dla
re cy tu ją cych.

Szcze gól ne po dzię ko wa nia na le żą się rów nież
wier nej pu blicz no ści, któ ra jak zwy kle nie za wio dła
(pa nu bur mi strzo wi Mi ro sła wo wi Stan kie wi czo wi,
prze wod ni czą ce mu Ra dy Miej skiej pa nu Ma riu szo -
wi Niec ka rzo wi, dy rek to rom obu gra czew skich
szkół – pa ni Iwo nie Traw ce i pa nu Eu ge niu szo wi
Świąt ko wi; pań stwu Olek som, pa ni soł tys Zo fii
Osi jew skiej, obec nym i eme ry to wa nym na uczy cie -
lom, ro dzi com, ab sol wen tom szko ły i pa ni Ire nie
Bie lec kiej). 

Pu blicz ność do wio dła, że w dzi siej szych, ma ło
po etyc kich cza sach, po ezja jest dla nie któ rych jesz -
cze waż na. Prócz stra wy du cho wej słu cha czom do -
star czo no też praw dzi wej po ezji sma ku. W po etyc kiej
ka wia ren ce moż na by ło bo wiem zjeść ka wa łek pysz -
ne go, do mo we go ser ni ka i na pić się ka wy.

Or ga ni za tor ki:
Jo an na Teo do ro wicz i Be ata Są del

Z wi zy tą w Do mu Dziec ka
w Strze go wie

Już 10 lat wo lon ta riu sze gra czew skie -
go gim na zjum z Klu bu Czy stych Serc od -
wie dza ją pod opiecz nych Do mu Dziec ka
w Strze go wie. 

Dwu krot nie w cią gu ro ku zbie ra ją sło dy cze
wśród uczniów, by móc się po dzie lić słod ko ścia mi
z ty mi, któ rych ży cie nie roz piesz cza. Mło dzież uwiel -
bia te wi zy ty, na wią za ły się sta łe przy jaź nie, kwit nie
ko re spon den cja in ter ne to wa i sms -owa. 

Na prze ka za niu pre zen tów oczy wi ście się nie
koń czy. Mło dzież bie rze udział w róż nych kon kur -
sach, roz gryw kach spor to wych i za ję ciach pla -
stycz nych. 

Wo lon ta riu sze wraz z opie ku nem za wsze z cięż -
kim ser cem wra ca ją z tych eska pad, bo chcia ło by się
dzie cia kom nie ba przy chy lić. Po cie sza nas myśl, że
już wkrót ce zno wu się spo tka my…

Opie kun wo lon ta ria tu:
Alek san dra Ko rze niow ska

Z wi zy tą
u Bur mi strza Nie mo dli na

Dnia 1 czerw ca 2011 r. z oka zji Dnia Dziec ka
ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej nr 2 w Nie mo dli nie
zło ży li wi zy tę Pa nu Bur mi strzo wi. Po krót kiej chwi li
ocze ki wa nia Pan Bur mistrz przy jął nas bar dzo ser -
decz nie. Po przy wi ta niu i przed sta wie niu się zo sta li -
śmy za pro sze ni do ga bi ne tu Bur mi strza. Za da li śmy
kil ka py tań, na któ re Pan Bur mistrz od po wia dał
z chę cią, raz z ła two ścią, a raz z lek kim za kło po ta -
niem. Po za koń cze niu wi zy ty zo sta li śmy po czę sto wa -
ni słod ko ścia mi i zro bi li śmy pa miąt ko we zdję cie. Ja -
ko upo mi nek od dzie cia ków z Dwój ki Pan Bur mistrz
otrzy mał wła sno ręcz nie wy ko na ny sło necz nik oraz
za pro sze nie na uro czy sty apel z oka zji za koń cze nia
ro ku szkol ne go.

Agniesz ka Kar bow nik kl. V a

Wy wiad z Pa nem Bur mi strzem
Mi ro sła wem Stan kie wi czem,
któ ry zo stał prze pro wa dzo ny 1
czerw ca 2011 r. przez uczniów
Szko ły Pod sta wo wej nr 2
w Nie mo dli nie:

Na czym po le ga pra ca Pa na Bur mi -
strza?

Cie ka we py ta nie. Na wie lu czyn no ściach. Przede
wszyst kim na prze wra ca niu pa pie rów, pod pi sy wa niu
do ku men tów, po dej mo wa niu de cy zji. Spraw, któ re
bur mistrz ja ko or gan ma do za ła twie nia, jest bar dzo
du żo. Od za ję cia pa sa dro go we go po przez spra wy
zwią za ne z za sił ka mi. 

Po nad to bur mistrz jest or ga nem po dat ko -
wym. Lu dzie pi szą, pro szą o umo rze nie po dat ków,
bo jest im cięż ko. Oprócz te go są spra wy in ter -
wen cyj ne. Miesz kań cy zwra ca ją się do bur mi -
strza w róż nych spra wach. A to psy bez pań skie
bie ga ją i trze ba je wy ła pać, a to dach prze cie ka,
są siad są sia do wi za gro dził wej ście do miesz ka -
nia, ktoś wy rzu cił śmie ci w nie do zwo lo nym miej -
scu, np. w le sie. 

Tych spraw in ter wen cyj nych jest bar dzo du żo.
Naj mniej po chła nia ją ca cza su, cho ciaż waż na, to
funk cja re pre zen ta cyj na. Bur mistrz re pre zen tu je
gmi nę na ze wnątrz. Na róż ne go ro dza ju uro czy sto -
ściach, spo tka niach: w Ośrod ku Kul tu ry, w szko le
w Gra czach, na bo isku spor to wym, w ha li wszy scy
ocze ku ją, że bę dzie bur mistrz, by wa tak, że bra ku -
je cza su. 

Ja kie jest hob by Pa na Bur mi strza?
In te re su ję się or ni to lo gią. Lu bię cho dzić po le sie,

po łą ce z lor net ką i apa ra tem fo to gra ficz nym. Ob ser -
wu ję i fo to gra fu ję pta ki.

W ja ki spo sób spę dza Pan wol ny czas?
Ale ja nie mam wol ne go cza su (śmiech). Jak mi

się uda mieć wol ną chwi lę, to spę dzam ją w ogro -
dzie. Zaj mu ję się wów czas ko sze niem traw ni ka, pie -
lę gna cją ogro du, bo wia do mo chwa sty i tra wa ro sną
naj szyb ciej. Cza sa mi bio rę węd kę i ja dę na ry by.

Ja kie jest ulu bio ne da nie Pa na Bur mi -
strza?

O! to trud ne py ta nie. Jak wi dać po mo jej po stu -
rze, lu bię zjeść. Tych dań mógł bym wy mie nić kil ka,
ale naj bar dziej uwiel biam szpa ra gi. Szpa ra gi przy go -
to wy wa ne na róż ne spo so by: w pa nier ce, go to wa ne,
zu pa krem. Szpa ra gi mo gę jeść bez koń ca.

Ja ką lu bi Pan mu zy kę?
Róż ną. Szcze gól nie z lat 70. i 80., a więc rock

and roll, ale też mu zy kę po waż ną oraz li rycz ną.
Ostat nio do sta łem pły tę chor wac kie go wy ko naw cy
Mir ka Sko ro. Bar dzo ład nie śpie wa, szcze gól nie o mi -
ło ści, ale i o woj nie, po nie waż kraj, z któ re go po cho -
dzi, był do tknię ty woj ną, więc te ele men ty tak że się
w je go utwo rach po ja wia ją.

Czy jest prze wi dy wa na mo der ni za cja
bo iska przy na szej szko le?

To za le ży co chce cie tam mieć. Oczy wi ście ma -
rze niem by ło by, że by bo isko po sia da ło sztucz ną na -
wierzch nię jak na Or li ku, jed nak są to ogrom ne kosz -
ty. My śla łem o tym, że by przy Szko le Pod sta wo wej
nr 2 stwo rzyć plac za baw. Od przy szłe go ro ku szkol -
ne go do szko ły przyj dą sze ścio lat ki, to są bar dzo ma -
łe isto ty i oprócz te go, że mo gą bie gać po bo isku po -
win ny mieć jesz cze moż li wość za ba wy.

Ja kie są prze wi dy wa ne zmia ny, co
do funk cjo no wa nia na szej szko ły?

Nic nie wiem o ja kichś zmia nach. Umó wi łem się
z ro dzi ca mi, ucznia mi i na uczy cie la mi, że do pó ki nie
bę dzie ob wod ni cy Nie mo dli na ze wzglę dów bez pie -
czeń stwa dzie ci żad nych zmian na ra zie nie prze wi -
dy wa łem, je że li cho dzi o funk cjo no wa nie szko ły.
W ce lu po pra wie nia bez pie czeń stwa przy prze cho -
dze niu wa szym do sa li gim na stycz nej roz po czy na my
re mont ul. Ki liń skie go z bu do wą chod ni ków i oświe -
tle niem.

Sły sze li śmy, że ko ło ha li spor to wej ma
po wstać ba sen. Czy to praw da?

Tak. Ko ło ha li spor to wej jest za re zer wo wa ne
miej sce na kry tą pły wal nię. My ślę, że w tej ka den cji
sa mo rzą du uda się ją za pro jek to wać. Bu do wa ta kie -
go obiek tu to ol brzy mie kosz ty, być mo że roz pocz nie -
my ją za 4 – 6 lat.

Co Pan ja ko Bur mistrz mo że zro bić,
aby dzie ci by ły szczę śli we? 

Uśmie chać się do was (śmiech). My ślę, że by ście
by ły szczę śli we, to na le ży stwa rzać wam opty mal ne
wa run ki do za ba wy i na uki. Jest to kwe stia do bo ru
od po wied niej ka dry na uczy cie li, jest to kwe stia wy po -
sa że nia ga bi ne tów szkol nych, bo isk, pla ców za baw.
My ślę, że jak to jest do brze zor ga ni zo wa ne, do brze
wy po sa żo ne, to wam jest ła twiej się uczyć, je ste ście
we sel sze i szczę śliw sze.

Ja kie są prze wi dzia ne atrak cje w okre -
sie wa ka cyj nym w gmi nie Nie mo dlin?

Jak co ro ku Ośro dek Kul tu ry, Bi blio te ka Miej -
ska, OSiR przy go to wa ły pro gram za jęć spor to wych
i wy po czyn ko wych dla dzie ci włącz nie z na uką pły -
wa nia na ba se nie w Lip nie. Szko ły przy go to wa ły
wy jaz dy tu ry stycz ne, ogło si li śmy kon kurs na or ga -
ni za cję wy jaz dów dzie ci i mło dzie ży po za Nie mo -
dlin (praw do po dob nie nad mo rze). W tej chwi li
trwa po stę po wa nie kon kur so we, zo ba czy my ja kie
ofer ty wpły nę ły i kto bę dzie or ga ni za to rem te go
wy po czyn ku. Ta kie atrak cje są prze wi dzia ne dla
was pod czas wa ka cji. 

Acz kol wiek wiem, że jak tyl ko ten ostat ni dzwo -
nek za dzwo ni, to wy już w ogó le nie chce cie wi dzieć
szko ły na oczy i ta kie pró by or ga ni zo wa nia wam
atrak cji na te re nach szkół nie są chęt nie przez
uczniów wi dzia ne. Praw da to? (śmiech). Praw da. 

Dzię ku je my za po świę co ny czas i uwa gę.

red. Mag da le na Gi bas



Tur niej spraw no ścio wy
„Zwy cię żaj sie bie”

W ostat nim dniu ma ja br., już po raz je -
de na sty, ro ze gra no Gmin ny Tur niej Spraw -
no ścio wy Szkół Pod sta wo wych „Zwy cię żaj
sie bie”. Or ga ni za to rem jest Ze spół Szkol -
no -Przed szkol ny w Gra bi nie. 

Za wo dy otwo rzy ła Dy rek tor Szko ły Vio let ta
Szczep kow ska wi ta jąc wszyst kich go ści – m.in. przed -
sta wi cie li sa mo rzą du Gmi ny Nie mo dlin z Bur mi -
strzem Nie mo dli na Mi ro sła wem Stan kie wi czem oraz
Prze wod ni czą cym Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie Ma -
riu szem Niec ka rzem, dy rek to rów i na uczy cie li szkół
pod sta wo wych gmi ny Nie mo dlin, bio rą cych udział
w roz gryw kach uczniów oraz po zo sta łych go ści. 

Jak na praw dzi wą Olim pia dę przy sta ło na in au -
gu ra cję za pa lo no znicz, przy go to wa no rów nież krót -
ki pro gram ar ty stycz ny, po któ rym re pre zen tan ci
pię ciu szkół pod sta wo wych z te re nu na szej gmi ny,
przy stą pi li do ry wa li za cji. Ro ze gra no kon kur sy spraw -
no ścio we w dwóch gru pach – uczniów młod szych
i star szych, m.in. do po ko na nia był tor prze szkód
i szta fe ta. 

Ko mi sja sę dziow ska w skła dzie: prze wod ni czą cy
– ks. To masz Ma lic ki, Kry sty na Ha ła dus i Piotr Or liń -
ski, mia ła cięż ki orzech do zgry zie nia, po nie waż mło -
dzi spor tow cy wy ka zy wa li się ogrom ną wo lą wal ki.
W koń cu jed nak po ro ze gra niu dzie się ciu kon ku ren -
cji ju ry pod li czy ło punk ty i ogło si ło wy nik. 

Wy ni ki za wo dów:
I miej sce – dru ży na SP Gra bin – 42 punk ty
II miej sce – dru ży na SP Ro gi – 38 punk tów
III miej sce – dru ży na SP 1 Nie mo dlin – 31 punk tów
IV miej sce – dru ży na SP Gra cze – 23 punk ty
V miej sce – dru ży na SP 2 Nie mo dlin – 20 punk tów

War to po chwa lić wszyst kich za wod ni ków rów -
nież za wy trwa łość i grę do koń ca, co by ło szcze gól -
nie trud ne ze wzglę du na upal ną te go dnia po go dę. 

Pu cha ry, dy plo my i na gro dy uczest ni kom za wo -
dów wrę czy li Bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan -
kie wicz i Prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej w Nie mo dli -
nie Ma riusz Niec karz. 

Tur niej był moż li wy do ro ze gra nia rów nież dzię ki
spon so rom, któ ry mi by li: Mi ro sław Stan kie wicz – Bur -
mistrz Nie mo dli na, Bro ni sław Ha ła dus – pre zes „Ra -
pex Gra bin”, Jan Olek sa – PSS Spo łem, Edward Ję dra
– rad ny Po wia tu Opol skie go, Mi ro sław Dec – rad ny
Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie, Kry sty na Ha ła dus, Ma -
ria i Krzysz tof Krze miń scy oraz Ja ro sław Ko pij.

Ka ta rzy na Knie ja

Sza now ni Pań stwo
Z przy jem no ścią in for mu ję i za pra szam

Pań stwa do udzia łu w roz gryw kach trze -
ciej edy cji Nie mo dliń skiej Li gi Pił kar skiej
(NLP). 

W 2011 ro ku or ga ni za to rem „na szej li gi” bę -
dzie Ośro dek Spor tu i Re kre acji w Nie mo dli nie,

któ ry zo stał po wo ła ny Uchwa łą nr V/41/11 Ra dy
Miej skiej w Nie mo dli nie z dnia 27 stycz nia br.
Roz gryw ki trze ciej edy cji NLP za pla no wa no
w okre sie od lip ca do koń ca sierp nia, a me cze roz -
gry wa ne bę dą w go dzi nach od 18 do za koń cze nia
bie żą cej ko lej ki. 

Za pi sy przyj mo wa ne bę dą tyl ko zgod nie z re gu -
la mi nem NLP wy łącz nie, na kar tach zgło szeń (za łącz -
nik nr 1), do dnia 4 lip ca br.. 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 -
nie in ter ne to wej www.osir -nie mo dlin.pl, a w przy -
pad ku py tań pro szę dzwo nić pod nu mer te le fo -
nu 77 4600-124, lub pi sać na ad res:
osir nie mo dlin@wp.pl. Ilość miejsc ogra ni czo na, de cy -
du je ko lej ność zgło szeń. 

Dy rek tor Ośrod ka Spor tu
i Re kre acji w Nie mo dli nie

Krzysz tof Ku biak

Olim pia da Przed szko la ków 
Spor to wa Olim pia da Przed szko la ka

roz po czę ła się 10 czerw ca, o godz. 9: 30,
w ha li spor to wej w Nie mo dli nie. 

Wzię ło w niej udział sześć dru żyn dzie ci 6-let nich,
tzn. Przed szko le w Gra czach, od dział „0” ze Szko ły
Pod sta wo wej w Ro gach, Ze spół Szkol no – Przed -
szkol ny w Gra bi nie, od dział „0” ze Szko ły Pod sta wo -
wej nr 1 w Nie mo dli nie, Przed szko le nr 1 w Nie mo -
dli nie oraz go spo da rze – Przed szko le nr 2
w Nie mo dli nie. 

Otwar cie Olim pia dy, któ re go do ko nał Bur -
mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz, po prze -
dzi ły wy stę py dzie ci z Przed szko la Nr 2 w Nie mo -
dli nie. Ry wa li za cja mię dzy dru ży na mi to czy ła się
w wie lu dys cy pli nach spor to wych, tzn.”dwa ognie”,
prze cią ga nie li ny (po 3 uczest ni ków „każ dy z każ -
dym”), wy ści gi w wor kach (1 uczest nik), tor prze -
szkód (4 uczest ni ków), bieg z pi łecz ką -szta fe ta. By -
ło wie le emo cji w cza sie ry wa li za cji mię dzy
dru ży na mi, każ dy za wod nik dą żył do osią gnię cia
jak naj lep szych wy ni ków.

Ta im pre za re kre acyj no – spor to wa stwo rzy ła
oka zję do szla chet ne go współ za wod nic twa, in te gro -
wa nia grup przed szkol nych z gmi ny Nie mo dlin oraz
pro pa go wa nia bez piecz nych za baw. Wszyst kie dzie -
ci zo sta ły do ce nio ne za spor to we za cho wa nie i na -
gro dzo ne, a dru ży ny otrzy ma ły sprzęt spor to wy oraz
dy plo my. Był też słod ki po czę stu nek.

Bar dzo cie ka wy i atrak cyj ny oka zał się mecz pił -
ki noż nej go ście -go spo da rze. Nie wy nik oka zał się
naj waż niej szy lecz ry wa li za cja i we so ła za ba wa.

Te re sa Ra dzi szew ska
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Koncert kameralny - eksplozja
talentu, młodości, muzyki

Za koń cze nie za jęć ta necz nych
w ro ku szkol nym 2010/2011

W dniu 15 czerw ca br. od był się po kaz grup ta necz nych Ośrod ka Kul tu ry w Nie -
mo dli nie, pod su mo wu ją cy za ję cia w ro ku szkol nym 2010/2011, pro wa dzo ne przez
in struk tor tań ca Agniesz kę Kar das. 

Ze spół Ryt mix two rzą dzie ci wy stę pu ją ce w czte rech gru pach wie ko wych. Za rów no te naj młod sze
jak i star sze przez ca ły rok przy go to wy wa ły się do wiel kie go wy stę pu, któ ry po dzi wia li wi dzo wie zgro -
ma dze ni w sa li wi do wi sko wej Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie.

Bra wa na le żą się wszyst kim ar ty stom. War to pod kre ślić, że dla naj młod szej przed szkol nej gru py
był to de biut sce nicz ny. Mi mo tre my, przy wiel kim aplau zie wi dzów, dzie ci spi sa ły się na me dal i z pew -
no ścią za słu ży ły na dy plo my, któ re na za koń cze nie wrę czy ły dy rek tor Ośrod ka Kul tu ry – Ka ta rzy na Pa -
szu la -Gryf oraz in struk tor tań ca – Agniesz ka Kar das.

kk

Pod su mo wa nie na uki gry
na in stru men tach w ro ku
szkol nym 2010/2011

W dniu 14 czerw ca br. w Ośrod ku Kul tu -
ry w Nie mo dli nie od był się kon cert
uczniów Pry wat ne go Ogni ska Ar ty stycz -
ne go „Pre lu dium”, któ re współ pra cu je
z nie mo dliń ską pla ców ką. 

Sa la ka me ral na, w któ rej miał miej sce kon cert,
po brze gi wy peł ni ła się ro dzi na mi mło dych in stru -
men ta li stów. Na sce nie, pod kie run kiem na uczy cie -
li: Paw ła Ostrow skie go – kla sa for te pia nu i key bo ar -
du oraz Paw ła Ka li ciń skie go – kla sa gi ta ry, wy stą pi li:
Pa weł Siuś ta (key bo ard), Ka ro li na Bud nik (for te pian),
Zo fia Ro ga la (gi ta ra), Mi chał Kraw czyk (for te pian),
Woj ciech Ra tusz ny (key bo ard), Ma te usz Żuk (gi ta ra),
Fi lip Haj ta ło wicz (key bo ard), Mał go rza ta Ma tu szek
(gi ta ra), Szy mon Pasz kow ski (gi ta ra), Alek san dra Ro -
ga la (for te pian), Ma te usz Pasz kow ski (for te pian). 

Kon cert był pod su mo wa niem za jęć gry na in -
stru men tach w ro ku szkol nym 2010/2011. Ca ło -
rocz na pra ca pod czuj nym okiem i uchem na uczy cie -
li za owo co wa ła. Dzie ci za pre zen to wa ły kla sycz ny
re per tu ar m. in. „Tra via tę” G. Ver die go, „Cza ro dziej -
ski flet” W. A. Mo zar ta, me lo die lu do we – „Do oko ła
step”, „Gó ral ko Hal ko”, mu zy kę fil mo wą „Ko ły san ka
Bel li, szan ty – „Hej, na bał tyc kie mo rze oraz ostrzej -
sze brzmie nia – „Smo ke on the wa ter” (De ep Pur ple)
i „W ży ciu pięk ne są tyl ko chwi le” (Dżem). 

Dłu gie bra wa i owa cje pu blicz no ści świad czą
o tym, że wtor ko we po po łu dnie na le ży za li czyć do jak
naj bar dziej uda nych. Te raz mło dych ar ty stów cze ka -
ją za słu żo ne wa ka cje i prze rwa w na uce gry na in -
stru men tach. 

kk

W piąt ko wy wie czór, 3 czerw ca br., nie -
mo dliń scy me lo ma ni mo gli wy słu chać kon -
cer tu ka me ral ne go ze spo łu Ar ka dia Pia -
no Trio, któ ry od był w Ośrod ku Kul tu ry
w Nie mo dli nie.

Na for te pia nie za gra ła Pau li na Ma ślan ka,
na skrzyp cach – Iza be la Ko zak, na to miast na wio lon -
cze li, miesz kan ka Nie mo dli na, Han na Ło zo wic ka. Go -
ścin nie z ze spo łem wy stą pi ła Mar ta Świ der ska – mez -
zo so pran. Ar tyst ki są stu dent ka mi Aka de mii Mu zycz nej
im. Ka ro la Szy ma now skie go w Ka to wi cach. 

W pro gra mie kon cer tu zna lazł się m.in. bar dzo
wy ma ga ją cy, jak przy zna ła Han na Ło zo wic ka, utwór
Jo han na Brahm sa, skła da ją cy się z trzech czę ści,
z któ rym jed nak mło de in stru men ta list ki po ra dzi ły so -
bie zna ko mi cie, o czym świad czy ły grom kie bra wa
pu blicz no ści. Usły sze li śmy tak że pie śni Hu go Wol fa
czy Mie czy sła wa Kar ło wi cza, bra wu ro wo wy ko na ne
przez Mar tę Świ der ską, któ ra za chwy ca ła si łą swo -
je go gło su i praw dzi wym pro fe sjo na li zmem. 

Na za koń cze nie ze spół Ar ka dia Pia no Trio za pre -
zen to wał nie co lżej szy re per tu ar –tan ga Asto ra Piaz -
zol li, m.in. „Ob li vion” i na fi nał naj bar dziej zna ne „Li -
ber tan go”. 

Kon cert był eks plo zją ta len tu ar ty stek, któ ry po -
par ty cięż ką pra cą przy niósł wspa nia łe efek ty na sce -
nie i aplauz nie licz nej, nie ste ty, wi dow ni. 

kk

Karolina Budnik

Mateusz Żuk

Szymon Paszkowski
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Graczanki

Leszcze ze wsparciem

Tax Free

Szymon Kwoczała
i Magdalena Krzemień

Otwarcie Dni Niemodlina - Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz
i Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Nieckarz

The Shout

The Fireballs

Wacław Masłyk

Two Face

Rytmix

Justyna Adamowska

Leszcze


