
PULS
Niemodlina

Z a w i e r a  d o d a t e k :

nr 8/2013 (96) • ISSN 1733-0262

Wrzesień - Październik 2013

Miesięcznik 
społeczno-kulturalny

BIULETYN
GMINY NIEMODLIN

Dodatek do „Pulsu Niemodlina”
redagowany przez

Urząd Miejski w Niemodlinie

Je de na sty „Kar pik” s. 3



PULS
Niemodlina

Od redakcji

2

Dro dzy Czy tel ni cy!
Okład ka paź dzier ni ko we go

„Pul su Nie mo dli na” po świę co na
jest XI Mię dzy na ro do we mu Kon -
kur so wi Ry sun ku Sa ty rycz ne go
„Kar pik”. 4 paź dzier ni ka pię cio -
oso bo we ju ry wy bra ło te go rocz -
nych lau re atów kon kur su – ry -
sow ni ków z Pol ski i świa ta. Uro -
czy sta ga la wrę cze nia na gród
od bę dzie się 16 li sto pa da w ra -
mach Świę ta Kar pia 2013,
na któ re Pań stwa ser decz nie za -
pra sza my. Szcze gól nie za chę -
ca my do udzia łu w kon kur sie ku -
li nar nym na po tra wę z ryb.

Skoń czy ło się la to i do god ny
czas dla in we sty cji i re mon tów.
Pod ko niec wrze śnia uro czy ście
za koń czo no pro jekt pa ra fii Nie -

mo dlin, do ty czą cy re mon tu za -
byt ko we go ko ścio ła w Szy dłow -
cu Ślą skim. Pod pi sa no rów nież
umo wę na re wi ta li za cję sta dio -
nu w Nie mo dli nie. O tych wy da -
rze niach moż na prze czy tać w na -
szym mie sięcz ni ku.

Za chę ca my rów nież do lek -
tu ry wia do mo ści kul tu ral nych,
m.in. wy wia du z Mar ci nem Dań -
cem, spor to wych: o me czu
ZAKSY w Nie mo dli nie i o suk ce -
sach oraz po raż kach na szych pił -
ka rzy, a tak że wia do mo ści ze
szkół. Moż na rów nież zo ba czyć
zdję cia te go rocz nych uczniów
pierw szych klas szkół na szej
gmi ny. Mi łej lek tu ry.

Re dak cja

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

W LISTOPADZIE
POLECA:

• ZNICZE I WKŁADY
• KWIATY SZTUCZNE
• KAMIENIE I ZIEMIĘ

NAGROBKOWĄ

Zaproszenie
Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy

Niemodlin do wzięcia udziału w obchodach Święta
Odzyskania Niepodległości, które odbędą się

10 i 11 listopada w Niemodlinie.

10 listopada, godz. 11.00
Msza święta w intencji ojczyzny w kościele parafialnym

w Niemodlinie
11 listopada, godz. 17.00

Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Ośrodku Kultury w Niemodlinie:
- gala „Złotego Sokoła”

- występ Sceny Młodzieżowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie
- występ zespołu Wacława Masłyka

Przewodniczący Rady Miejskiej Burmistrz
w Niemodlinie Niemodlina
Mariusz Nieckarz Mirosław Stankiewicz

Od le wej: Bar ba ra i Eu ge niusz Je zier scy, Zo fia i Bo le sław Wa sy li ko wie, Da nu ta i Wła dy sław Bu kow scy, Ja ni -
na i Jó zef Kwa śni ca, Te re sa i An drzej Sem pru cho wie, An na i Edward Sza rek, An to ni na i Zbi gniew Kli mo wi czo -
wie, Te re sa i Jó zef Rost kow scy, Ja ni na i Krzysz tof Wa la so wie, Ade la i Ste fan Jan cza ko wie, Te re sa i Wła dy sław
Ba na sio wie, Ja ni na i Ka zi mierz Bocz kow scy oraz bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz, prze wod ni czą cy Ra dy
Miej skiej w Nie mo dli nie Ma riusz Niec karz.

Zło te go dy
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Na te go rocz ny XI Mię dzy na ro do wy Kon kurs Ry -
sun ku Sa ty rycz ne go „Kar pik” na de sła no 414 prac,
au tor stwa pra wie 200 ry sow ni ków z ca łe go świa -
ta oraz po nad 150 prac na kon kurs pla stycz ny dla
dzie ci „Ma ły Kar pik”.

Naj waż niej sze na gro dy i wy róż nie nia przy pa dły w udzia le pol skim ry sow ni kom.
Na gro dę Grand Prix otrzy mał Zbi gniew Woź niak ze Zduń skiej Wo li. – Mo że wy da wać
się, że jest to na zwi sko zu peł nie no we, ale jest to ry sow nik wie lo krot nie na gra dza ny
w la tach osiem dzie sią tych i wcze snych dzie więć dzie sią tych. Te raz wró cił z bar dzo do -
bry mi ry sun ka mi. Woź niak zu peł nie ina czej po trak to wał te mat i otrzy mał nie tyl ko
Grand Prix, ale tak że wy róż nie nie – po wie dział Mi ro sław Haj nos, prze wod ni czą cy ju -
ry. W wy bo rze naj lep szych prac prze wod ni czą ce go wspo ma ga li: Sła wo mir Łu czyń ski,
Mi chał Gra czyk, Ma rek Ada mus, Mał go rza ta Bie droń oraz Mar ta Kwo czek.

– W tym ro ku je stem za sko czo ny pra ca mi z Pol ski, w któ rych ry sow ni cy szu -
ka li cze goś no we go. Ten rok był zde cy do wa nie ro kiem pol skich prac. Za to ry sun -
ki zza gra ni cy by ły słab sze niż w la tach po przed nich. Przede wszyst kim po wta rza -
ły się sche ma ty np. węd karz ło wią cy ry by. Po ty lu la tach trze ba na praw dę po szu kać
no wych sko ja rzeń. Wiem, że nie jest to ła twe – po wie dział Mi chał Gra czyk.

mk

Wy ni ki XI Mię dzy na ro do we go
Kon kur su Ry sun ku Sa ty rycz ne go „Kar pik” 2013

GRAND PRIX: Zbi gniew Woź niak, Pol ska
Na gro dy głów ne: Krzysz tof Grzon dziel, (Pol ska), To masz Rze szu tek (Pol ska)
Na gro dy Agen cji Ryn ku Rol ne go Od dzia łu Te re no we go w Opo lu:
1. miej sce: To masz Wo ło szyn, Niem cy
2. miej sce: Ja cek Lanc ko roń ski, Pol ska
3. miej sce: Hen ryk Ce bu la, Pol ska
Wy róż nie nie: Zbi gniew Woź niak, Pol ska
Na gro da ufun do wa na przez Sto wa rzy sze nie Ru chu Roz wo ju
Re gio nu z Ny sy: Wie sław Zię ba, Pol ska
Na gro da fir my Has san z Ny sy: Mag da le na Wo sik, Pol ska
Na gro da bur mi strza Nie mo dli na: Wie sław Li pec ki, Pol ska
Wy róż nie nie Ho no ro we bur mi strza Nie mo dli na:Sła wo mir Li zoń, Pol ska
Wy róż nie nie fir my Or na ment z Ny sy: Piotr Opał ka, Pol ska
Wy róż nie nia ho no ro we – dy plo my: Al ber to Je rez (USA), Luc De sche -

ema eker (Bel gia), Mi hai Ignat (Ru mu nia), Vla di mir Ka za ne vsky (Ukra ina), Tso cho
Pe er (Buł ga ria), Ser gei Se men dy aew (Ukra ina).

Wy ni ki kon kur su pla stycz ne go dla dzie ci „Ma ły Kar pik” 2013

Grand Prix – Pa try cja Ka sprzy szyn, SP nr 1 w Nie mo dli nie, kl. Vc
Na gro dy głów ne:
Ka te go ria kla sy 0-IV
1. miej sce – Lau ra Gal lus, PSP w Po pie lo wie, kl. II
2. miej sce – Oli wia Wło dar czyk, SP nr 1 w Nie mo dli nie, kl. IIb
3. miej sce – Pau li na Wró bel, PSP w Po pie lo wie, kl. IVa
Ka te go ria kla sy V -VI
1. miej sce – Ju lia Fran cisz ków, SP nr 1 w Nie mo dli nie, kl. VI
2. miej sce – Ame lia Or liń ska, PSP Stow.

Przy ja ciół Szkół Ka to lic kich w Gra bi nie, kl. V
3. miej sce – Ju sty na Su li kow ska, SP nr 1 w Nie mo dli nie, kl. V
Na gro dy spe cjal ne Agen cji Ryn ku Rol ne go
Od dzia łu Te re no we go w Opo lu:
ka te go ria kl. 0-IV
1. miej sce – Mag da le na Ju rek, PSP w Po ko ju, kl. II
2. miej sce – Mar ta Pa nitz, PSP Gro dziec 
3. miej sce – Ka ta rzy na Do lak, SP nr 1 w Nie mo dli nie, kl. III
ka te go ria kl. V -VI
1. miej sce – Alek san dra Pie cha czek, SP w Ozim ku
2. miej sce – Kry sty na De me ter, SP nr 1 w Nie mo dli nie
3. miej sce – Wik tor Wucz kow ski, PSP w Po ko ju, kl. V

WY RÓŻ NIE NIA

Wy róż nie nia Lo kal nej Gru py Ry bac kiej „Opolsz czy zna”:
ka te go ria kl. 0-IV
1. Jo an na Pa lusz kie iwcz, SP nr 1 w Nie mo dli nie, kl. IIIc
2. Oleg Bą kow ski, PSP w Po ko ju, kl. II
3. Ka ro li na Bud nik, SP nr 1 w Nie mo dli nie, kl. IIIc
4. Ka ro li na La sman, SP nr 2 w Nie mo dli nie, kl. II
ka te go ria kl. V -VI
1. Ka ri na Woj cie chow ska, SP nr 1 w Nie mo dli nie, kl. VIb
2. Na ta lia Wój cik, SP nr 1 w Nie mo dli nie, kl. Vb
3. Na ta lia Lip czyń ska, SP nr 1 w Nie mo dli nie, kl. Vb
4. To masz Po sie ka, PSP w Po pie lo wie, kl. VI
Wy róż nie nia fir my „Or na ment” Ny sa:
– Ka te go ria kla sy 0-IV Ja kub Dęb ski, SP w Po ko ju, kl. IV
– Ka te go ria kla sy V -VI Szy mon Drze wiec ki, SP nr 1 w Nie mo dli nie, kl. VI
Wy róż nie nie prze wod ni czą ce go Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie:
– Oli wer Jor dan, SP nr 2 w Nie mo dli nie, kl. II

Je de na sty „Kar pik”
– rok pol skich prac

Jury ze
zwycięskimi

pracami
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Za koń cze nie re mon tu ko ścio ła
w Szy dłow cu Ślą skim

W nie dziel ne po łu dnie 29 wrze śnia br.
w Szy dłow cu Ślą skim miesz kań cy, wy ko -
naw cy, pro jek tan ci, wła dze gmi ny Nie mo -
dlin oraz wo je wódz twa opol skie go uczest -
ni czy li w uro czy sto ści za koń cze nia
pro jek tu pa ra fii Nie mo dlin, do ty czą ce go
re mon tu za byt ko we go ko ścio ła fi lial ne go
pw. Imie nia Ma rii w Szy dłow cu Ślą skim.

Pro jekt skła da ny za po śred nic twem Lo kal nej Gru -
py Dzia ła nia Part ner stwo Bo rów Nie mo dliń skich otrzy -
mał do fi nan so wa nie w ra mach re ali za cji Lo kal nej Stra -
te gii Roz wo ju w Przed się wzię ciu 4 – Prze strzeń kul tur.
Ze wzglę du na bo ga tą hi sto rię i wy po sa że nie wnę trza,
ko ściół w Szy dłow cu jest jed nym z naj cen niej szych
obiek tów sa kral nych na te re nie gmi ny Nie mo dlin.
W ra mach pro jek tu od two rzo no m. in. zwień cze nie wie -
ży, znisz czo nej wsku tek dzia łań wo jen nych w 1945 r.
Po nad to wy ko na no re mont więź by da cho wej, wy mia -
nę po kry cia da cho we go z in sta la cją od gro mo wą, re -
mont ele wa cji oraz wy mia nę sto lar ki okien nej i drzwio -
wej. Prze pro wa dzo no rów nież spe cja li stycz ne ba da nia
ar chi tek to nicz ne. War tość za da nia wy nio sła bli -
sko 350 000 zł, z cze go do fi nan so wa nie z Pro gra mu
Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich 286 000 zł. Po zo sta ła
kwo ta po cho dzi ła z do ta cji gmi ny Nie mo dlin (50 000
zł) oraz ofiar no ści pu blicz nej.

Bar tło miej Ko strze wa

Re wi ta li za cja sta dio nu w Nie mo dli nie
Dnia 28 sierp nia zo sta ła pod pi sa na umo wa na do fi nan so wa nie za da nia pn.

„Re wi ta li za cja Nie mo dli na – prze bu do wa sta dio nu miej skie go w Nie mo dli nie”.
W wy ni ku re ali za cji ope ra cji zre wi ta li zo wa ny zo sta nie ob szar mia sta Nie mo dli na w ob rę bie sta -

dio nu miej skie go. Po wsta nie no wy dwukon dy gna cyj ny obiekt za ple cza spor to we go o łącz nej po -
wierzch ni 385 m2. Prze bu do wa ne zo sta ną rów nież try bu ny sta dio nu, któ re osta tecz nie bę dą mo gły
po mie ścić ok. 350 wi dzów. Wo kół ca łe go obiek tu po wsta nie no we ogro dze nie o łącz nej dłu go ści 585
m2. Nad bez pie czeń stwem spor tow ców i wi dzów bę dzie czu wał sys tem mo ni to rin gu. Cał ko wi ty koszt
wy ko na nia te go przed się wzię cia to 2 123 408,07 zł. Za da nie jest do fi nan so wa ne z Pro gra mu Ope ra -
cyj ne go RY BY 2007 – 2013 Zrów no wa żo ny Roz wój Sek to ra Ry bo łów stwa i Nad brzeż nych Ob sza rów
Ry bac kich. Kwo ta do fi nan so wa nia wy nie sie 950 508 zł.

Szy mon Dasz kie wicz

Spo tka nie
w spra wie
ob wod ni cy
Nie mo dli na

Jed nym z naj bar dziej nur tu ją cych
pro ble mów gmi ny Nie mo dlin jest
brak ob wod ni cy Nie mo dli na. Dnia 6
wrze śnia br. od by ło się spo tka nie ma -
ją ce na ce lu zwró ce nie uwa gi opi nii
pu blicz nej na ten pro blem.

Obec ni by li za an ga żo wa ni w tę spra wę
po sło wie zie mi opol skiej, przed sta wi cie le
władz gmi ny Nie mo dlin i władz wo je wódz twa
opol skie go, prze wod ni czą cy Re gio nal ne go Ko -
mi te tu ds. Bu do wy Ob wod ni cy Ny sy i Nie mo -
dli na oraz przed sta wi cie le Ge ne ral nej Dy rek -
cji Dróg Kra jo wych i Au to strad w Opo lu.
Wszy scy ze bra ni by li zgod ni, że bez ob wod ni -
cy Nie mo dli na, na ra sta ją cy ruch dro go wy
wpły wa bar dzo nie ko rzyst nie na bez pie czeń -
stwo oraz po ziom ży cia miesz kań ców na szej
gmi ny. Jed no cze śnie ze bra ni de kla ro wa li, że
nie za prze sta ną sta rań ma ją cych na ce lu re -
ali za cję bu do wy ob wod ni cy.

Szy mon Dasz kie wicz

Wy ni ki zbiór ki
Sto wa rzy sze nie Od no wy Wsi „Po -

daj my so bie rę ce” w Szy dłow cu Ślą -
skim (Szy dło wiec Ślą ski 39a) in for -
mu je, że w dniu 1 wrze śnia 2013 r.,
na pod sta wie po zwo le nia
SOS. 5311.4.2013 wy da ne go przez
bur mi strza Nie mo dli na, prze pro wa -
dzi ło sprze daż ce gie łek.

Sprze da no 70 ce gie łek o war to ści 10 zło -
tych i 113 ce gie łek o war to ści 5 zło tych. Łącz -
nie ze bra no 1265 zło tych. Kosz ty prze pro wa -
dzo nej zbiór ki wy nio sły 82 zło te. Uzy ska na
kwo ta 1183 zło tych zo sta ła wpła co na na kon -
to Rzym sko ka to lic kiej pa ra fii w Nie mo dli nie
z prze zna cze niem na re mont za byt ko we go
ko ścio ła w Szy dłow cu Ślą skim.

Pro to kół ze sprze da ży ce gie łek
Na pod sta wie po zwo le nia nr SOS. 5311.2.2013

z dnia 17.05.2013 r., wy da ne go przez bur mi strza
Nie mo dli na w dniach 20 ma ja do 30 czerw ca 2013
r. zo sta ła prze pro wa dzo na sprze daż ce gie łek w ce -
lu wykonania ri zo to mii grzbie to wej w Sta nach Zjed -
no czo nych u Li dii Rud nic kiej – miesz kan ki Gra czy.
Sprze da no ce gieł ki na kwo tę 9750 zło tych na re ali -
za cję ce lu. Kwo ta zo sta ła wpła co na na kon to Fun da -
cji Dzie ciom „Zdą żyć z po mo cą”.

Ko mi tet or ga ni za cyj ny
Iwo na Gut,

Gra ży na Czer wiń ska -Dros dziok
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Na gro dy dla na uczy cie li
Spo tka nie bur mi strza Nie mo dli na Mi ro -

sła wa Stan kie wi cza z wy róż nio ny mi na uczy -
cie la mi, dy rek to ra mi szkół i przed szko li,
przed sta wi cie la mi Ra dy Miej skiej w oso -
bach prze wod ni czą ce go Ma riu sza Niec ka -
rza i Ze no na Kul czyń skie go, a tak że pre zes
ZNP w Nie mo dli nie Ka zi mie ry Kuch ny, od by -
ło się w dniu 10 paź dzier ni ka 2013 r.

Bur mistrz, ży cząc wszyst kim pra cow ni kom oświa -
ty zdro wia, wy trwa ło ści i wie lu suk ce sów za wo do -

wych, pod kre ślił, jak waż na i nie ła twa jest pra ca na -
uczy cie li w kształ to wa niu przy szłych po ko leń. Na le ży
tym sa mym do ce niać trud wy cho wa nia i prze ka zy wa -
nia wie dzy, ja ki na co dzień po dej mu ją na uczy cie le. 

Na gro dy bur mi strza za szcze gól ne
osią gnię cia dy dak tycz no -wy cho waw cze
otrzy ma li:

1. Bar ba ra Szat kow ska – dy rek tor PP nr 1 w Nie mo dli nie
2. Eu ge niusz Świą tek – dy rek tor PG w Gra czach
3. Ewa Reh lis – na uczy ciel PG w Gra czach 
4. Ja dwi ga Pi wo war ska – na uczy ciel SP w Gra czach
5. Mał go rza ta Ję dra – na uczy ciel SP w Gra czach
6. Ka ta rzy na Bi liń ska – na uczy ciel SP nr 2 w Nie mo dli nie 
7. Bar ba ra Ol szew ska – na uczy ciel SP nr 2 w Nie mo dli nie
8. Mał go rza ta Kró li kow ska – na uczy ciel SP nr 1 w Nie mo dli nie
9. Alek san dra Haj ta ło wicz – na uczy ciel SP nr 1 w Nie mo dli nie

10. Elż bie ta Ko wal ska – na uczy ciel PP nr 2 w Nie mo dli nie
11. Agniesz ka Wrzo dek -Bed nar czyk – na uczy ciel SP w Ro gach

Mał go rza ta Ko cha nek

Szla chet na Pacz ka w Nie mo dli nie 
Ru sza trzy na sta edy cja ogól no pol -

skiej ak cji cha ry ta tyw nej „Szla chet na
Pacz ka”. Z ro ku na rok idea mą dre go
po ma ga nia za ra ża co raz wię cej osób,
rów nież w na szym re gio nie. Te go rocz na
nie mo dliń ska dru ży na li czy już szes na -
ście wo lon ta riu szek, a to do pie ro po czą -
tek. Ty rów nież mo żesz do niej do łą czyć!

„Szla chet na Pacz ka” to ogól no pol ski pro jekt
po mo cy ro dzi nom ży ją cym wnie za wi nio nej bie dzie
– oso bom star szym, sa mot nym, ro dzi nom do tknię -
tym cho ro bą lub nie peł no spraw no ścią, sa mot nym
ro dzi com i ro dzi nom wie lo dziet nym, a tak że ro dzi -
nom do tknię tym na głym nie szczę ściem.

Pro jekt „Szla chet na Pacz ka” opie ra się
na dzia ła niu dru ży no wym – wo lon ta riu szy, dar -
czyń ców, do bro czyń ców i ro dzin znaj du ją cych
w po trze bie. Łącz na licz ba za an ga żo wa nych
w pro jekt się ga 300 tys. osób, któ re wspól ny mi si -
ła mi nio są po moc dru gie mu czło wie ko wi, dzia ła -
ją cych w 527 re jo nach w ca łym kra ju. Nie mo dliń -
ska dru ży na wła śnie się two rzy. Po wsta je li sta
ro dzin w po trze bie, któ re wkrót ce bę dą od wie -
dza ne przez prze szko lo ne wo lon ta riusz ki.

Do ko lej ne go eta pu mo że włą czyć się już każ -
dy. Dar czyń cą mo gą być gru py zna jo mych, ro dzi -
ny, kla sy szkol ne i przed szkol ne, ro dzi ce i dzie ci
z ze spo łu ta necz ne go, ko le dzy z pra cy lub dru ży -
ny pił kar skiej, ko le żan ki z zoo m by, al bo nor dic
wal kin gu, człon ko wie Uni wer sy te tu Trze cie go Wie -
ku, a na wet są sie dzi z osie dla – moż li wo ści i kom -
bi na cji jest na praw dę wie le.

Każ dy dar czyń ca ma kon takt z wo lon ta riu -
szem – opie ku nem ro dzi ny, co jest gwa ran cją, że
je go po moc tra fi rze czy wi ście w rę ce i ser ca po -
trze bu ją cych. Nie chce my bo wiem wspie rać tych,
któ rzy bie dę wy bra li ja ko spo sób na ży cie i utrzy -
mu ją się z po mo cy so cjal nej.

Ro dzi ny włą czo ne do dru ży ny Pacz ki po cho -
dzą z Nie mo dli na, Tu ło wic i oko licz nych wsi. Już
od 17 li sto pa da dar czyń cy bę dą mo gli za po zna -
wać się z ich hi sto ria mi. Na stro nie www. szla chet -
na pacz ka. pl opi sa na bę dzie sy tu acja, w ja kiej
znaj du je się każ da ro dzi na, a tak że li sta jej pod sta -
wo wych po trzeb. Po za po zna niu się z opi sem i do -
ko na niu przez dar czyń cę wy bo ru po przez stro nę
in ter ne to wą kon kret nej ro dzi ny, na si wo lon ta riu sze
bę dą kon tak to wać się bez po śred nio z każ dym te -
le fo nicz nie w ce lu usta le nia dal sze go dzia ła nia.

Dro dzy Czy tel ni cy „Pul su Nie mo dli na”, za -
prasza my Was do na szej Szla chet nej Dru ży ny.
Z nie cier pli wo ścią ocze ku je my na każ de go z Was,
a w za mian obie cu je my ogrom ną daw kę po zy tyw -
nej ener gii i emo cji na nad cho dzą ce świę ta i ca ły
rok. Ra zem mo że my zmie nić świat wo kół nas i dać
na dzie ję dru gie mu czło wie ko wi.

Wo lon ta riu sze Szla chet nej Pacz ki
w Nie mo dli nie

16 wrze śnia w Nie mo dli nie na ul. Opol skiej
nie zna ny spraw ca skradł z bu dyn ku da chu na daj nik
te le ko mu ni ka cyj ny. Stra ty 1.2 tys. zł.

16 wrze śnia w Rzę dzi wo jo wi cach nie zna ny
spraw ca skradł po zo sta wio ną w re stau ra cji to reb -
kę z do wo dem oso bi stym, pra wem jaz dy, kar ta mi
ban ko ma to wy mi oraz pie niędz mi. Stra ty 22.6 tys. zł.

16 wrze śnia w Ma gnu szo wi cach po li cjan ci z KP
w po ści gu za trzy ma li 13- i 20-lat ka, któ rzy z na po -
wietrz nej li nii te le fo nicz nej skra dli 60 me trów mie -
dzia ne go prze wo du na szko dę Oran ge SA. Stra -
ty 720 zł.

21 wrze śnia w Nie mo dli nie na ul. Drzy ma ły
z nie usta lo nych przy czyn po wstał po żar ko mo ry sil -
ni ka sa mo cho du mar ki BMW.

30 wrze śnia w Ma gnu szo wi cach nie zna ny
spraw ca skradł z miesz ka nia port fel z do wo dem
oso bi stym oraz kar tą ban ko ma to wą.

2 paź dzier ni ka w Nie mo dli nie na ul. Spor to wej
pa trol z WRD KMP w Opo lu za trzy mał nie trzeź we -
go kie ru ją ce go sa mo cho dem VW Trans por ter.

2 paź dzier ni ka w Nie mo dli nie na ul. Bo ha te rów
Po wstań Ślą skich nie zna ny spraw ca skradł po zo sta -
wio ny pod Urzę dem Miej skiem ro wer dam ski. Stra -
ty 600 zł.

3 paź dzier ni ka w Nie mo dli nie na ul. Opol skiej
nie zna ny spraw ca, prze ci na jąc prze wód pa li wo wy,
wła mał się do zbior ni ka w sa mo cho dzie mar ki Sca -
nia, z któ re go skradł 170 li trów ole ju na pę do we go.
Stra ty 940 zł.

9 wrze śnia w Szy dłow cu Ślą skim nie zna ny
spraw ca, wy ła mu jąc ko rek wle wu w ko par ce mar ki
JCB, do ko nał kra dzie ży 140 li trów ole ju na pę do we -
go na szko dę fir my OSR TRO GA. Stra ty 826 zł.

9 paź dzier ni ka w Lip nie pa trol KP w Nie mo dli -
nie za trzy mał nie trzeź we go kie ru ją ce go ro we rem.

10 paź dzier ni ka wGra bi nie pa trol zKP wNie mo -
dli nie za trzy mał nie trzeź we go kie ru ją ce go ro we rem.

10 paź dzier ni ka na ul. Opol skiej w Nie mo dli nie
nie zna ny spraw ca, wy ła mu jąc wkład kę zam ka oraz
uchy la jąc drzwicz ki, usi ło wał wła mać się do ka set -
ki od ku rza cza prze my sło we go na szko dę oso by pry -
wat nej. Ce lu nie osią gnął z uwa gi na nie sfor so wa -
nie za bez pie cze nia.

10 paź dzier ni ka w Gra czach pa trol z KP w Nie -
mo dli nie za trzy mał nie trzeź we go kie ru ją ce go ro -
we rem po mi mo orze czo ne go za ka zu przez Sąd Re -
jo no wy w Opo lu.

11 paź dzier ni ka w Nie mo dli nie na ul. Krót kiej
nie zna ny spraw ca wy py cha jąc drzwi, wła mał się
do po miesz cze nia go spo dar cze go, z któ re go skradł
szli fier kę mar ki Park si de, elek trycz ną pi łę łań cu cho -
wą i spa war kę na szko dę Ro dzin nych Ogród ków
Dział ko wych Zło cień. Stra ty 1.5 tys. zł.

13 paź dzier ni ka po li cjan ci z KP za trzy ma li
w Nie mo dli nie na ul. Opol skiej miesz kań ców po wia -
tu opol skie go i ny skie go, któ rzy po sia da li 3,08 gra -
ma am fe ta mi ny.

13 paź dzier ni ka w Szy dłow cu Ślą skim nie zna ny
spraw ca skradł z otwar te go do mu jed no ro dzin ne go
lap top mar ki HP. Stra ty 2.6 tys. zł.

13 paź dzier ni ka w Gra czach na ul. Nie mo dliń -
skiej po li cjan ci z KP w Nie mo dli nie za trzy ma li nie -
trzeź we go ro we rzy stę.

Oprac. M.G.

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

Ślą skich 43
49-100 Nie mo dlin

Dy żur ny Ko mi sa ria tu ca ło do bo wo
tel. 77 402 36 53,

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

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

tel. 77 402 36 63

Trzy ma my rę kę na pul sie



Nie wszyst ko wo kół
ta kie śmiesz ne

O ma rze niach, śmie chu i miej scu
na re flek sję opo wia da Mar cin Da niec
przed swo im wy stę pem w Ośrod ku Kul tu -
ry w Nie mo dli nie.

Ma rek Krzy ża now ski: Pa mię tam, jak
oglą da łem w te le wi zyj nej Dwój ce „Ma rze -
nia Mar ci na Dań ca”. Oprócz pio se nek i mo -
no lo gów, speł niał pan ma rze nia o za gra niu
ja kiejś po sta ci, np. w „Bal la dy nie” z Kry sty -
ną Sien kie wicz i Bar ba rą Wrze siń ską. Pa na
ma rze niem by ło zo stać ak to rem?

Mar cin Da niec: Ude rza pan od ra zu w mo ją
„czu łą stru nę”. „Idź cie w las dziew czy ny, bo wiem w le -
sie są ma li ny. Któ ra wię cej ma lin zbie rze, pa nicz Kir -
kor tę wy bie rze”. A one ra zem: „Daw noś nie był w na -
szych stro nach, w Pol sce so ki są w kar to nach”. Za wsze
chcia łem wy stę po wać na sce nie. Od przed szko la wy -
stę po wa łem we wszyst kich moż li wych for mach. Dziś,
gdy by nie to, że mo gę wy stę po wać w ka ba re cie, by -
ło by mi smut no, że nie uda ło mi się zre ali zo wać swo -
je go ma rze nia. Mój przy ja ciel, śp. Ja cek Chmiel nik za -
wsze mó wił: „Masz naj więk szy te atr w Pol sce”.

Na to miast, je śli wspo mi na pan – mło dy czło wiek
– o „Ma rze niach Mar ci na Dań ca”, to dla mnie kom ple -
ment. Mam mi łą wia do mość. Je stem po roz mo wach
z pa nem Ka pu ściń skim, dy rek to rem Dwój ki, któ ry do -

sko na le pa mię ta, że mo je „Ma rze nia” mia ły jed ną
z naj więk szych oglą dal no ści w te le wi zji. Wio sną pro -
gram wra ca na an te nę. Po chwa lę się, że w no wej edy -
cji Je drek „Pia sek” Pia secz ny za gra stu den ta, a ja zo -
mow ca. Za gram też Dul skie go, któ ry ulo ko wał wszyst kie
oszczęd no ści w ja kimś „bursz ty no wym ban ku”.

Za sta na wia mnie, czy ko mik wy stę pu ją -
cy przed pu blicz no ścią nie ma trud niej sze -
go za da nia niż ak tor.

– Ko mik chy ba ma trud niej. Ak tor wy cho dzi
na sce nę, kil ka świec, w mia rę tak tow na wi dow nia. On
re cy tu je pięk ne wier sze i wszyst ko jest su per. Kie dy ka -
ba re ciarz wy cho dzi na sce nę i po trzech mi nu tach nie
ma kil ku salw śmie chu po po szcze gól nych pu en tach,
to na dru gi dzień po wi nien ro bić coś in ne go. Jed nak
w swo ich pro gra mach ni gdy nie mia łem ob se sji, że by
dow cip go nił dow cip. Tak się skła da, że ży cie nie do -
star cza nam je dy nie po wo dów do śmie chu. Kie dy
mój Gó ral mó wi, że w sierp niu by ła trzy dzie sta trze -
cia rocz ni ca i pod po mni kiem w Gdań sku by ły trzy uro -
czy sto ści, każ da in na, to jest i śmiesz ne, i sza le nie
smut ne.

Czy zda rzy ła się ta ka sy tu acja, że nie
by ło śmie chu? Ko lej ne pu en ty, a ze stro ny
pu blicz no ści nic?

– Na szczę ście nie! Są ta kie cza sy, że wi dzo wie
za wła sne pie nią dze przy cho dzą na ar ty stę, któ re go
chcą oglą dać. To cu dow ne. Za raz po „do bry wie czór”
wy czu wa się sym pa tię, któ rej nie da się ku pić za żad -
ne pie nią dze. Po wy stę pie w Ka mien nej Gó rze i Głu -
cho ła zach mam cią głe po twier dze nie, że nie dzie ląc
Pol ski na A, B czy C, bar dzo do brze na tym wy cho dzę.
Obie cu ję, że dzi siaj w Nie mo dli nie pój dę na mak sa,
a pod ko niec na mak sa i jesz cze tro chę.

Wróć my jesz cze do ma rzeń. Speł nił pan
wszyst kie?

– Na pew no nie. Ja cek Cy gan na pi sał Ryś ko wi
Ryn kow skie mu: „Pod nie bem jest ma rzeń na ty siąc
lat”. Za wsze bę dę sta rał się czymś wi dzów za sko czyć,
a nie od ci nać ku po ny od po pu lar no ści.

Bę dzie ze spół me ta lo wy, o któ rym pan
kie dyś wspo mi nał?

– Zmie ni łem skład i te raz jest mi tro chę da lej
do ze spo łu me ta lo we go. Moi ko le dzy wy my śli li swo je
so lo we ka rie ry, w związ ku z czym kła dę te raz na cisk
na pio sen kę oby cza jo wą. Mam te raz w ze spo le dwo -
je lau re atów „Szan sy na suk ces”. Mam na dzie ję, że
śpie wa my jesz cze pięk niej i jesz cze mą drzej. W mo ich

pro gra mach za wsze po ja wia się war stwa re flek syj na,
że by wi dzo wi dać do zro zu mie nia, że nie wszyst ko wo -
kół ta kie śmiesz ne. I to jest cud ne, że moi wi dzo wie do -
sko na le to wie dzą i po wszyst kich śmiesz nych mo no -
lo gach świet nie „wcho dzą” w pio sen ki o tym, jak żyć,
jak ko chać. Mój Gó ral śpie wa w jed nej z pio se nek au -
tor stwa Tom ka Wach now skie go: „Kto to był? Kto tak
go nił przy go dę, słod kie dni? Czy zo sta ło co sik z nich?
Choć byś mioł dlo bo ga cy po go dę, po ru chwil nie za -
mie nis na nic”…
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Na praw dę do bre ki no
W ostat ni pią tek wrze śnia nie mo -

dliń ski Ośro dek Kul tu ry i Sto wa rzy sze -
nie Opol skie La my przy go to wa li pro jek -
cję pol skich fil mów do ku men tal nych.

Spo tka nie z no wy mi i cie ka wy mi pol ski mi fil -
ma mi do ku men tal ny mi od by ło się ja ko pro jekt
Do ku men tal na Od sło na Ki na. W je go ra mach
wy świe tla no fil my w 5 du żych mia stach Pol ski
(Opo le, War sza wa, Łódź, Ka to wi ce, Bia ły stok)
oraz 6 mia stach po wia to wych wo je wódz twa
opol skie go, w tym w Nie mo dli nie. Do ku men tal -
na Od sło na Ki na po ka za ła fil my po dej mu ją ce
trud ne i praw dzi we te ma ty m.in. al ko ho li zmu,
sa mot no ści czy też bra ku per spek tyw na zmia -
nę swo je go lo su. Za pre zen to wa ne fil my przed -
sta wia ły praw dę o ży ciu zu peł nie ina czej niż
współ cze sne se ria le te le wi zyj ne, któ re pre ten du -
ją do przed sta wia nia „sa me go ży cia”. War to
przy na stęp nej oka zji za re zer wo wać dwie go dzi -
ny na na praw dę do bre ki no.

mk

Nie mo dliń ski Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku roz po czął no wy rok
16 wrze śnia Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku w Nie mo dli nie za in au gu ro wał no wy rok

dzia łal no ści. Spe cjal nie na tę oka zję zo stał za pro szo ny i wy stą pił w Ośrod ku Kul tu -
ry w Nie mo dli nie chór Ca mer ton z Opo la.

Cho ciaż w okre sie wa ka cyj nym nie by ło spo tkań uni wer sy te tu, jed nak w tym cza sie mia ła miej sce waż -
na zmia na sta tu su UTW w Nie mo dli nie. W dniu 24 sierp nia nie daw na fi lia Uni wer sy te tu Trze cie go w Opo -
lu zo sta ła za re je stro wa na w Kra jo wym Re je strze Są do wym ja ko sto wa rzy sze nie „Nie mo dliń ski Uni wer -
sy tet Trze cie go Wie ku”. Pod czas spo tka nia zo sta ły za pre zen to wa ne no we wła dze sto wa rzy sze nia: pre zes
Ma ria Jań czuk, wi ce pre ze si Ewa Pasz kow ska i Ta de usz Ziół kow ski, se kre tarz Eu ge nia Świą tek, skarb nik
Da nu ta Ziół kow ska, ko mi sja re wi zyj na: Zo fia Ber nac ka, Ta de usz La so ta, Ka mi la Gór ska.

– Za czę li śmy swo ją dzia łal ność w lu tym te go ro ku. Do sto wa rzy sze nia przy łą czy ło się po nad 70 osób.
Pro wa dzi li śmy dzia łal ność w sek cjach i w po sta ci wy kła dów. Uda ło nam się po wo łać kil ka sek cji za in -
te re so wań: sek cję ru cho wą, dwie sek cje kom pu te ro we, sek cję na uki ję zy ka nie miec kie go, ta necz ną, ze -
spół wo kal ny. Stwo rzy li śmy moż li wo ści roz wo ju za in te re so wań osób, któ re na le żą do UTW. Przede wszyst -
kim mo że my się spo ty kać i jest to du żą war to ścią. My ślę, że to, co zro bi li śmy przez pierw sze pół ro cze,
jest im po nu ją ce i za do wa la przede wszyst kim oso by, któ re na le żą do sto wa rzy sze nia. Chcia ła bym w tym
miej scu po dzię ko wać oso bom, któ re pod ję ły się pro wa dze nia za jęć – pod su mo wa ła do tych cza so wą dzia -
łal ność uni wer sy te tu Ma ria Jań czuk.

Kon cert mę skie go chó ru Ca mer ton pod kie row nic twem Ma rii Prze bin dow skiej bar dzo po do bał się
zgro ma dzo nej pu blicz no ści, a wy ko naw cy zo sta li na gro dze ni owa cja mi na sto ją co i po pro sze ni o bi sy.
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Ma lar stwo – mo ja pa sja
Ma lar stwo olej ne to pa sja Bar ba -

ry Rost kow skiej. Prze le wa na płót no
wszyst ko to, co ją za chwy ci czy za cie -
ka wi. W swo jej pra cow ni, w któ rej spę -
dza spo ro cza su, stwo rzy ła już po -
nad 200 prac.

Pa ni Bar ba ra mó wi oso bie: – Je stem ty po wym
sa mo ukiem. Swo ją ar ty stycz ną przy go dę, któ ra
trwa do dzi siaj, roz po czę łam w 1977 ro ku, a ma -
lar stwo po zo sta nie dla mnie na za wsze pa sją.

Wy sta wę prac moż na oglą dać w nie mo dliń -
skiej bi blio te ce do koń ca li sto pa da. Za pra sza my.

Mał go rza ta Na wroc ka -Ba de ja
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Program obchodów
Święta Karpia
Carp Festiwal 2013
15-16 listopada 2013 r.

Organizatorzy:
• Ośrodek Kultury w Niemodlinie
• Polskie Towarzystwo Rybackie w Poznaniu
• Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”
• Agencja Rynku Rolnego

15 listopada (piątek)

• Dworek w Graczach, godz. 10.00 - konferencja rybacka 
• Sala widowiskowa Ośrodka Kultury w Niemodlinie, godz. 12.00

– wręczenie nagród laureatom konkursu „Mały Karpik”

16 listopada (sobota)

• Rynek, godz. 11.00 - pokaz kulinarny 
• Sala widowiskowa Ośrodka Kultury w Niemodlinie, godz. 17.00

– jubileuszowa gala wręczenia nagród laureatom XI
Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego
„Karpik 2013”

– występ Kabaretu Skeczów Męczących
– odsłonięcie pamiątkowych tablic na „Ścianie Satyryków” 
– wernisaż wystawy prac konkursowych „Karpik 2013”
– rozstrzygnięcie „V Polsko-Czeskiego Konkursu Kulinarnego

na Potrawę z Ryb”
– degustacja karpia

W trakcie imprezy:
Prezentacja działalności Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna”,

Agencji Rynku Rolnego, Polskiego Towarzystwa Rybackiego

Więcej informacji wkrótce na plakatach i stronie
internetowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie

www.okniemodlin.org

Pol sko -cze ski
kon kurs ku li nar ny
na po tra wę z ryb

Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie
za pra sza do udzia łu w „Pol sko -
-cze skim kon kur sie ku li nar nym
na po tra wę z ryb”, or ga ni zo wa -
nym w ra mach pro jek tu Świę to
Kar pia 2013.

Wa run kiem uczest nic twa w kon kur sie ku li nar nym jest te le fo nicz ne
zgło sze nie udzia łu (po da nie imie nia i na zwi ska, na zwy fir my, ad re su
i nu me ru te le fo nu) do dn. 4 li sto pa da (tel. 77 4606 096) oraz do star -
cze nie jed nej po tra wy z ryb (z po da niem na zwy po tra wy) w dniu 16 li -
sto pa da 2013 ro ku do godz. 16.00 do Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie,
ul. Re ja 1, 49-100 Nie mo dlin.

Re gu la min kon kur su znaj du je się na stro nie
in ter ne to wej Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie

www.oknie mo dlin.org.
Za pra sza my do udzia łu!

Suk ces grup ta necz nych Ryt mix
W so bo tę 21 wrze śnia ze spół ta necz ny Ryt mix z Ośrod ka Kul tu -

ry w Nie mo dli nie wziął udział w Wo je wódz kim Fe sti wa lu Tań ca No -
wo cze sne go i Współ cze sne go w Po pie lo wie.

Obie gru py – Ryt mix I oraz Ryt mix II – któ re wy star to wa ły w kon kur sie, za ję ły
miej sca na po dium, tym sa mym świet nie roz po czy na jąc no wy se zon ar ty stycz ny. Ryt -
mix II (kat. mło dzie żo wa) za jął 2. miej sce, na to miast Ryt mix I wy wal czył 3. miej sce
w ka te go rii dzie cię cej. Gra tu la cje dla wszyst kich tan ce rzy!

Ka ro li na Mi cuń

Ze spół Pier si wy dał no wą
pły tę. Jest to pierw sza pły ta ze -
spo łu po odej ściu Paw ła Ku ki za.

– Chce my tą pły tą al bo za koń czyć
dzia łal ność ze spo łu Pier si, al bo za cząć

no wy etap. To bę dzie za le ża ło od fa nów
ze spo łu i ich od po wie dzi na py ta nie, czy
da się te go słu chać – mó wił w Mu zycz -
nej Je dyn ce Zbi gniew Moź dzier ski, ba si -
sta ze spo łu. Obec nym wo ka li stą jest
Adam Asnow, któ re go głos jest już do -
brze zna ny, dzię ki sin glo wi „Bał ka ni ca”,
któ ry pro mu je krą żek „Pier si i Przy ja cie -
le 2”. Ty tu ło wi przy ja cie le, któ rzy po ja wi -
li się na no wej pły cie Pier si to mię dzy in -
ny mi: Łu kasz i Pa weł Gol co wie, Ja cek
„Dżej Dżej” Ję drze jak (Big -Cyc, Czar no -
-Czar ni), An drzej No wak (TSA), To mek
„Li pa” Lip nic ki, (Il lu sion, Li pa li), Grub -
son i ze spół Tre bu nie -Tut ki. Ksią żecz kę
do łą czo ną do pły ty zi lu stro wał nasz re -
dak cyj ny ko le ga Mi chał Gra czyk.
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No wa pły ta Pier si



Pa ra dok sem jest, że ucznio wie w szko le le piej po zna ją hi sto -
rię sta ro żyt ne go Egip tu czy Gre cji, niż hi sto rię Pol ski ostat nich
pięć dzie się ciu lat. Dla te go na uwa gę za słu gu je po mysł Ja na Olek -
se go, pre ze sa nie mo dliń skie go PSS -u.

Za miast wy rzu cać sprzęt biu ro wy z cza sów PRL -u, po sta no wił ze brać go
w jed nym miej scu, two rząc mi nimu zeum. Moż na w nim zo ba czyć m.in. me cha -
nicz ną ma szy nę do li cze nia na kor bę, tzw. krę cioł kę. Jest też wer sja póź niej -
sza, elek trycz na. – Ma szy ny te by ły uży wa ne u nas do lat osiem dzie sią tych.

Do ko lek cji bra ku je mi jesz cze du że go drew -
nia ne go li czy dła. Cie ka wie by ło by to na ko -
niec ze sta wić na przy kład z dzi siej szym te -
le fo nem ko mór ko wym – mó wi Jan Olek sa.
Da lej oglą da my po wie lacz fir my Orig – nie -
gdy siej sze kse ro. W obec nych ko piar kach
wy mie nia się to ner, a wte dy uzu peł nia ło się
w de na tu rat lub spi ry tus w zbior ni ku,
a z każ dej kal ki trze ba by ło roz li czyć się
w urzę dzie. I dzi siaj, że by za opa trzyć kil ka -
dzie siąt osób w 40 skse ro wa nych kar tek,
wy star czy go dzi na. Wte dy po wie la nie do ku -
men tów dla de le ga tów roz po czy na no dwa
ty go dnie wcze śniej.

Wśród zgro ma dzo nych urzą dzeń są
też te le fo ny z po krę tłem (kto, bę dąc dziec -
kiem, nie lu bił za krę cić choć pa rę ra zy…), du -
ży ma gne to fon szpu lo wy Aria, sta ra ma szy -
na do pi sa nia, czy też te le faks z pa pie ro wą
ta śmą per fo ro wa ną. – Pa mię tam, jak w sta -
nie wo jen nym nasz pra cow nik mu siał zbu -
do wać za mknię cie na kłód kę do te go te le fak -
su – wspo mi na pre zes PSS. Są też sta re do -
ku men ty, se gre ga to ry, re je stry człon ków
spół dziel ni. Wszyst kie te przed mio ty sto ją

na me blach „z epo -
ki”. Na drzwiach jest
ema lia, na pod ło dze
sta ra wy kła dzi na i li -
no leum. – Moż na by -
ło by to od no wić. Dać
me ble do re no wa cji,
no wą wy kła dzi nę.
Ale po co? Wła śnie
cho dzi o to, że by ni -
cze go nie zmie niać,
zo sta wić do kład nie
ta kie, jak by ło kil ka -
dzie siąt lat te mu
– mó wi Jan Olek sa.
Ca ło ści do peł nia ją
oca lo ne przed znisz -
cze niem czer wo no -
-bia łe trans pa ren ty
z po cho dów i zjaz -
dów de le ga tów.

Eks po zy cję moż -
na obej rzeć w go dzi -
nach urzę do wa nia
biu ra PSS Spo łem,
po wcze śniej szym te -
le fo nicz nym umó wie -

niu się. Dla osób, któ re pa mię ta ją tam te cza sy, mo że to być sen ty men tal ne wspo -
mnie nie. Dla tych, któ rym nic nie mó wią fil my Ba rei, lek cja obo wiąz ko wa.
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Powielacz

Telefaks

Jan Oleksa
i jego zbiory

Izba tra dy cji biu ro wej PRL



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

PN: Pa nie bur mi strzu – po wsta je sto -
wa rzy sze nie aglo me ra cji opol skiej.
Na czym po le ga ją zmia ny? Prze cież na -
sza gmi na jest już w aglo me ra cji.

Mi ro sław Stan kie wicz: Za rów no Za rząd
Wo je wódz twa, jak i Mi ni ster stwo Roz wo ju Re gio -
nal ne go ocze ku ją od wszyst kich aglo me ra cji,
w tym na szej, aby gmi ny zor ga ni zo wa ły się
w sto wa rzy sze nia, związ ki mię dzyg min ne lub
spół ki ce lo we. We dług mi ni ster stwa po wi nien
być je den pod miot, z któ rym bę dą pod pi sy wa ne
umo wy na do fi nan so wa nie w la tach 2014-2020.
Po wo ła nie jed ne go pod mio tu re pre zen tu ją ce -
go 20 gmin po win no dać rów nież spraw niej sze
re ali zo wa nie za dań aglo me ra cji. Do tej po ry
każ da de cy zja po dej mo wa na w aglo me ra cji wy -
ma ga ła ak cep ta cji wszyst kich rad gmin. Po po -
wo ła niu sto wa rzy sze nia de cy zje bę dą po dej mo -
wa ne przez przed sta wi cie li gmin wcho dzą cych
w skład sto wa rzy sze nia. Po win no to upro ścić
pro ce du ry i przy spie szyć pro ce sy le gi sla cyj ne.
Z pro po zy cją utwo rze nia sto wa rzy sze nia, a więc
wy bo rem for my or ga ni za cyj nej aglo me ra cji wy -
szło mia sto Opo le, zaś na sza ra da po ana li zach
i dys ku sjach po par ła ta ką for mę or ga ni za cyj ną.
Przy stą pie nie na szej gmi ny do sto wa rzy sze nia
w ni czym nie ogra ni cza do tych cza so wych upraw -
nień na sze go sa mo rzą du.

PN: Są sied nie Tu ło wi ce nie przy stą pi -
ły jed nak do aglo me ra cji.

MS: To jest su we ren ny wy bór każ dej gmi -
ny. I ja sza nu ję tę de cy zję sa mo rzą du Tu ło wic.

PN: Czy zwią za nie się z aglo me ra cją
nie bę dzie ogra ni cza ło moż li wo ści po -
zy ski wa nia środ ków unij nych z in nych
pro gra mów?

MS: Ależ skąd. Wręcz od wrot nie. Pie nią dze
dla aglo me ra cji są do dat ko wy mi środ ka mi prze -
zna czo ny mi przez Unię Eu ro pej ską na roz wój
du żych ośrod ków miej skich. W no wej per spek ty -
wie bu dże tu Unii na sza gmi na bę dzie mo gła po -
zy ski wać środ ki na in we sty cje z Pro gra mu Roz -
wo ju Ob sza rów Wiej skich, Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go, fun du szu spój no ści,
pro gra mu sek to ro we go „Ry by” oraz pro jek tów
Zin te gro wa nych In we sty cji Te ry to rial nych, czy li
aglo me ra cji. Ostat nie mie sią ce po świę cam te -
mu, aby na sza gmi na mo gła z tych wszyst kich
pro gra mów ko rzy stać do 2020 ro ku. Uda ło się
prze ko nać Za rząd Wo je wódz twa, aby Nie mo -
dlin mógł sko rzy stać ze środ ków prze zna czo -
nych na re wi ta li za cję zde gra do wa nych ob sza -
rów miej skich. Jest to du ży suk ces zwa żyw szy, że
przez ostat nie la ta na sze mia sto by ło po zba -
wio ne ta kich moż li wo ści. Obec nie cze ka my
na ak cep ta cję tej zmia ny przez Bruk se lę. Pod ję -
te dzia ła nia po win ny dać na szej gmi nie zwięk -
szo ne moż li wo ści roz wo ju po przez po zy ska nie
jesz cze więk szych środ ków unij nych niż do tych -
czas. Oczy wi ście, wy ma ga to zwie lo krot nio nej
pra cy kie row nic twa urzę du oraz na szych współ -
pra cow ni ków. Ale my ślę, że war to pod jąć te wy -
sił ki, aby w na stęp nych la tach moż li we by ło zre -
ali zo wa nie wie lu po trzeb na szych miesz kań ców.

PN: Czy już wia do mo na co bę dą prze -
zna czo ne te środ ki?

MS: Kil ka za dań, jak do koń cze nie ka na li za -
cji aglo me ra cji nie mo dliń skiej czy też re wi ta li za -
cja par ku miej skie go, wy da ją się uzgod nio ne.
Ale prze cież ma my per spek ty wę 6-ciu lat. Stąd
też roz po czę li śmy two rze nie wie lo let nie go pro -
gra mu roz wo ju na szej gmi ny. Za pra szam wszyst -
kich miesz kań ców do two rze nia te go pro gra mu.
Wszel kie po my sły i po stu la ty pro szę zgła szać
bez po śred nio do mnie lub do Wy dzia łu In we sty -
cji i Fun du szy Eu ro pej skich w na szym Urzę dzie
Miej skim. Mo im za mia rem jest, aby sa mi miesz -
kań cy okre śli li kie run ki roz wo ju na szej gmi ny.

PN: Czy w no wej per spek ty wie fi nan -
so wej gmi ny bę dą na dal zo bo wią za ne
do wno sze nia wła snych pie nię dzy, tak
zwa ne go wkła du wła sne go?

MS: Tak. Po dob nie, jak obec nie do każ de go
za da nia po trzeb ne bę dą środ ki wła sne. Stąd też
zde cy do wa li śmy się wspól nie z Ra dą Miej ską
na emi sję ob li ga cji gmin nych jesz cze w tym ro -
ku, tak aby zła go dzić wy dat ki na spła tę do tych -
cza so wych kre dy tów. Tym spo so bem „uwol ni my”
środ ki fi nan so we na no we za da nia, zaś wy kup
ob li ga cji na stą pi w la tach póź niej szych. Oczy wi -
ście moż na by ło nie do ko ny wać tej ope ra cji
i spła cić za cią gnię te kre dy ty w cią gu naj bliż -
szych trzech lat, ale to ozna cza ło by roz po czę cie
ko lej nych za dań in we sty cyj nych do pie ro po 2017

ro ku. Po dob ne dzia ła nia pod ję ły rów nież in ne
gmi ny na sze go wo je wódz twa, jak na przy kład
Opo le czy Dą bro wa. In stru ment fi nan so wy, ja -
kim są ob li ga cje ko mu nal ne, jest wy ko rzy sty wa -
ny przez wie le sa mo rzą dów. Tak więc obec nie
two rzy my z jed nej stro ny opty mal ne wa run ki
do do stę pu środ ków z róż nych pro gra mów,
z dru giej zaś za bez pie cza my moż li wo ści po sia -
da nia wła snych środ ków na no we in we sty cje.
My śli my i dzia ła my per spek ty wicz nie, tak aby na -
sza gmi na cią gle się roz wi ja ła.

PN: W ostat nim cza sie gru pa rad nych
przed sta wi ła pro jekt uchwa ły w spra wie
li kwi da cji jed nost ki bu dże to wej ZGKiM
i po wo ła nia w jego miej sce spół ki pra wa
han dlo we go, zaj mu ją cej się głów nie go -
spo dar ką wod no -ście ko wą. Ja kie bę dą
dal sze lo sy te go pro jek tu?

MS: Tak, to praw da. Gru pa sze ściu rad nych
przed sta wi ła ta ki pro jekt. Jest on obec nie opi nio -
wa ny przez pra cow ni ków urzę du. Głów nym za -
mia rem rad nych jest zwięk sze nie sa mo dziel no -
ści tej jed nost ki oraz wy ko rzy sta nie przez nią
róż nych in stru men tów fi nan so wa nia in we sty cji
zwięk sza ją cych po ten cjał na szej gmi ny. Ca ły ma -
ją tek spół ki w dal szym cią gu bę dzie ma jąt kiem
gmi ny. Rad ni od po nad ro ku ana li zo wa li funk cjo -
no wa nie na szej jed nost ki bu dże to wej oraz spół ek
gmin nych funk cjo nu ją cych w Le wi nie Brze skim,
Grod ko wie czy też Opo lu. Do szli do prze ko na nia,
że po wo ła nie wła snej, gmin nej spół ki bę dzie lep -
szym roz wią za niem niż stan, ja ki jest obec nie.
Czy, i kie dy bę dzie ta uchwa ła pro ce do wa na, to
za le ży od ra dy miej skiej.

PN: Nie oba wia się pan za rzu tu, że
chce pan do pro wa dzić do pry wa ty za cji
tej no wej fir my?

MS: Ta ki za rzut w for mie po mó wień już funk -
cjo nu je. Kil ku „opo zy cjo ni stów” dez in for mu je
miesz kań ców o prze ję ciu przez bur mi strza zna -
czą ce go ma jąt ku gmin ne go i za ro bie niu na tej
ope ra cji nie wy obra żal nej for tu ny. Zwy kłe kłam -
stwa. Prze cież, gdy by „na chłod no” roz wa żać ta -
ką moż li wość, to pro szę mi wska zać pry wa ty za -
cję spół ki wod no -ście ko wej na te re nie kra ju. Czy
au to rzy tych po mó wień wie dzą, o ja ki ma ją tek
cho dzi? Czy za da li so bie trud wy li cze nia, ile trze -
ba mieć pie nię dzy, aby wy ku pić ta ką spół kę? Czy
wie dzą, że spół ki wod no -ście ko we pro wa dzą dzia -
łal ność uży tecz no ści pu blicz nej, a więc non pro -
fit? Pro szę wska zać ta kie go biz nes me na, któ ry
wło ży swo je pie nią dze w to przed się wzię cie. Ma -
ją tek, któ rym za rzą dza ZGKiM nie na le ży do naj -
no wo cze śniej szych, zwłasz cza w za kre sie go spo -
dar ki wod nej. Zaś o ewen tu al nej sprze da ży te go
ma jąt ku de cy du ją rad ni. Po wta rza nie ta kich
kłamstw jest zwy kłym po pu li zmem, ma ją cym je -
dy nie na ce lu oczer nie nie mo jej oso by w oczach
miesz kań ców, a być mo że też znie chę ce nie rad -
nych do tej ini cja ty wy.

PN: Dzię ku ję za roz mo wę.

BIULETYN
GMINY NIEMODLIN

Dodatek do „Pulsu Niemodlina”
redagowany przez

Urząd Miejski w Niemodlinie
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Sprawozdanie burmistrza Niemodlina z działalności
międzysesyjnej za okres od 27 czerwca
do 26 września 2013 r.

• W dniu 11 lip ca, z udzia łem kom ba tan tów, bur mi strza, rad nych i miesz kań ców Nie mo dli na,
w asy ście kom pa nii ho no ro wej Woj ska Pol skie go, uczczo no 70-tą rocz ni cę rze zi wo łyń skiej.

• W dniu 12 lip ca pod prze wod nic twem bur mi strza od by ło się po sie dze nie ka pi tu ły „Zło te go So ko ła”.
• W dniu 13 lip ca bur mistrz spo tkał się z dzieć mi z Do li ny (Ukra ina) prze by wa ją cy mi w Po krzyw -

nej na ko lo nii zor ga ni zo wa nej przez To wa rzy stwo Przy ja ciół Do li ny.
• W dniach 15 i 16 lip ca miesz kań cy Go ście jo wic i Grodź ca – po re zy gna cji do tych cza so wych

– wy bra li no wych soł ty sów w oso bach pa ni Su zan ny Pio trow skiej w Go ście jo wi cach oraz Wio let -
ty Błoń skiej w Grodź cu. Tym sa mym bur mistrz wy ko nał uchwa ły Ra dy Miej skiej w spra wie wy bo -
rów no wych soł ty sów.

• W dniu 16 lip ca od by ła się roz pra wa są do wa w spra wie ugo dy z fir mą AZY SA w ce lu do bro wol -
ne go za pła ce nia przez tę fir mę od szko do wa nia za pra ce zwią za ne z ka na li za cją eta pu V.

• Wdniu18 lip ca bur mistrz spo tkał się zdy rek to rem Głów nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych iAu to strad (GDD -
KiA) od dzia łu ny skie go w spra wie uzgod nień do ty czą cych prze bu do wy zjaz du na uli cy Opol skiej (Me dyk).

• W dniu 23 lip ca bur mistrz wi zy to wał po ten cjal ne te re ny pod gmin ny Punkt Se lek tyw nej Zbiór ki
Od pa dów Ko mu nal nych (PSZOK).

• W dniu 24 lip ca bur mistrz wraz ze skarb ni kiem gmi ny pod pi sa li umo wę na do fi nan so wa nie re -
mon tu sta wu zam ko we go.

• W dniu 29 lip ca ra da gmi ny Śti ty (Cze chy) uho no ro wa ła bur mi strza Nie mo dli na ty tu łem za słu -
żo ne go dla tej gmi ny.

• W dniu 2 sierp nia bur mistrz spo tkał się z dy rek tor ką opol skie go od dzia łu Ban ku Go spo dar stwa
Kra jo we go (BGK) w spra wie moż li wo ści emi sji ob li ga cji przez gmi nę.

• W dniu 21 sierp nia bur mistrz spo tkał się z przed sta wi cie la mi PKP w spra wie prze ję cia dwor ca
w Nie mo dli nie. Z uwa gi na wa run ki sta wia ne przez PKP do za war cia sto sow nej umo wy jesz cze nie do -
szło, a roz mo wy bę dą kon ty nu owa ne.

Te go sa me go dnia bur mistrz roz ma wiał z wo je wo dą opol skim na te mat pro gra mu roz wo ju wo je -
wódz twa opol skie go ze szcze gól nym uwzględ nie niem po trzeb gmi ny Nie mo dlin.

• W dniu 28 sierp nia bur mistrz uczest ni czył w spo tka niu mar szał ka wo je wódz twa z przed sta wi -
cie la mi mi ni sterstw: roz wo ju re gio nal ne go i rol nic twa, w spra wie po li ty ki pań stwa do ty czą cej moż li -
wo ści po zy ski wa nia środ ków fi nan so wych w no wej per spek ty wie bu dże to wej Unii Eu ro pej skiej.

• W dniu 30 sierp nia od da no do użyt ku miesz kań ców wy re mon to wa ną świe tli cę w Lip nie.
• W dniu 1 wrze śnia od by ły się do żyn ki gmin ne po łą czo ne z Mszą świę tą w od re stau ro wa nym ko -

ście le fi lial nym w Szy dłow cu Ślą skim. Sło wa uzna nia i po dzię ko wań za tak uda ne uro czy sto ści na le ży
skie ro wać do księ dza dzie ka na Je rze go Chył ka, pa ni soł tys Ber nar dy Ja gieł ło, ra dy so łec kiej i wszyst -
kich miesz kań ców te go so łec twa. Szcze gól ne po dzię ko wa nia na le żą się rów nież pań stwu Zo fii i Ta de -
uszo wi Bo ro wi czom za udo stęp nie nie pry wat nej dział ki, na któ rej mo gły od być się do żyn ki w bez piecz -
nej i mi łej at mos fe rze. Jak zwy kle nie za wie dli spon so rzy, dzię ki któ rym moż li we by ło sfi nan so wa nie tych
uro czy sto ści.

• W dniu 3 wrze śnia bur mistrz wraz ze skarb ni kiem gmi ny od by li ne go cja cje z pre ze sem Wo je -
wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej (WFO ŚiGW) w Opo lu na te mat wa -
run ków umo wy po życz ki prze zna czo nej na ter mo mo der ni za cję szko ły w Gra czach.

• W dniu 5 wrze śnia z ini cja ty wy bur mi strza od by ło się spo tka nie z par la men ta rzy sta mi oraz za -
stęp cą dy rek to ra GDD KiA na te mat ak tu al ne go sta nu prac zwią za nych z przy szłą bu do wą ob wod ni -
cy mia sta. W spo tka niu uczest ni czy li rów nież przed sta wi cie le spo łecz nych ko mi te tów bu do wy ob wod -
ni cy z Ny sy i Nie mo dli na.

• W dniu 6 wrze śnia bur mistrz spo tkał się z soł ty sa mi so łectw, w któ rych znaj du ją się świe tli ce
wiej skie. Pod czas spo tka nia, na wnio sek soł ty sów, usta lo no wy so ko ści od płat no ści za świe tli ce oraz wa -
run ki zwięk sza nia fun du szu so łec kie go w tych so łec twach.

• W dniu 10 wrze śnia bur mistrz spo tkał się z prze wod ni czą cym To wa rzy stwa Spo łecz no -Kul tu ral -
ne go Niem ców (TSKN) w Opo lu. Te ma tem spo tka nia był mię dzy in ny mi pro blem sfi nan so wa nia po now -
ne go po sa do wie nia po mni ka po świę co ne go by łym miesz kań com Szy dłow ca po le głym pod czas I woj -
ny świa to wej.

• W dniu 11 wrze śnia bur mistrz spo tkał się z Pre ze sem PSS „Ba zalt” Gra cze. Pod czas spo tka nia
omó wio no moż li wo ści i wstęp ne wa run ki prze ję cia przez gmi nę do mu kul tu ry w Gra czach.

• W dniu 19 wrze śnia bur mistrz spo tkał się z ze spo łem kon tro l nym Urzę du Kon tro li Skar bo wej
(UKS) w Opo lu, któ ry kon tro lo wał pra wi dło wość po stę po wa nie gmi ny w za kre sie re ali za cji ka na li za cji
Nie mo dli na etap V.

W tym sa mym dniu, z ini cja ty wy bur mi strza, od by ło się spo tka nie rad nych z wi ce pre zy den tem Opo -
la, na któ rym oma wia ne by ły pla ny utwo rze nia sto wa rzy sze nia gmin aglo me ra cji opol skiej.

• W mie sią cach li piec -wrze sień bur mistrz spo ty kał się wie lo krot nie z soł ty sa mi: Szy dłow ca, Grodź -
ca, Go ście jo wic, Lip na, Sa dów, Sa ren Wiel kich, Ja czo wic i Ro gów w spra wach bie żą cych po trzeb miesz -
kań ców tych so łectw.

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

XLV i XLVI Se sja Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie
W dniach 29 sierp nia i 26 wrze śnia 2013 r. od by ły

się XLV i XLVI Se sja Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie w ka den -
cji 2010-2014, pod czas któ rych, po roz pa trze niu pro jek -
tów uchwał, pod ję to nw. uchwa ły:

• Uchwa ła Nr XLV/275/13 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli -
nie z dnia 29 sierp nia 2013 ro ku w spra wie zmian bu dże tu
gmi ny Nie mo dlin na rok 2013.

• Uchwa ła Nr XLV/276/13 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli -
nie z dnia 29 sierp nia 2013 ro ku zmie nia ją ca uchwa łę w spra -
wie po bo ru po dat ków: rol ne go, le śne go i od nie ru cho mo ści
w dro dze in ka sa, okre śle nia in ka sen tów oraz wy so ko ści wy na -
gro dze nia za in ka so. 

• Uchwa ła Nr XLV/277/13 Ra dy Miej skiej wNie mo dli nie
zdnia29 sierp nia2013 ro ku wspra wie wy ra że nia zgo dy naza -
mia nę nie ru cho mo ści sta no wią cej wła sność gmi ny Nie mo dlin
na nie ru cho mość sta no wią cą wła sność po wia tu opol skie go. 

• Uchwa ła Nr XLV/278/13 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli -
nie z dnia 29 sierp nia 2013 ro ku w spra wie przy ję cia Re gu -
la mi nu okre śla ją ce go za sa dy i tryb ko rzy sta nia ze świe tlic wiej -
skich gmi ny Nie mo dlin. 

• Uchwa ła Nr XLVI/279/13 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli -
nie z dnia 26 wrze śnia 2013 ro ku w spra wie zmia ny wie lo let -
niej pro gno zy fi nan so wej. 

• Uchwa ła Nr XLVI /280/13 Ra dy Miej skiej w Nie mo -
dli nie z dnia 26 wrze śnia 2013 ro ku w spra wie zmian bu dże -
tu gmi ny Nie mo dlin na rok 2013. 

• Uchwa ła Nr XLVI/281/13 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli -
nie z dnia 26 wrze śnia 2013 ro ku w spra wie emi sji ob li ga cji
ko mu nal nych gmi ny Nie mo dlin oraz okre śle nia za sad ich
zby wa nia, na by wa nia i wy ku pu. 

• Uchwa ła Nr XLVI/282/13 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli -
nie z dnia 26 wrze śnia 2013 ro ku w spra wie przy ję cia pro gra -
mu wspie ra nia se nio rów w gmi nie Nie mo dlin. 

• Uchwa ła Nr XLVI/283/13 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli -
nie z dnia 26 wrze śnia 2013 ro ku w spra wie za sad i try bu
prze pro wa dza nia kon sul ta cji spo łecz nych do ty czą cych sta tu -
tów so łectw gmi ny Nie mo dlin. 

• Uchwa ła Nr XLVI/284/13 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli -
nie z dnia 26 wrze śnia 2013 ro ku zmie nia ją ca uchwa łę
w spra wie utwo rze nia Ośrod ka Spor tu i Re kre acji oraz nada -
nia mu sta tu tu. 

• Uchwa ła Nr XLVI/285/13 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli -
nie z dnia 26 wrze śnia 2013 ro ku. w spra wie nada nia sta tu -
tu sa mo rzą do wej in sty tu cji kul tu ry pn. „Ośro dek Kul tu ry
w Nie mo dli nie”. 

• Uchwa ła Nr XLVI/286/13 Ra dy Miej skiej wNie mo dli nie
z dnia 26 wrze śnia 2013 ro ku zmie nia ją ca uchwa łę w spra wie
uchwa le nia wie lo let nie go pro gra mu go spo da ro wa nia miesz ka -
nio wym za so bem gmi ny Nie mo dlin na la ta 2013 – 2017. 

• Uchwa ła Nr XLVI/287/13 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli -
nie z dnia 26 wrze śnia 2013 ro ku w spra wie try bu udzie la nia
i roz li cza nia do ta cji dla pu blicz nych i nie pu blicz nych szkół
pro wa dzo nych przez in ny niż gmi na Nie mo dlin pod miot, try -
bu i za kre su prze pro wa dze nia kon tro li pra wi dło wo ści ich wy -
ko rzy sta nia oraz ter mi nu i spo so bu roz li cze nia do ta cji. 

• Uchwa ła Nr XLVI/288/13 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli -
nie z dnia 26 wrze śnia 2013 ro ku w spra wie za rzą dze nia wy -
bo ru or ga nu jed nost ki po moc ni czej gmi ny. 

• Uchwa ła Nr XLVI/289/13 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli -
nie z dnia 26 wrze śnia 2013 ro ku w spra wie skar gi na dzia -
łal ność bur mi strza Nie mo dli na. 

• Uchwa ła Nr XLVI/290/13 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli -
nie z dnia 26 wrze śnia 2013 ro ku zmie nia ją ca uchwa łę
w spra wie przy ję cia re gu la mi nu okre śla ją ce go za sa dy i tryb
ko rzy sta nia ze świe tlic wiej skich gmi ny Nie mo dlin. 

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

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

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

• lo kal użyt ko wy po ło żo ny w klat ce nr 31 bu dyn -
ku nr 27-29-31 przy ul. Bo ha te rów Po wstań Ślą skich
w Nie mo dli nie wraz z udzia łem we współ wła sno ści
dział ki nr 471/2.

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

• nie za bu do wa nej po ło żo nej w Sar nach Wiel -
kich, ozna czo nej nr. dział ki 199/7 o pow. 0,0800 ha,

• nie za bu do wa nej po ło żo nej w Ma gnu szo wi -
cach, ozna czo nej nr. dział ki 158/1 o pow. 0,7400 ha,

• nie za bu do wa nej po ło żo nej w Gra bi nie, ozna -
czo nej nr. dział ki 360/1 o pow. 0,2700 ha.

Wy kaz nie ru cho mo ści prze zna czo nej do od da nia
w nie od płat ne użyt ko wa nie na czas nie okre ślo ny:

• za bu do wa nej bu dyn kiem szpi ta la i obiek ta mi
to wa rzy szą cy mi, po ło żo nej przy ul. Zam ko wej Nie -
mo dli nie, ozna czo nej nr. dział ki 836/8
o pow. 0,6106 ha.

In for ma cji udzie la się w po ko ju nr 37 tut. urzę -
du, tel. 77 4606 295 do 297, wew. 222.

OGŁO SZE NIE
Bur mistrz Nie mo dli na, dzia ła jąc zgod nie

z art. 37 ust. 1, art. 38 i 39 ust. 2 usta wy z 21 sierp -
nia 1997 r. o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi (Dz. U.
z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz z § 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 z późn.
zm.), ogła sza:

II nie ogra ni czo ny prze targ ust ny na sprze daż
nie ru cho mo ści nie za bu do wa nej po ło żo nej w Ma -
gnu szo wi cach, ozna czo nej nr. dział ki 100/2 o po -
wierzch ni 0,0160 ha (Bp), k. m. 1.

Nie ru cho mość ta za pi sa na jest w księ dze wie czy -
stej KW nr OP1O/00065760/3. Sta no wi wła sność
gmi ny Nie mo dlin. Wol na od ob cią żeń i zo bo wią zań.
Po ło żo na na ob sza rze nie po sia da ją cym miej sco we go
pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go. Zgod nie
z usta le nia mi za war ty mi w stu dium uwa run ko wań
i kie run ków za go spo da ro wa nia prze strzen ne go gmi -
ny Nie mo dlin, nie ru cho mość znaj du je się na ob sza -
rze prze zna czo nym na ce le za bu do wy miesz ka nio wej
i usług nie uciąż li wych. Nie ru cho mość po sia da bez po -
śred ni do stęp do dro gi pu blicz nej. Te ren po sia da do -
stęp no sie ci ener ge tycz nej i wo do cią go wej.

Pierw szy prze targ ust ny nie ogra ni czo ny
na sprze daż przed mio to wej nie ru cho mo ści od był
się w dniu 5 wrze śnia 2013 r.

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no -
si 3 300,00 zł. Do wy li cy to wa nej ce ny zo sta nie do li -
czo ny po da tek VAT w wy so ko ści 23%.

Szcze gó ło wy opis i wy ce na zby wa nej nie ru cho -
mo ści znaj du je się w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli -
nie (pok. nr 37). In for ma cje na te mat prze tar gu udzie -
la ne są w Wy dzia le Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi
i Pla no wa nia Prze strzen ne go (tel. 77 4606 295
do 297) 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 300,00 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 li sto pa da 2013 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. 

Prze targ od bę dzie się w dniu 14 li sto pa da 2013
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.

OGŁO SZE NIE
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 2010 r.
nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz z § 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 z późn. zm.), ogła sza:

II nie ogra ni czo ny prze targ ust ny na sprze daż
nie ru cho mo ści nie za bu do wa nej po ło żo nej w Gra -
czach, ozna czo nej nr. dział ki 384/5 o po wierzch -
ni 0,0689 ha (RIVb), k. m. 2.

Nie ru cho mość ta za pi sa na jest w księ dze wie czy -
stej KW nr OP1O/00083926/7. Sta no wi wła sność
gmi ny Nie mo dlin. Wol na od ob cią żeń i zo bo wią zań.
Zgod nie z miej sco wym pla nem za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go dla ob sza ru po ło żo ne go w pół noc nej
czę ści gmi ny Nie mo dlin w ob rę bach Rzę dzi wo jo wi ce,
Ma gnu szo wi ce, Gra cze wzdłuż li nii elek tro ener ge -
tycz nej wy so kie go na pię cia dział ka ozna czo na jest
sym bo lem IZP – prze zna czo na jest pod te re ny zie le -
ni par ko wej. Nie ru cho mość po sia da bez po śred ni do -
stęp do dro gi pu blicz nej. Te ren po sia da do stęp do sie -
ci wo do cią go wej i ener ge tycz nej. Pierw szy prze targ
ust ny nie ogra ni czo ny na sprze daż przed mio to wej
nie ru cho mo ści od był się w dniu 5 wrze śnia 2013 r.

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no -
si 10 000,00 zł. Do wy li cy to wa nej ce ny zo sta nie do -
li czo ny po da tek VAT w wy so ko ści 23%.

Szcze gó ło wy opis i wy ce na zby wa nej nie ru cho -
mo ści znaj du je się w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli -
nie (pok. nr 37). In for ma cje na te mat prze tar gu udzie -
la ne są w Wy dzia le Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi
i Pla no wa nia Prze strzen ne go (tel. 77 4606 295
do 297) tut. urzę du.

W prze tar gu mo gą brać udział oso by fi zycz ne
i oso by praw ne, je że li wpła cą wa dium w pie nią dzu
w wy so ko ści 1 000,00 zł. Wa dium na le ży wpła cać
w ka sie Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie w ter mi -
nie do 7 li sto pa da 2013 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. 

Prze targ od bę dzie się w dniu 14 li sto pa da 2013
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.

OGŁO SZE NIE
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 2010 r.
nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz z § 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 z późn. zm.), ogła sza:

I nie ogra ni czo ny prze targ ust ny na sprze daż
nie ru cho mo ści nie za bu do wa nej po ło żo nej w Ro -
gach, ozna czo nej nr. dział ki 98/4 o po wierzch ni
0,2700 ha (RIVb – 0,0600 ha, ŁIII – 0,2100 ha),
k. m. 1

Nie ru cho mość ta za pi sa na jest w księ dze wie -
czy stej KW nr OP1O/00095029/6. Sta no wi wła -
sność gmi ny Nie mo dlin. Wol na od ob cią żeń i zo bo -
wią zań. Nie ru cho mość po ło żo na jest na ob sza rze
nie po sia da ją cym miej sco we go pla nu za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go. Zgod nie z usta le nia mi za -
war ty mi w stu dium uwa run ko wań i kie run ków za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go gmi ny Nie mo dlin,
nie ru cho mość znaj du je się na ob sza rze prze zna czo -
nym pod upra wy rol ne. Po sia da bez po śred ni do stęp
do dro gi pu blicz nej. Brak uzbro je nia.

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no -
si 15 000,00 zł. 

Szcze gó ło wy opis i wy ce na zby wa nej nie ru cho -
mo ści znaj du je się w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli -
nie (pok. nr 37). In for ma cje na te mat prze tar gu udzie -
la ne są w Wy dzia le Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi
i Pla no wa nia Prze strzen ne go (tel. 77 4606 295
do 297) tut. urzę du.

W prze tar gu mo gą brać udział oso by fi zycz ne
i oso by praw ne, je że li wpła cą wa dium w pie nią dzu
w wy so ko ści 1 500,00 zł. Wa dium na le ży wpła cać
w ka sie Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie w ter mi -
nie do 7 li sto pa da 2013 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. 

W przy pad ku firm, oso by bio rą ce udział w prze -
tar gu win ny przed ło żyć wy ciąg z wła ści we go dla
sie dzi by re je stru lub in ny do ku ment urzę do wy, z któ -
re go wy ni ka je go sta tus praw ny, spo sób re pre zen ta -
cji, a tak że imio na i na zwi ska osób upraw nio nych
do re pre zen ta cji. Na by cie nie ru cho mo ści przez cu -
dzo ziem ców mo że na stą pić w przy pad ku uzy ska nia
ze zwo le nia Mi ni stra Spraw We wnętrz nych, je że li wy -
ma ga ją te go prze pi sy usta wy z dnia 24 mar ca 1920
r. o na by wa niu przez cu dzo ziem ców (Dz. U. z 2004
r. nr 167, poz. 1758 z pózn. zm.)

Prze targ od bę dzie się w dniu 14 li sto pa da 2013
r. w sa li nr 62 Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie
o godz. 11.20.
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Oso ba usta lo na ja ko na byw ca zo sta nie za wia do -
mio na o miej scu i ter mi nie za war cia umo wy sprze da -
ży nie ru cho mo ści naj póź niej w cią gu 21 dni od dnia
roz strzy gnię cia prze tar gu. Na byw ca zo bo wią za ny
jest za pła cić ce nę nie póź niej niż do dnia za war cia
umo wy prze no szą cej wła sność nie ru cho mo ści. Na -
byw ca po no si po nad to kosz ty no ta rial ne i są do we,
któ re okre śli no ta riusz. Wpła co ne wa dium zo sta nie:

– za li czo ne na po czet ce ny na by cia, je że li oso ba
wpła ca ją ca wa dium wy gra prze targ,

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

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

OGŁO SZE NIE
Bur mistrz Nie mo dli na, 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 2010 r.
nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz z § 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 z późn. zm.), ogła sza:

I nie ogra ni czo ny prze targ ust ny na sprze daż
nie ru cho mo ści nie za bu do wa nej po ło żo nej w Ro -
gach, ozna czo nej nr dział ki 96/5 o po wierzch ni
0,1123 ha (RIVb – 0,1123 ha, k. m. 1

Nie ru cho mość ta za pi sa na jest w księ dze wie -
czy stej KW nr OP1O/00095029/6. Sta no wi wła -
sność gmi ny Nie mo dlin. Wol na od ob cią żeń i zo bo -
wią zań. Nie ru cho mość po ło żo na jest na ob sza rze
nie po sia da ją cym miej sco we go pla nu za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go. Zgod nie z usta le nia mi za -
war ty mi w stu dium uwa run ko wań i kie run ków za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go gmi ny Nie mo dlin,
nie ru cho mość znaj du je się na ob sza rze prze zna czo -
nym pod upra wy rol ne. Po sia da bez po śred ni do stęp
do dro gi gmin nej. Brak uzbro je nia.

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no -
si 6 000,00 zł. 

Szcze gó ło wy opis i wy ce na zby wa nej nie ru cho -
mo ści znaj du je się w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli -
nie (pok. nr 37). In for ma cje na te mat prze tar gu udzie -
la ne są w Wy dzia le Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi
i Pla no wa nia Prze strzen ne go (tel. 77 4606 295
do 297) 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 600,00 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 li sto pa da 2013 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. 

W przy pad ku firm, oso by bio rą ce udział w prze -
tar gu win ny przed ło żyć wy ciąg z wła ści we go dla
sie dzi by re je stru lub in ny do ku ment urzę do wy, z któ -
re go wy ni ka je go sta tus praw ny, spo sób re pre zen ta -
cji, a tak że imio na i na zwi ska osób upraw nio nych
do re pre zen ta cji. Na by cie nie ru cho mo ści przez cu -
dzo ziem ców mo że na stą pić w przy pad ku uzy ska nia
ze zwo le nia Mi ni stra Spraw We wnętrz nych, je że li wy -
ma ga ją te go prze pi sy usta wy z dnia 24 mar ca 1920
r. o na by wa niu przez cu dzo ziem ców (Dz. U. z 2004
r. nr 167, poz. 1758 z pózn. zm.).

Prze targ od bę dzie się w dniu 14 li sto pa da 2013
r. w sa li nr 62 Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie
o godz. 12.00.

Oso ba usta lo na ja ko na byw ca zo sta nie za wia -
do mio na o miej scu i ter mi nie za war cia umo wy sprze -

da ży nie ru cho mo ści, naj póź niej w cią gu 21 dni
od dnia roz strzy gnię cia prze tar gu. Na byw ca zo bo -
wią za ny jest za pła cić ce nę, nie póź niej niż do dnia za -
war cia umo wy prze no szą cej wła sność nie ru cho mo -
ści. Na byw ca po no si po nad to kosz ty no ta rial ne
i są do we, któ re okre śli no ta riusz. Wpła co ne wa dium
zo sta nie:

– za li czo ne na po czet ce ny na by cia, je że li oso ba
wpła ca ją ca wa dium wy gra prze targ,

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

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

OGŁO SZE NIE
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 2010 r.
nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz z § 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 z późn. zm.), ogła sza:

I nie ogra ni czo ny prze targ ust ny na sprze daż
nie ru cho mo ści nie za bu do wa nej po ło żo nej w Szy -
dłow cu Ślą skim, ozna czo nej nr. dział ki 50 o po -
wierzch ni 0,1700 ha (RVI – 0,0700 ha, RV
– 0,1000 ha), k. m. 1.

Nie ru cho mość ta za pi sa na jest w księ dze wie -
czy stej KW nr OP1O/00087407/1. Sta no wi wła -
sność gmi ny Nie mo dlin. Wol na od ob cią żeń i zo bo -
wią zań. Nie ru cho mość po ło żo na jest na ob sza rze
nie po sia da ją cym miej sco we go pla nu za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go. Zgod nie z usta le nia mi za -
war ty mi w stu dium uwa run ko wań i kie run ków za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go gmi ny Nie mo dlin,
nie ru cho mość znaj du je się na ob sza rze prze zna czo -
nym pod upra wy rol ne. Po sia da do stęp do dro gi
gmin nej. Brak uzbro je nia.

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no -
si 8 000,00 zł. 

Szcze gó ło wy opis i wy ce na zby wa nej nie ru cho -
mo ści znaj du je się w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli -
nie (pok. nr 37). In for ma cje na te mat prze tar gu udzie -
la ne są w Wy dzia le Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi
i Pla no wa nia Prze strzen ne go (tel. 77 4606 295
do 297) 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 800,00 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 li sto pa da 2013 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. 

W przy pad ku firm, oso by bio rą ce udział w prze -
tar gu win ny przed ło żyć wy ciąg z wła ści we go dla
sie dzi by re je stru lub in ny do ku ment urzę do wy, z któ -
re go wy ni ka je go sta tus praw ny, spo sób re pre zen ta -
cji, a tak że imio na i na zwi ska osób upraw nio nych
do re pre zen ta cji. Na by cie nie ru cho mo ści przez cu -
dzo ziem ców mo że na stą pić w przy pad ku uzy ska nia
ze zwo le nia Mi ni stra Spraw We wnętrz nych, je że li wy -
ma ga ją te go prze pi sy usta wy z dnia 24 mar ca 1920
r. o na by wa niu przez cu dzo ziem ców (Dz. U. z 2004
r. nr 167, poz. 1758 z pózn. zm.)

Prze targ od bę dzie się w dniu 14 li sto pa da 2013
r. w sa li nr 62 Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie
o godz. 12.40.

Oso ba usta lo na ja ko na byw ca zo sta nie za wia -
do mio na o miej scu i ter mi nie za war cia umo wy sprze -

da ży nie ru cho mo ści naj póź niej w cią gu 21 dni
od dnia roz strzy gnię cia prze tar gu. Na byw ca zo bo -
wią za ny jest za pła cić ce nę nie póź niej niż do dnia za -
war cia umo wy prze no szą cej wła sność nie ru cho mo -
ści. Na byw ca po no si po nad to kosz ty no ta rial ne
i są do we, któ re okre śli no ta riusz. Wpła co ne wa dium
zo sta nie:

– za li czo ne na po czet ce ny na by cia, je że li oso ba
wpła ca ją ca wa dium wy gra prze targ,

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

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

OGŁO SZE NIE
Bur mistrz Nie mo dli na, 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 2010 r.
nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz z § 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 z późn. zm.), ogła sza:

I nie ogra ni czo ny prze targ ust ny na sprze daż
nie ru cho mo ści nie za bu do wa nej po ło żo nej w Rzę -
dzi wo jo wi cach, ozna czo nej nr. dział ki 223/2 o po -
wierzch ni 0,2300 ha (RVI – 0,2300ha), k. m. 1.

Nie ru cho mość ta za pi sa na jest w księ dze wie -
czy stej KW nr OP1O/00054162/1. Sta no wi wła -
sność gmi ny Nie mo dlin. Wol na od ob cią żeń i zo bo -
wią zań. Nie ru cho mość po ło żo na jest na ob sza rze
nie po sia da ją cym miej sco we go pla nu za go spo da ro -
wa nia gmi ny Nie mo dlin. Zgod nie z usta le nia mi za -
war ty mi w stu dium uwa run ko wań i kie run ków za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go gmi ny, nie ru cho mość
znaj du je się na ob sza rze prze zna czo nym pod upra -
wy rol ne. Po sia da do stęp do dro gi gmin nej. Brak
uzbro je nia.

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no -
si 8 500,00 zł. 

Szcze gó ło wy opis i wy ce na zby wa nej nie ru cho -
mo ści znaj du je się w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli -
nie (pok. nr 37). In for ma cje na te mat prze tar gu udzie -
la ne są w Wy dzia le Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi
i i Pla no wa nia Prze strzen ne go (tel. 77 4606 295
do 297) 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 800,00 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 li sto pa da 2013 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. 

W przy pad ku firm, oso by bio rą ce udział w prze -
tar gu win ny przed ło żyć wy ciąg z wła ści we go dla
sie dzi by re je stru lub in ny do ku ment urzę do wy, z któ -
re go wy ni ka je go sta tus praw ny, spo sób re pre zen ta -
cji, a tak że imio na i na zwi ska osób upraw nio nych
do re pre zen ta cji. Na by cie nie ru cho mo ści przez cu -
dzo ziem ców mo że na stą pić w przy pad ku uzy ska nia
ze zwo le nia Mi ni stra Spraw We wnętrz nych, je że li wy -
ma ga ją te go prze pi sy usta wy z dnia 24 mar ca 1920
r. o na by wa niu przez cu dzo ziem ców (Dz. U. z 2004
r. nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).

Prze targ od bę dzie się w dniu 14 li sto pa da 2013
r. w sa li nr 62 Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie
o godz. 13.20.

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

– za li czo ne na po czet ce ny na by cia, je że li oso ba
wpła ca ją ca wa dium wy gra prze targ,

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

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

OGŁO SZE NIE
Bur mistrz Nie mo dli na, 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 2010
r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz z § 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
z późn. zm.), ogła sza:

I nie ogra ni czo ny prze targ ust ny na sprze daż
nie ru cho mo ści nie za bu do wa nej po ło żo nej w Sa -
dach, ozna czo nej nr. dział ki 178/7 o po wierzch -
ni 0,0797 ha (PsIII- 0,0797 ha), k. m. 1.

Nie ru cho mość ta za pi sa na jest w księ dze wie czy -
stej KW nr OP1O/00096325/8. Sta no wi wła sność
gmi ny Nie mo dlin. Wol na od ob cią żeń i zo bo wią zań.
Po ło żo na na ob sza rze nie po sia da ją cym miej sco we go
pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go. Zgod nie
ze stu dium uwa run ko wań i kie run ków za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go gm. Nie mo dlin, nie ru cho mość
znaj du je się na ob sza rze prze zna czo nym pod bu dow -
nic two miesz ka nio we i usłu gi. Na te ren ten zo sta ła wy -
da na de cy zja o wa run kach za bu do wy nr 72/11
z dnia 6.10.2011 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. Te ren
po sia da do stęp do sie ci wo do cią go wej i ener ge tycz nej.

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no -
si 40 600,00 zł. Do wy li cy to wa nej ce ny zo sta nie do -
li czo ny po da tek VAT w wy so ko ści 23%.

Szcze gó ło wy opis i wy ce na zby wa nej nie ru cho -
mo ści znaj du je się w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli -
nie (pok. nr 37). In for ma cje na te mat prze tar gu udzie -
la ne są w Wy dzia le Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi
i Pla no wa nia Prze strzen ne go (tel. 77 4606 295
do 297) tut. urzę du.

W prze tar gu mo gą brać udział oso by fi zycz ne
i oso by praw ne, je że li wpła cą wa dium w pie nią dzu
w wy so ko ści 4 000,00 zł. Wa dium na le ży wpła cać
w ka sie Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie w ter mi -
nie do 8 li sto pa da 2013 r. do godz. 13.00 lub na kon -
to ban ko we Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie
nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za ter min
wnie sie nia wa dium uwa ża się dzień wpły wu wa -
dium na wska za ne kon to. 

W przy pad ku firm, oso by bio rą ce udział w prze -
tar gu win ny przed ło żyć wy ciąg z wła ści we go dla
sie dzi by re je stru lub in ny do ku ment urzę do wy, z któ -
re go wy ni ka je go sta tus praw ny, spo sób re pre zen ta -
cji, a tak że imio na i na zwi ska osób upraw nio nych
do re pre zen ta cji. Na by cie nie ru cho mo ści przez cu -
dzo ziem ców mo że na stą pić w przy pad ku uzy ska nia
ze zwo le nia Mi ni stra Spraw We wnętrz nych, je że li wy -
ma ga ją te go prze pi sy usta wy z dnia 24 mar ca 1920
r. o na by wa niu przez cu dzo ziem ców (Dz. U. z 2004
r. nr 167, poz. 1758 z pózn. zm.).

Prze targ od bę dzie się w dniu 15 li sto pa da 2013
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.

OGŁO SZE NIE
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 2004 r.
nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz z § 1 Roz po rzą -
dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 14 wrze śnia 2004 r.
w spra wie spo so bu i try bu prze pro wa dza nia prze tar -
gów oraz ro ko wań na zby cie nie ru cho mo ści (Dz. U.
z 2004 r., nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) ogła sza:

I nie ogra ni czo ny prze targ ust ny na sprze daż
nie ru cho mo ści nie za bu do wa nej po ło żo nej w Nie -
mo dli nie przy ul. Dą browsz cza ków ozna czo nej nr.
dział ki 1227/6 k. m. 11 o po wierzch ni 0,0970 ha;
KW nr OP1O/00083438/9. 

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. Zgod nie
z pla nem za go spo da ro wa nia prze strzen ne go m.
Nie mo dli na te ren dział ki prze zna czo ny jest pod za -
bu do wę miesz ka nio wą jed no ro dzin ną i usłu gi. Nie -
ru cho mość po sia da do stęp do dro gi pu blicz nej
utwar dzo nej. Te ren po sia da do stęp do sie ci wo do cią -
go wej, ka na li za cyj nej i ener ge tycz nej. Ist nie je moż li -
wość pod łą cze nia ga zu.

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no -
si 72 000,00 zł. Do wy li cy to wa nej ce ny zo sta nie do -
li czo ny po da tek VAT w wy so ko ści 23%.

Szcze gó ło wy opis i wy ce na zby wa nej nie ru cho -
mo ści znaj du je się w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli -
nie (pok. nr 37). In for ma cje na te mat prze tar gu udzie -
la ne są w Wy dzia le Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi
i Pla no wa nia Prze strzen ne go (tel. 77 4606 295
do 297) 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 7 000,00 zł. 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 8 li sto pa da 2013 r. Za ter min wnie sie nia
wa dium uwa ża się dzień wpły wu wa dium na wska -
za ne kon to.

W przy pad ku firm, oso by bio rą ce udział w prze -
tar gu win ny przed ło żyć wy ciąg z wła ści we go dla
sie dzi by re je stru lub in ny do ku ment urzę do wy, z któ -
re go wy ni ka je go sta tus praw ny, spo sób re pre zen ta -
cji, a tak że imio na i na zwi ska osób upraw nio nych
do re pre zen ta cji. Na by cie nie ru cho mo ści przez cu -
dzo ziem ców mo że na stą pić w przy pad ku uzy ska nia
ze zwo le nia Mi ni stra Spraw We wnętrz nych, je że li wy -
ma ga ją te go prze pi sy usta wy z dnia 24 mar ca 1920
r. o na by wa niu przez cu dzo ziem ców (Dz. U. z 2004
r. nr 167, poz. 1758 z pózn. zm.).

Prze targ od bę dzie się w dniu 15 li sto pa da 2013
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 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 mistrz Nie mo dli na, dzia ła jąc zgod nie

z art. 37 ust. 1, art. 38 i 39 ust. 2 usta wy z 21 sierp -
nia 1997 r. o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi (Dz. U.
z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz z § 1
Roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 14 wrze -
śnia 2004 r. w spra wie spo so bu i try bu prze pro wa -
dza nia prze tar gów oraz ro ko wań na zby cie nie ru cho -
mo ści (Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2108 z późn.
zm.), ogła sza:

II nie ogra ni czo ny prze targ ust ny na sprze daż
nie ru cho mo ści nie za bu do wa nej po ło żo nej w Nie -
mo dli nie przy ul. Cho pi na, ozna czo nej nr. dział -
ki 911/38 k. m. 11 o po wierzch ni 0,9040 ha; KW
nr OP1O/00068166/0. 

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. Zgod nie
z miej sco wym pla nem za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go te re nów bu dow nic twa miesz ka nio we go
w Nie mo dli nie w re jo nie uli cy Cho pi na nie ru cho -
mość po ło żo na na te re nie ozna czo nym sym bo -
lem 7MN – te ren za bu do wy miesz ka nio wej z prze -
zna cze niem na re ali za cję do mów jed no ro dzin nych
w za bu do wie sze re go wej. Zgod nie z za pi sa mi pla nu
za bu do wa win na być re ali zo wa na kom plek so wo ja -
ko jed no przed się wzię cie bu dow la ne. Nie ru cho mość
po ło żo na przy dro dze pu blicz nej utwar dzo nej. Te ren
po sia da do stęp do sie ci wo do cią go wej, ka na li za cyj -
nej, ener ge tycz nej i ga zo wej.

Pierw szy prze targ ust ny nie ogra ni czo ny
na sprze daż przed mio to wej nie ru cho mo ści od był
się w dniu 17 lip ca 2013 r.

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no -
si 660 000,00 zł. Do wy li cy to wa nej ce ny zo sta nie do -
li czo ny po da tek VAT w wy so ko ści 23%.

Szcze gó ło wy opis i wy ce na zby wa nej nie ru cho -
mo ści znaj du je się w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli -
nie (pok. nr 35). In for ma cje na te mat prze tar gu udzie -
la ne są w Wy dzia le Rol nic twa, Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi (tel. 77 4606 295
do 297, wew. 209) tut. urzę du.

W prze tar gu mo gą brać udział oso by fi zycz ne
i oso by praw ne, je że li wpła cą wa dium w pie nią dzu
w wy so ko ści 60 000,00 zł. 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 6 grud nia 2013 r. Za ter min wnie sie nia
wa dium uwa ża się dzień wpły wu wa dium na wska -
za ne kon to.

W przy pad ku firm, oso by bio rą ce udział
w prze tar gu win ny przed ło żyć wy ciąg z wła ści we -
go dla sie dzi by re je stru lub in ny do ku ment urzę do -
wy, z któ re go wy ni ka je go sta tus praw ny, spo sób
re pre zen ta cji, a tak że imio na i na zwi ska osób
upraw nio nych do re pre zen ta cji. Na by cie nie ru cho -
mo ści przez cu dzo ziem ców mo że na stą pić w przy -
pad ku uzy ska nia ze zwo le nia Mi ni stra Spraw We -
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wnętrz nych, je że li wy ma ga ją te go prze pi sy usta wy
z dnia 24 mar ca 1920 r. o na by wa niu przez cu dzo -
ziem ców (Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758
z pózn. zm.).

Prze targ od bę dzie się w dniu 12 grud nia 2013
r. w sa li nr 62 Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie
o godz. 11.00. 

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 mistrz Nie mo dli na ogła sza II nie ogra ni czo ny

prze targ ust ny na dzier ża wę czę ści nie ru cho mo ści
ozna czo nej nr. dział ki 760/4 o po wierzch ni 0,9052 ha,
k. m. 10 po ło żo nej w Nie mo dli nie przy Alei Wol no ści.
Wy mie nio na wy żej nie ru cho mość za pi sa na jest w księ -
dze wie czy stej KW OP1O/00089561/2. Sta no wi wła -
sność gmi ny Nie mo dlin.

Przed mio tem prze tar gu jest wy so kość czyn -
szu za dzier ża wę te re nu o po wierzch ni 24 m2
– z prze zna cze niem na usta wie nie bla sza ne go
bok su ga ra żo we go (nr 12). Pierw szy prze targ
nie ogra ni czo ny na wy so kość czyn szu dzier żaw ne -
go za dzier ża wę przed mio to wej nie ru cho mo ści
od był się 5 wrze śnia 2013 r. 

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

Prze targ od bę dzie się 15 li sto pa da 2013 r. o go -
dzi nie 11.20 w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli nie,
pok. 62.

Wa run kiem przy stą pie nia do prze tar gu jest
wpła ce nie w ka sie Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie
wa dium w wy so ko ści 5,00 zł do dnia 8 li sto pa -
da 2013 ro ku do godz. 13.00. Wpła co ne wa dium zo -
sta nie:

– za li czo ne na po czet czyn szu, je że li oso ba wpła -
ca ją ca wa dium wy gra prze targ

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

In for ma cje na te mat prze tar gu udzie la się w Wy -
dzia le Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi i Pla no wa nia
Prze strzen ne go – po kój 37 (tel. 77 4606 295 do 297)
Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie, ul. Bo ha te rów
Po wstań Ślą skich 37.

Wy gry wa ją cy prze targ zo bo wią za ny jest w ter -
mi nie do 6 grud nia 2013 r. za wrzeć umo wę dzier ża -
wy. W przy pad ku nie za war cia umo wy w tym ter mi -
nie, wa dium ule gnie prze pad ko wi.

Zbli ża się se zon grzew czy
Nie ule ga wąt pli wo ści, że wkrót ce na stą pi je sien ne ochło dze nie au ry i roz pocz -

nie się se zon grzew czy, a więc są to ostat nie chwi le na spraw dze nie spraw no ści in -
sta la cji grzew czych w na szych bu dyn kach.

Pod sta wo wą za sa dą bez pie czeń stwa jest in sta lo wa nie i sto -
so wa nie tyl ko urzą dzeń, któ re ma ją do pusz cze nia i ate sty kra jo -
we. W przy pad ku ma szyn spro wa dza nych zza  gra ni cy, na le ży
bez względ nie prze strze gać za le ceń pro du cen ta. Ni gdy nie na -
le ży sto so wać urzą dzeń w ja ki kol wiek spo sób uszko dzo nych.

Na le ży zle cać okre so we prze glą dy ka na łów ko mi no wych
i wen ty la cyj nych, po nie waż za nie dba nia tych czyn no ści są czę -
stą przy czy ną śmier tel nych za truć tlen kiem wę gla, szcze gól nie
w cza sie ką pie li w ła zien kach wy po sa żo nych w ga zo we pod grze -
wa cze wo dy lub po ża rów sa dzy w ko mi nach, któ re mo gą za koń -
czyć się utra tą do mu. Pa mię taj: tyl ko oso ba upraw nio na
do prze glą dów i czysz cze nia da gwa ran cję pra wi dło we go wy -
ko na nia usłu gi. Nie wol no wy ko ny wać pro wi zo rycz nych pod łą -

czeń, czy na wła sną rę kę prze ra biać in sta la cje. Nie wol no usta wiać grzej ni ków bez po śred nio na pod -
ło żu pal nym lub w po bli żu ma te ria łów ła two za pal nych, jak np. fi ra nek, czy me bli.

Nie wol no za ty kać prze wo dów wen ty la cyj nych i prze sad nie uty kać wszyst kich otwo rów – tyl ko pra -
wi dło wa wy mia na po wie trza w po miesz cze niach uchro ni nas przed ata kiem nie wi dzial ne go za bój cy, czy -
li tlen ku wę gla zw. cza dem.

Nie na le ży ogrze wać po miesz czeń kuch nią ga zo wą – nie ste ty ta kie prak ty ki mo gą skoń czyć się za -
tru ciem. Do dat ko wo war to roz wa żyć in sta lo wa nie w do mu czu jek po ża ro wych. Głów nie sto so wa ne są
czuj ki wy kry wa ją ce dym. Pod sta wo wą funk cją czuj ki tlen ku wę gla jest wy kry wa nie cza du i ge ne -
ro wa nie sy gna łów alar mo wych w sy tu acji wy kry cia je go nad mier ne go stę że nia w po wie trzu. Pod no si
ona po ziom bez pie czeń stwa w po miesz cze niach, zmniej sza ry zy ko za cza dze nia, po zwa la na szyb ką re -
ak cję w sy tu acji za gro że nia ży cia. Tle nek wę gla w sta ty sty kach za truć zaj mu je trze cie miej sce po za tru -
ciach le ka mi i al ko ho lem. 

Obec nie do stęp ne są tzw. au to no micz ne do mo we czuj ki po ża ro we, któ re w każ dym go -
spo dar stwie do mo wym są w sta nie już na sa mym po cząt ku po ża ru za sy gna li zo wać o nie bez pie czeń -
stwie. War to jest spać spo koj nie ze świa do mo ścią, że na wet na sza nie uwa ga czy za po mnie nie nie skoń -
czą się dla nas tra gicz nie. Pa mię taj – bez pie czeń stwo Two je i Two jej ro dzi ny za le ży przede
wszyst kim od Cie bie!

Kto na ra żo ny jest na dzia ła nie tlen ku wę gla? Na dzia ła nie tlen ku wę gla na ra żo na jest każ -
da oso ba prze by wa ją ca w śro do wi sku nim ska żo nym. Efek ty dzia ła nia cza du, przy ta kim sa mym stę że -
niu, mo gą się jed nak róż nić. Do gru py naj więk sze go ry zy ka na le żą: no wo rod ki i nie mow lę ta (obok nor -
mal nej he mo glo bi ny wy stę pu je u nich he mo glo bi na pło do wa, któ ra wią że dwu krot nie wię cej tlen ku wę gla,
niż zwy kła he mo glo bi na); dzie ci; ko bie ty cię żar ne; oso by w po de szłym wie ku; oso by z wa da mi ser ca oraz
cho ro ba mi oskrze lo wo -płuc ny mi; oso by z wa da mi ser ca oraz nie wy dol no ścią ukła du od de cho we go.

Ja kie są ob ja wy za tru cia tlen kiem wę gla? Lek ki ból, mdło ści, wy mio ty, ogól ne zmę cze nie
i osła bie nie – lek kie za tru cie. Na si la ją cy się ból gło wy, sen ność, za bu rze nia świa do mo ści i rów no wa gi,
trud no ści z od dy cha niem, od dech przy śpie szo ny, za bu rze nia ryt mu ser ca – śred nie za tru cie. Drgaw ki,
utra ta przy tom no ści – cięż kie za tru cie. Osła bie nie i znu że nie, któ re czu je za cza dzo ny oraz za bu rze nia
orien ta cji i zdol no ści oce ny za gro że nia, po wo du ją, że jest on cał ko wi cie bier ny (nie ucie ka z miej sca na -
gro ma dze nia tru ci zny), tra ci przy tom ność, i je śli nikt nie przyj dzie mu z po mo cą – umie ra.

Jak po móc przy za tru ciu tlen kiem wę gla? 
• na le ży na tych miast za pew nić do pływ świe że go, czy ste go po wie trza, 
• jak naj szyb ciej wy nieść oso bę po szko do wa ną w bez piecz ne miej sce, na świe że po wie trze,
• roz luź nić po szko do wa ne mu ubra nie – roz piąć pa sek, gu zi ki, ale nie roz bie rać go, gdyż nie moż -

na do pro wa dzić do je go prze mar z nię cia, 
• we zwać służ by ra tow ni cze (po go to wie ra tun ko we – 999, straż po żar na – 998 lub 112); je śli po wy -

nie sie niu na świe że po wie trze za cza dzo ny nie od dy cha, na le ży nie zwłocz nie przy stą pić do wy ko na nia
sztucz ne go od dy cha nia i ma sa żu ser ca.

Jak za po bie gać za tru ciu? Pod sta wo wą przy czy ną za truć jest nie peł ne spa la nie, do któ re go
mo że dojść np. gdy zbyt szczel nie za mknię te są okna, brak jest wła ści wej wen ty la cji. Po wo du je to po -
wsta wa nie tlen ku wę gla i utrud nia je go od pływ. Ty le spa lin wy pły nie na ze wnątrz, ile świe że go po wie -
trza na pły nie do po miesz cze nia. Przede wszyst kim na le ży za pew nić moż li wość sta łe go do pły wu świe -
że go po wie trza do pa le ni ska (pie ca ga zo we go, ku chen ki ga zo wej, kuch ni wę glo wej lub pie ca) oraz
swo bod ny od pływ spa lin. Po nad to na le ży re gu lar nie spraw dzać pra wi dło wość dzia ła nia urzą dzeń mo -
gą cych być źró dłem tlen ku wę gla, szczel ność we wnętrz nych in sta la cji ga zo wych, prze wo dów ko mi no -
wych i wen ty la cyj nych oraz ka na łów na wiew nych.

Wię cej in for ma cji na stro nie Urzę du Miej skie go www.nie mo dlin.pl

Oprac. na pod sta wie ma te ria łów Ko men dy Głów nej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
Insp. GCR UM – Z. Ro mań czu kie wicz
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GABINET STOMATOLOGICZNY
Niemodlin, ul. Wojska Polskiego 5

(budynek miejskiej przychodni)• I piętro, pok. 20

lek. dent. Monika Kozieł
Usługi w zakresie:

• profilaktyka stomatologiczna • stomatologia zachowawcza
• choroby błon śluzowych • chirurgia stomatologiczna

• protetyka (pełny zakres)

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

Rejestracja pod nr tel. 692-712-944

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

Dnia 19 wrze śnia 2013 ro ku Da mian
Je rzy Tom czyk, pro fe sor zwy czaj ny dok tor
ha bi li to wa ny na uk hu ma ni stycz nych, za -
koń czył swo je ziem skie ży cie i prze niósł
się do wiecz no ści. Był to za pew ne mo ment
uwol nie nia od pa sma cier pień spo wo do -
wa nych cięż ką cho ro bą, z któ rą zma gał
się już od dłuż sze go cza su.

Wpraw dzie Pan Pro fe sor nie miesz kał w Nie -
mo dli nie, ale z na szym mia stem zwią za ny był
od wcze snej mło do ści, aż nie mal po ostat nie chwi le
swo je go ży cia. Zna ny był wśród pra cow ni ków sa -
mo rzą do wych, jak i wśród miesz kań ców mia sta,
a szcze gól nie w śro do wi sku ab sol wen tów Li ceum
Ogól no kształ cą ce go, któ re go był wy cho wan kiem
i do któ rych rów nież ja się za li czam.

Pro fe sor Tom czyk uro dził się w Pod łę żu Szla -
chec kim w dniu 22 lip ca 1942 ro ku ja ko syn Sta ni sła -
wa i He le ny z do mu Włó czyk. Do szko ły pod sta wo -
wej uczęsz czał na prze mian w Pod łę żu
i Bo dza no wi cach. Po ukoń cze niu szko ły pod sta wo wej
roz po czął na ukę w Li ceum Ogól no kształ cą cym
w Nie mo dli nie. Od te go cza su za czę ła się nie zwy kła
przy jaźń z na szym mia stem, któ re mu po zo stał wier -
ny do koń ca ży cia. Okres na uki w nie mo dliń skim li -
ceum tak wspo mi nał: „Tu upły nął mi czas wcze snej
mło do ści, a nie mo dliń skie LO sta ło się waż ną czę ścią
mo jej bio gra fii – okre sem star tu w do ro słe ży cie
po zda niu ma tu ry w 1960 ro ku”. Już od cza sów li -
ceum da tu ją się je go ser decz ne sto sun ki z nie któ ry -
mi na uczy cie la mi, szcze gól nie ze śp. Paw łem Le lon -
kiem – wy cho waw cą Pro fe so ra, z Pa nia mi Jó ze fą

Okrze są i He le ną Jan kow ską, z Ja nem Cie śli kiem
i z in ny mi.

Po zda niu ma tu ry Pro fe sor Tom czyk roz po czął
stu dia na Uni wer sy te cie we Wro cła wiu, któ re ukoń -
czył w 1965 ro ku z ty tu łem ma gi stra hi sto rii.

Pierw szą pra cę ja ko na uczy ciel hi sto rii roz po czął
w LO w Gło go wie, a na stęp nie w 1966 ro ku pod jął
służ bę za wo do wą w Woj sku Pol skim. Do syć szyb ko
zo rien to wał się, że służ ba woj sko wa nie speł nia je go
ocze ki wań, pi sał więc ra por ty z proś bą o zwol nie nie
z woj ska. Wresz cie w 1973 ro ku uda ło mu się opu -
ścić sze re gi woj sko we i od te go cza su już zde cy do wa -
nie roz po czął pra cę na uko wą, naj pierw w la -
tach 1973-1992 w In sty tu cie Ślą skim w Opo lu.
W prze rwie, w la tach 1979-1982, był dy rek to rem
Cen tral ne go Mu zeum Jeń ców Wo jen nych w Opo lu
– Łam bi no wi cach. W la tach 1993-2002 pra co wał ja -
ko pro fe sor nad zwy czaj ny w Wyż szej Szko le Pe da go -
gicz nej w Czę sto cho wie, prze kształ co nej póź niej
na Aka de mię Ja na Dłu go sza w Czę sto cho wie. Za ca -
ło kształt swo ich prac na uko wych w 2002 ro ku otrzy -
mał z rąk Pre zy den ta Alek san dra Kwa śniew skie go ty -
tuł pro fe so ra na uk hu ma ni stycz nych, a w 2004 ro ku
zo stał pro fe so rem zwy czaj nym. Po przej ściu na eme -
ry tu rę na dal pra co wał na uczel ni czę sto chow skiej aż
do śmier ci, któ ra prze rwa ła pra co wi te ży cie.

Dla uczcze nia rocz ni cy je go uro dzin i dla pod kre -
śle nia do rob ku na uko we go, uczel nia czę sto chow ska
wy da ła ju bi le uszo wą księ gę „Na tro pach twór czo ści
i cza sów mi nio nych. Księ ga ju bi le uszo wa ofia ro wa -
na Pro fe so ro wi Da mia na mi Tom czy ko wi”.

Pra cę na uko wą roz po czął bar dzo szyb ko, bo już
w 1973 ro ku obro nił pra cę dok tor ską, a w 1989 ro -
ku otrzy mał sto pień dok to ra na uk hu ma ni stycz nych.
Do ro bek na uko wy Pro fe so ra jest im po nu ją cy, li czy
ok. 1000 po zy cji.

Wa chlarz za in te re so wań Pa na Pro fe so ra był
bar dzo bo ga ty i róż no rod ny: od hi sto rii Ślą ska, i to
tej naj star szej, hi sto rii go spo dar czej Ślą ska w epo ce
feu dal nej, po hi sto rię naj now szą Ślą ska z uwzględ nie -
niem wy da rzeń wo jen nych na Ślą sku Opol skim. Zgro -
ma dził bo ga tą bio gra fi sty kę lo sów wo jen nych mło -
do cia nych po wstań ców war szaw skich wię zio nych
w obo zie je niec kim w Łam bi no wi cach. In te re so wał
się rów nież he ral dy ką i sfra gi sty ką i w tej dzie dzi nie
na le żał do naj wy bit niej szych na ukow ców w kra ju.

Za swo ją dzia łal ność na uko wą i spo łecz ną był
wie lo krot nie na gra dza ny. Wy mie nię tyl ko kil ka wy -
ró znień: Zło ty Krzyż Za słu gi, Zło ty Me dal Opie ku na
Miejsc Pa mię ci Na ro do wej, Me dal Ko mi sji Edu ka cji

Na ro do wej, Me dal „40-le cia Zwy cię stwa w Wiel kiej
Woj ny Na ro do wej”, Me dal Pa miąt ko wy Zgru po wa -
nia AK „Chro bry II”. Otrzy mał rów nież od zna cze nie
od pre zy den ta Fe de ra cji Ro syj skiej Mie dwie die wa
z oka zji rocz ni cy za koń cze nia II woj ny świa to wej.
W 2006 ro ku otrzy mał no mi na cję i wpis do „Zło tej
Księ gi Na uki Pol skiej. Na ukow cy Zjed no czo nej Eu -
ro py”. W 2007 ro ku zo stał wpi sa ny do księ gi
„Współ cze śni ucze ni pol scy. Słow nik bio gra ficz ny”,
a w 2013 zo stał wpi sa ny do Zło tej Księ gi Na uk
Hu ma ni stycz nych.

Mi mo tak wiel kich osią gnięć na po lu na uko -
wym, Pan Pro fe sor ni gdy nie dy stan so wał się od na -
sze go mia sta. In te re so wał się je go hi sto rią i współ -
cze sno ścią. Za za słu gi dla Nie mo dli na w 2009 ro ku
otrzy mał ty tuł „Za słu żo ny dla Zie mi Nie mo dliń skiej”.
Dla upa mięt nie nia na uczy cie li LO i lo sów je go ab sol -
wen tów, na pi sał książ kę „Nie gdyś mło dzież – dzi siaj
chlu ba. Lo sy ab sol wen tów LO w Nie mo dli nie 1949-
2009”, wy da ną z ini cja ty wy bur mi strza Mi ro sła wa
Stan kie wi cza. Pra ca nad książ ką by ła bar dzo żmud -
na. Pro fe sor szu kał kon tak tów z ab sol wen ta mi, zbie -
rał od nich in for ma cje o obec nym ży ciu, zbie rał zdję -
cia. W związ ku z tym wie lo krot nie spo ty kał się
z nie zro zu mie niem, z lek ce wa że niem, a na wet z szy -
der stwem. Ta ki lek ce wa żą cy sto su nek ze stro ny nie -
któ rych ab sol wen tów nie zwy kle go ra nił. Pra cę jed -
nak do pro wa dził do koń ca. Już po uka za niu się
książ ki na dal szu kał ma te ria łów o ab sol wen tach,
aby na pi sać na stęp ny tom. Nie ste ty, śmierć prze rwa -
ła tę pra cę. Rów nież swo im stu den tom z Aka de mii
im. Ja na Dłu go sza czę sto zle cał pi sa nie prac o nie -
któ rych ab sol wen tach. I tak po wsta ły pra ce ma gi -
ster skie o Wi tol dzie Lu bie niec kim, Edwar dzie Fik sie,
Bo że nie Grę bo wiec, czy Ste fa nie Ro siń skim.

Pro fe sor Tom czyk słu żył też po mo cą wszyst kim,
któ rzy jej po trze bo wa li. Pomagał Pro fe so ro wi Le lon -
ko wi w opra co wa niu „Le gend znad Ści na wy”, pa nu
Bar tło mie jo wi Ko strze wie, a przede wszyst kim bar -
dzo wie le po mo cy i ser ca oka zał mnie, au tor ce te go
wspo mnie nia, gdy pod je go kie run kiem pi sa łam pra -
cę dok tor ską. Po ma gał mi zbie rać ma te ria ły, po pra -
wiał na pi sa ne tek sty, jeź dził do Wro cła wia za ła twiać
for mal no ści. Za to wszyst ko je stem Pa nu Pro fe so ro -
wi nie zwy kle wdzięcz na i tym wspomnieniem swo ją
wdzięcz ność pra gnę wy ra zić.

Pan Pro fe sor Tom czyk był na praw dę wiel kim
czło wie kiem i mo że te raz, gdy go już mię dzy na mi nie
ma, do ce ni my je go nie zwy kłą po stać.

Ja ni na Do mska

Wspo mnie nie o pro fe so rze Da mia nie Tom czy ku (1942-2013)



Mię dzy na ro do wi go ście
Ze spo łu Szkół

W dniach od 1 do 8 lip ca 2013 ro ku Ze -
spół Szkół im. Bo le sła wa Chro bre go
w Nie mo dli nie go ścił mię dzy na ro do wą de -
le ga cję mło dzie ży wraz z to wa rzy szą cy mi
im opie ku na mi z trzech kra jów: Fin lan dii,
Nie miec, Szwe cji. W tym ro ku to na sza
szko ła by ła go spo da rzem i or ga ni za to rem
wy mia ny mło dzie ży w ra mach pro jek tu
CO ME NIUS.

Ba zą był za mek w Tu ło wi cach, gdzie uczest ni cy
zo sta li za kwa te ro wa ni. Tu tak że od by wa ły się warsz -
ta ty pro wa dzo ne w ję zy ku an giel skim, na któ rych po -
szcze gól ne gru py mło dzie ży przed sta wia ły przy go to -
wa ne wcze śniej wła sne pre zen ta cje.

Po za pro wa dzo ny mi warsz ta ta mi mło dzież mia -
ła moż li wość ko rzy sta nia z ba se nu, świe tli cy oraz par -
ku, gdzie od by wa ły się róż no rod ne gry spor to we i za -
ba wy in te gra cyj ne. Pod czas ca łe go po by tu mło dzież

ko rzy sta ła z bo ga tej ofer ty tu ry stycz nej, zwie dza jąc
mię dzy in ny mi: Cen tral ne Mu zeum Jeń ców Wo jen -
nych w Łam bi no wi cach, Ju ra Park w Kra sie jo wie, Mu -
zeum Au schwitz -Bir ke nau w Oświę ci miu oraz za byt ki
Kra ko wa m.in. Ry nek, Ko ściół Ma riac ki, Su kien ni ce.

Oczy wi ście nie za bra kło wi zy ty w Opo lu, w cza -
sie któ rej zwie dzi li śmy Mu zeum Wsi Opol skiej, Ry nek,
ra tusz, opol ski am fi te atr, ko ściół Fran cisz ka nów łącz -
nie z kryp ta mi Pia stów Opol skich, a tak że obej rze li -
śmy na sta dio nie żuż lo wym za wo dy fi na łu Dru ży no -
wych Mi strzostw Eu ro py Ju nio rów. 

Pod czas po by tu w Opo lu ca ła gru pa mło dzie ży
wraz z ich opie ku na mi go ści ła tak że w sie dzi bie Sta -
ro stwa Po wia tu Opol skie go na za pro sze nie pa ni wi -
ce sta ro sty Le onar dy Pło szaj. Pod czas te go spo tka nia,
przy her ba cie i ka wie, na si za gra nicz ni go ście mie li
moż li wość bli żej po znać po wiat opol ski, otrzy ma li
tak że sto sow ne re gio nal ne upo min ki.

Pod czas koń co we go spo tka nia w Kra ko wie, skąd
mło dzież uczest ni czą ca w mię dzy na ro do wej wy mia -
nie wra ca ła do swych kra jów, do ko na no oce ny (ewa -
lu acji) wy mia ny. Wszy scy uczest ni cy w swo ich ano -
ni mo wych an kie tach pod kre śli li wy jąt ko we
za do wo le nie z po by tu i po chwa ły dla or ga ni za to ra.

Or ga ni za to rzy pra gną ser decz nie po dzię ko -
wać wszyst kim tym, któ rzy przy czy ni li się do uroz -
ma ice nia po by tu mię dzy na ro do wej mło dzie ży
w na szym kra ju, a w szcze gól no ści Dy rek cji Ze -
spo łu Szkół w Tu ło wi cach, pre ze so wi PSS Spo łem
w Nie mo dli nie, Sta ro stwu Po wia to we mu w Opo lu,
Urzę do wi Mar szał kow skie mu w Opo lu, Urzę do wi
Mia sta Opo la, a tak że Kie row nic twu Klu bu Żuż lo -
we go „Ko le jarz” w Opo lu.

Agniesz ka Bu czek
Agniesz ka Tracz

PULS
Niemodlina
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Za cho waj trzeź wy umysł 2013
w Ro gach

Kam pa nia Za cho waj trzeź wy umysł
na sta łe za go ści ła w Szko le Pod sta wo -
wej im. T. Ko ściusz ki w Ro gach. Ucznio wie
bar dzo chęt nie w niej uczest ni czą, a na -
wet z du żym wy prze dze niem py ta ją o ko -
lej ne kon kur sy.

Or ga ni za to rzy sta ra ją się za in te re so wać dzie ci
i mło dzież róż ny mi dzie dzi na mi wie dzy. Na to miast
od kry wa nie ta jem nic świa ta wspól nie z ró wie śni ka mi,
po ma ga zna leźć swo je miej sce w ota cza ją cej rze czy -
wi sto ści oraz zwięk szyć po czu cie wła snej war to ści.
Roz wi ja nie za in te re so wań, pa sji ży cio wych jest sku -
tecz nym spo so bem na nu dę i bier ność. Za wsze pa tro -
nu ją tej kam pa nii zna ni pol scy spor tow cy, co też za -
chę ca dzie ci do zdro we go spę dza nia cza su wol ne go. 

W tym ro ku na si ucznio wie wzię li udział w kon -
kur sach: pla stycz nym „Na tro pie pięk na”, do ty czą -

cym uro ków miej sca, w któ rym miesz ka my, oraz
ulot ko wym „Ma ły od kryw ca”, spraw dza ją cym wie -
dzę o za byt kach Pol ski. Bar dzo cie szy nas fakt, że
trzy na sze uczen ni ce zdo by ły na gro dy w kon kur sie
pla stycz nym. By ły to: Na ta lia Koch man, Na ta lia
Ko per (obie z kl. 5) i Oli wia Mu szyń ska (kl. 4). Po -
nad to szkol ne wy róż nie nie otrzy mał Szy mon Mu -
szyń ski (kl. 4). Wszyst kim lau re atom gra tu lu je my
i ży czy my dal szych suk ce sów.

Agniesz ka Bie niek

Za ję cia te re no we ra tow ni ków z Chro bre go
Dnia 13 wrze śnia kla sa I LO Ze spo łu Szkół w Nie mo dli nie, z in no wa cją Ra tow -

nic two me dycz ne oraz or ga ni za cja tu ry sty ki, wzię ła udział w swo ich pierw szych za -
ję ciach te re no wych z ele men ta mi ra tow nic twa w Par ku Li no wym w Lip nie.

Wła ści cie lem par ku li no we go jest Ire ne usz Kiełb – in struk tor zwią za ny z fir mą Clim bing Sys tem
– Tech ni ki Li no we. Or ga ni za tor ka mi wyj ścia by ły: Agniesz ka Ry bic ka, Ta tia na Śnie żek i Mał go rza ta Do -
lak. Na miej scu by li śmy ok. go dzi ny 10.00. Zo sta li śmy po dzie le ni na gru py oraz za po zna ni z in struk -
to ra mi, z któ ry mi mie li śmy pra co wać. Ca łość po le ga ła na tym, że każ da gru pa mia ła do wy ko na nia
pięć za dań, któ re zwią za ne by ły z róż ny mi przy pad ka mi wy ma ga ją cy mi in ter wen cji ra tow ni czej. Mie -
li śmy oka zję na uczyć się, jak po stę po wać pod czas: wy pad ku al pi ni stycz ne go, upad ku z ko nia, wy pad -
ku na sku te rze, wy pad ku sa mo cho do we go oraz utra ty przy tom no ści w przy pad ku pod to pie nia. Za da -
nia by ły punk to wa ne, w su mie moż na by ło uzy skać 10 pkt. 

W każ dej sy tu acji bra li udział po zo ran ci, któ ry mi by li ucznio wie klas trze cich gim na zjum. By li świet -
nie ucha rak te ry zo wa ni, spi sa li się do sko na le. Wy ka za li się spo rą od wa gą, po nie waż mie li do czy nie -
nia z nie do świad czo ny mi ra tow ni ka mi. Na szczę ście przy każ dym sta no wi sku był in struk tor. 

Po wy ko na niu za dań urzą dzi li śmy kla so we ogni sko w par ku, a w mię dzy cza sie każ dy mógł sko rzy -
stać z atrak cji, czy li ty rol ki i huś taw ki -wa ha dła Big swing. U nie któ rych wy wo ły wa ły du że emo cje. 

Za ję cia bar dzo nam się po do ba ły, pa no wa ła świet na at mos fe ra. By ła to lek cja w for mie za ba wy,
któ ra wstęp nie na uczy ła nas, jak po stę po wać w przy pad kach za gro że nia ży cia oraz jak wspól nie pra -
co wać. In struk to rzy rów nież by li fan ta stycz ni, da li nam du żo cen nych wska zó wek. Nie mo że my się do -
cze kać ko lej ne go ta kie go wyj ścia.

Klau dia Waj man

Je stem uczniem pierw szej kla sy
Od wie lu lat w Szko le Pod sta wo wej

nr 1 w Nie mo dli nie naj bar dziej ocze ki -
wa nym dniem pierw szo kla si stów i ich
ro dzi ców jest uro czy stość ślu bo wa nia
i pa so wa nia na ucznia.

Nie ca ły mie siąc trwa ły go rą ce przy go to wa nia
wy cho waw ców, ro dzi ców i uczniów kla sy 1a, 1b
i 1c do te go tak waż ne go wy da rze nia. Przy go to wa -
nie sce no gra fii, pró by i re cy ta cje w szko le i do mu
sta ły się co dzien no ścią i wspól ną pra cą.

25 wrze śnia 2013 r. w świe tli cy szkol nej
zgro ma dzi li się ucznio wie kla sy 1a z wych. Alek -
san drą Haj ta ło wicz, kla sy I1b z wych. Bar ba rą
Ko ło dyń ską, 1c z wych. Bo że ną Słod kow ską, dy -
rek cja szko ły, ro dzi ce i naj bliż si wszyst kich pierw -
szo kla si stów. Bo ha te rów dnia i ich ro dzi ców
cie pło po wi ta ła dy rek tor Kry sty na Dża luk.
Po uro czy stym wpro wa dze niu sztan da ru i od -
śpie wa niu hym nu na stą pi ła część ar ty stycz na.
Pierw szo kla si stów mi ło po wi ta li prze wod ni czą -
cy Sa mo rzą du Uczniow skie go oraz dru go kla si -
ści. Na stęp nie ucznio wie po pi sy wa li się swo imi
umie jęt no ścia mi śpie wu i re cy ta cją wier szy.
Wszyst kie te wier sze i pio sen ki wy po wie dzia ne
i wy śpie wa ne by ły z ak tor skim kunsz tem, a ru -
mień ce na twa rzach świad czy ły o ogrom nej
tre mie, ja ka to wa rzy szy ła ma łym ak to rom i wy -
cho waw czy niom. Po wa gi i ele gan cji do da wa ły
od święt ne stro je. Grom kie bra wa, ja kie otrzy -
mał każ dy z nich, ozna cza ły, że wszy scy zda li
pierw szy eg za min i mo gą być przy ję ci do spo -
łecz no ści uczniow skiej.

W czę ści dru giej ucznio wie zło ży li ślu bo wa nie
i zo sta li pa so wa ni na ucznia szko ły. Pa ni dy rek tor
od czy ta ła sło wa przy się gi, a po tem sym bo licz nie
ude rza ła wiel kim ołów kiem w ra mię i pa so wa ła
każ de go pierw sza ka na ucznia wy po wia da jąc
sło wa: „Pa su ję Was na ucznia Szko ły Pod sta wo wej
nr 1 im. Ja nu sza Kor cza ka w Nie mo dli nie. Bądź -
cie do bry mi ucznia mi”. Po tem ślu bo wa nie zło ży -
li rów nież ro dzi ce pierw szo kla si stów. Sło wom
przy się gi to wa rzy szy ła tre ma, a na twa rzach ro -
dzi ców po ja wi ła się nie jed na łza szczę ścia, ogrom -
ne wzru sze nie, ra dość i uśmiech.

Po uro czy stym ape lu, w pięk nie ude ko ro wa -
nych kla sach, na pierw sza ków cze ka ły nie spo -
dzian ki zor ga ni zo wa ne przez ro dzi ców (po czę -
stu nek, wiel kie ro gi ob fi to ści, dy plom
pa so wa nia). Nie za bra kło też wspól nych pa -
miąt ko wych zdjęć.

Gra tu la cje, ży cze nia i uści ski dło ni pa ni dy -
rek tor, wy cho waw czy ni, ro dzi ców i naj bliż szych
pod kre śla ły waż ność te go dnia. My ślę, że mo -
ment ślu bo wa nia i pa so wa nia po zo sta nie
na dłu go w pa mię ci uczniów, wy cho waw czyń
i ro dzi ców.

Bar ba ra Ko ło dyń ska
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Fi na ły kon kur su wie dzy o ry bac twie
10 wrze śnia w Ośrod ku Za ry bie nio -

wym Po li wo da pod Bie strzyn ni kiem od -
był się etap wo je wódz ki kon kur su wie -
dzy o ry bac twie, któ re go or ga ni za to rem
jest LGR Opolsz czy zna.

Re jon gmin Nie mo dlin i Le win Brze ski re pre -
zen to wa li gim na zja li ści z Ze spo łu Szkół w Nie mo -
dli nie – Mi chał Pie nia cha i Ra dek Ko rzo nek,
ucznio wie klas dru gich gim na zjum oraz Ra dek
Ro siń ski – nasz ab sol went, obec nie uczeń LO
w Opo lu. Zwy cięz cą eta pu wo je wódz kie go zo stał
Mi chał Pie nia cha, na to miast Ra dek Ko rzo nek za -
jął nie wdzięcz ne IV miej sce, prze gry wa jąc je dy nie
róż ni cą 0,5 punk tu. Nasz ab sol went Ra dek Ro siń -
ski upla so wał się na II miej scu, III miej sce wy wal -
czył uczeń gim na zjum z Po ko ju.

Zwy cięz cy eta pu wo je wódz kie go re pre zen to -
wa li wo je wódz two opol skie w fi na le re gio nal nym

w Sko czo wie, zor ga ni zo wa nym 21 wrze śnia w ra -
mach XI Re gio nal nych Dni Ry bac twa. Fi nał roz -
gry wa ny był na sce nie, przy udzia le licz nie zgro -
ma dzo nej na sko czow skim ryn ku pu blicz no ści.
W koń co wym eta pie nie obo wią zy wał po dział
na ka te go rie wie ko we, więc gim na zja li ści wal -
czy li ra zem z ucznia mi szkół po nad gim na zjal -
nych. Osta tecz nie Mi chał Pie nia cha za jął miej -
sce VII, a Ra dek Ro siń ski miej sce V. 

Ta kie wy ni ki to efekt sa mo dziel nej pra cy na -
szych uczniów, a tak że bar dzo du żej po mo cy oka -
za nej ze stro ny dy rek cji Go spo dar stwa Ry bac kie -
go w Nie mo dli nie. Szcze gól ne po dzię ko wa nia
na le żą się pa nu Krzysz to fo wi Żmu dzie za cier pli -
wość i za an ga żo wa nie w przy go to wa nie na szych
za wod ni ków. Szcze gó ło wa re la cja z prze bie gu
eta pu wo je wódz kie go znaj du je się na stro nie LGR
Opolsz czy zna

Elż bie ta Woź niak

Pa so wa nie na przed szko la ka
W dn. 27 wrze śnia w Przed szko lu nr 2 w Nie mo dli nie od by ło się pa so wa nie na przed -

szko la ka. Był to szcze gól ny dzień dla dzie ci, któ re we wrze śniu po raz pierw szy prze kro -
czy ły próg przed szko la, oraz ich pierw szy pu blicz ny wy stęp przed licz nie zgro ma dzo ną
pu blicz no ścią.

Pod czas uro czy sto ści dzie ci z gr. Mi siów za pre zen to wa ły swo je wo kal no -ta necz ne umie jęt no ści, któ re zdo -
by ły pod czas krót kie go po by tu w przed szko lu. Na to miast gr. Kró licz ków przed sta wi ła in sce ni za cję pt. „O dę -
bie, co żo łę dzie roz da wał”, wiersz „So wa” i ta niec „Le śne dusz ki”. Po za koń czo nej czę ści ar ty stycz nej
w gr. I i II dy rek tor Te re sa Ra dzi szew ska do ko na ła uro czy ste go pa so wa nia 51 przed szko la ków. Na pa miąt -
kę każ de dziec ko otrzy ma ło dy plom i róg ob fi to ści. 

Część dal sza uro czy sto ści od by ła się na przed szkol nym po dwór ku, gdzie star sze gru py: Kan gur ki, Ty gry -
ski i Sów ki za pre zen to wa ły swo je tań ce. Bar dzo du żym za in te re so wa niem cie szy ły się kon kur sy i za ba wy o te -
ma ty ce „Afry ka” pro wa dzo ne przez wo dzi re ja. Na wet po go da te go dnia nam do pi sa ła. Po my sło wo zor ga -
ni zo wa ne kon kur sy wcią gnę ły do za ba wy nie tyl ko dzie ci, ale rów nież do ro słych – świet nie ba wi ły się ca łe
ro dzi ny. Do dat ko wą atrak cją im pre zy by ły ziem nia ki pie czo ne w ogni sku. Elż bie ta Ko wal ska

Je sien ne
pa so wa nie w le sie

26 wrze śnia Ze spół Szkół w Nie mo -
dli nie uro czy ście ob cho dził Dzień
Pierw sza ka. Spod bu dyn ku szko ły,
z ma pa mi w rę kach, pierw szo kla si ści
wszyst kich ty pów szkół na sze go Ze spo -
łu, pod opie ką na uczy cie li po wę dro wa -
li do la su le żą ce go w po bli żu Lip na.

W wy zna czo nych miej scach cze ka ły
na nich kil ku oso bo we gru py uczniów klas trze -
cich gim na zjum, któ re każ dej przy by łej kla sie
wy zna czy ły za da nia do wy ko na nia. Kon ku ren -
cje mia ły je sien ną te ma ty kę. Mło dzież mu sia -
ła mię dzy in ny mi: rzu cać szysz ką do ce lu, na -
pi sać prze pis na je sien ną po tra wę, uło żyć jak
naj oka zal szy bu kiet z li ści, a tak że stwo rzyć ry -
mo wan kę o szko le i kla sie oraz w ory gi nal ny
spo sób za po zo wać do zdję cia. Wy ko na nie za -
dań do star czy ło uczest ni kom spo rej daw ki za -
ba wy. Na stęp nie, kie ru jąc się ma pą, uczest ni -
cy do tar li pod park den dro lo gicz ny w Lip nie,
gdzie cze ka ły już na nich or ga ni za tor ki ob cho -
dów Dnia Pierw sza ka: Ma ria Da wi dziak, Gra -
ży na Ja nusz i An na Zda now ska.

Wszy scy mo gli od po cząć i po si lić stru dzo ne
cia ła kieł ba ska mi z ogni ska lub gril la – we dług
upodo bań. By tra dy cji sta ło się za dość, pro -
gram prze wi dy wał ob rzęd pa so wa nia. Do ko -
nał go sam Bo le sław Chro bry, w któ re go ro lę do -
sko na le wcie la się od lat ma tu rzy sta Ka mil Skroś.

Po mi mo nie zbyt sprzy ja ją cej po go dy, z bu -
rzą włącz nie, im pre zę na le ży za li czyć do uda -
nych. Po zwo li ła pierw szo kla si stom le piej się
po znać, da ła im moż li wość współ pra cy i ofi -
cjal nie już zo sta li przy ję ci do gro na gim na zja -
li stów, li ce ali stów i uczniów szko ły za wo do wej
Ze spo łu Szkół im. Bo le sła wa Chro bre go.

Ju lia Kwie ciń ska

Wy ciecz ka do fa bry ki bom bek
Trze cie go paź dzier ni ka ucznio wie klas

czwar tych Pu blicz nej Szko ły Pod sta wo wej
nr 1 im. J. Kor cza ka, pod okiem wy cho -
waw ców, Mał go rza ty Kró li kow skiej, Iwo ny
Pół to rak i Mag da le ny Ko nar skiej oraz pe -
da gog Syl wii Waj dy, uda li się na wy ciecz kę
szkol ną do Kro śnic.

Zwie dza jąc Spół dziel nię So cjal ną „Szkla ny
świat bom bek”, ucznio wie mie li oka zję po znać

pro ces po wsta wa nia cho in ko wych pięk no ści
od wy dmu chi wa nia, for mo wa nia, po przez sre brze -
nie, do ko lo ry za cji.

Po czę ści teo re tycz nej, przed sta wio nej przez pre -
zes Ma rze nę Hof man, na de szła chwi la na za ję cia
prak tycz ne. Każ dy uczest nik wy ciecz ki otrzy mał mo -
del bomb ki, któ rą mógł in dy wi du al nie ozdo bić pusz -
cza jąc wo dze fan ta zji. W cza sie gdy bomb ki schły,
dzie ci mo gły za opa trzyć się w go to we pro duk ty
w tam tej szym skle pi ku. Na za koń cze nie, oprócz wła -
snych wy ro bów, czwar to kla si ści, otrzy ma li bomb ki
z wła snym imie niem.

Po opusz cze niu fa bry ki bom bek wy ciecz ka prze -
nio sła się do Ga le rii Zie mi na za ję cia edu ka cyj ne.
Ucznio wie mo gli tu po dzi wiać ok. 1500 eks po na tów
ska mie nia ło ści i mi ne ra łów z ca łe go świa ta, m.in. dia -
men ty, opa le i me te ory ty. Na ich py ta nia wy czer pu -
ją co od po wia dał prze wod nik i jed no cze śnie wła ści -
ciel zbio rów Ja nusz Ta la ga, któ ry z du mą
pre zen to wał ko ści Me zo zau ra ży ją ce go w kar bo nie,
ok. 300 mln lat te mu.

Mag da le na Ko nar ska
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ZA KSA prze gra ła w Nie mo dli nie
Za na mi II Me mo riał Lesz ka Opa ła cza. W tym ro ku w nie mo dliń skiej ha li spor to wej

zmie rzy li się obec ni wi ce mi strzo wie Pol ski w siat ków ce – ZA KSA Kę dzie rzyn -Koź le z pierw -
szo li go wym KS Cu prum Lu bin.

– My ślę, że to za szczyt dla Nie mo dli na go ścić zna ko mi te eki py z Kę dzie rzy na -Koź la i Lu bi na. W imie -
niu wszyst kich miesz kań ców i ki bi ców chcę was ser decz nie po zdro wić i po dzię ko wać za to, że je ste ście
na tur nie ju w Nie mo dli nie. W spo sób szcze gól ny wi tam obec ną ro dzi nę zmar łe go, wspa nia łe go ko men -
ta to ra Lesz ka Opa ła cza – po wie dział na roz po czę ciu me mo ria łu za stęp ca bur mi strza Bar tło miej Ko strze -
wa. Pa mięć opol skie go dzien ni ka rza spor to we go uczczo no mi nu tą ci szy – jak przed ro kiem z gło śni ków
po pły nął głos Opa ła cza.

Już pierw szy set po ka zał licz nie zgor ma dzo nej pu blicz no ści, że gra bę dzie za cię ta i wy rów na na. Wy gra -
li go kę dzie rzy nia nie 31:29. Ko lej ne dwie par tie to świet na gra po stro nie eki py z Lu bi na, któ ra wal czy ła, jak
rów ny z rów nym, dwa ra zy wy gry wa jąc 25:23. Czwar ty set na le żał do ZAKSY, któ ra po peł ni ła za du żo błę -
dów w tie -bre aku, osta tecz nie prze gry wa jąc mecz. 

Wy da je się, że nie wie le osób za kła da ło prze gra ną kę dzie rzy nian. Jed nak ZAKSA w tym me czu wy stą pi -
ła bez ka dro wi czów na szej re pre zen ta cji, któ rzy od po czy wa li po mi strzo stwach Eu ro py. Zaś Cu prum ro ze gra -
ło bar dzo do bry mecz, szcze gól nie Ka dzie wicz i Sie zie niew ski.

– Gra Lu bi na wy glą da ła dzi siaj bar dzo po zy tyw nie. My do star cza li śmy im pił kę al bo bar dzo ła twą, al -
bo psu li śmy. Mnó stwo by ło też ze psu tych za gry wek bądź ła twych, któ re na wet jak prze cho dzi ły na dru gą stro -
nę, to prze ciw ni cy nie mie li z ni mi pro ble mu. Lu bin miał zde cy do wa nie lep sze przy ję cie i du żo le piej ra dził
so bie w ata ku. My mę czy li śmy się ze swo ją grą. Był ta ki mo ment, że po win ni śmy wy grać to spo tka nie, na -
wet w tie -bre aku by ło 15:12, ale przez do dat ko we błę dy nie uda ło się – po wie dział dla ni ce sport.pl Do mi nik
Wit czak, ata ku ją cy kę dzie rzy nian.

Zwy cię ski ze spół otrzy mał pu char oraz przy zna no wy róż nie nia in dy wi du al ne:
Naj lep szy przyj mu ją cy: Pa weł Sie zie niew ski (Cu prum)
Naj lep szy ata ku ją cy: Do mi nik Wit czak (ZA KSA)
Naj lep szy środ ko wy: Łu kasz Ka dzie wicz (Cu prum)
Naj lep szy li be ro: Mar cin Kryś (Cu prum)
Naj lep szy roz gry wa ją cy: Pa weł Za gum ny (ZA KSA)
Sta tu et ka Naj bar dziej War to ścio we go Gra cza tur nie ju po wę dro wa ła do Paw ła Sie zie niew skie go.

mk

Nie uda ny de biut
Za na mi pierw szy mecz I Li gi fut sa lu

gru py po łu dnio wej. Ze spół z Nie mo dli -
na, pro wa dzo ny przez tre ne ra Da riu sza
Lub czyń skie go, po dej mo wał u sie bie
UKS Fut sal No wi ny. Był to de biut na szej
dru ży ny na tym szcze blu roz gry wek.

Nie ste ty, na si za wod ni cy ule gli go ściom
z No win 1:4. Mecz od po cząt ku był wy rów na ny
i na po cząt ku lep sze wra że nie mo gła spra wiać
na sza dru ży na, dłu żej utrzy mu jąc się przy pił ce.
Jed nak go ście ob ję li pro wa dze nie w 14. mi nu cie,
po strza le Ma cie ja Ci bo ra. Pił ka po dro dze od -
bi ła się jesz cze od jed ne go z na szych za wod ni -
ków, kom plet nie my ląc do brze bro nią ce go
w tym me czu Ma te usza Szym ko wa. Na dru gą
po ło wę le piej zmo ty wo wa ni wy szli za wod ni cy
go ści, cze go po twier dze niem by ła bram ka Ma -
ciej Ci bo ra w 25. mi nu cie. Dru ży na UKS Je dyn -
ka Nie mo dlin za czę ła grać agre syw niej po stra -
cie dru giej bram ki, cze go efek tem by ł bar dzo
ład ny gol To ma sza Wró blew skie go w 26. mi nu -
cie. Nie ste ty, już 3 mi nu ty póź niej go ście po więk -
szy li swo ją prze wa gę za spra wą Ma cie ja Po ni -
kow skie go. Na sza dru ży na do koń ca sta ra ła się
o ko rzyst ny wy nik, ale go ście sku tecz nie gra li
w obro nie, bro niąc do stę pu do wła snej bram ki.
W ostat nich 5 mi nu tach gra li śmy z „lot nym”
bram ka rzem, za my ka jąc dru ży nę z No win w ho -
ke jo wym zam ku, jed nak i to nie przy nio sło re zul -
ta tu, gdyż po jed nej ze strat, swo je go hat -tric ka
skom ple to wał Ma ciej Ci bor, strze la jąc do pu stej
bram ki. Nie moż na od mó wić wal ki i am bi cji na -
szym chło pa kom, któ rzy z pew no ścią nie od sta -
wa li od dru ży ny przy jezd nych. Za bra kło jed nak
wspól nych tre nin gów, któ re za gwa ran to wa ły by
zgra nie ca łe go ze spo łu, a co za tym idzie, stwa -
rza nie więk szej ilo ści oka zji pod bram ko wych.
Jed nak ten mecz po ka zał, że po ten cjał w ze spo -
le jest i z każ dym ko lej nym me czem po win no być
co raz le piej.

Je dyn ka Nie mo dlin – Ekom Fut sal No -
wi ny 1:4 (0:1)

Bram ki dla ze spo łu Je dyn ki: T. Wró blew ski, dla
ze spo łu z No win: M. Ci bor 3, Ma ciej Po ni kow ski.

UKS OSiR Je dyn ka: M. Szym ków, J. Fa bi -
ja niak, A. Sa pa, T. Wró blew ski, D. Lub czyń ski,
A. Dec, K. Mu rasz ko, P. Kram czyń ski, M. Wier -
ci mok, M. Wa si lew ski, J. Ru ciń ski, P. Pa ra dow -
ski. Tre ner Da riusz Lub czyń ski.

No wi ny: Kwie cień – Te re feń ko, Pła ziń ski,
Ci bor, Król, Ja wor ski, Po ni kow ski, Bed nar czyk,
Maj cher. Bar tosz Kło siń ski

So kół gro mi 
Mło dzi cy So ko ła nie

zwal nia ją tem pa i gro mią
wszyst kich, kto sta nie im
na dro dze.

Naj pierw BTP Stal
Brzeg21:0, na stęp nie GKS Kom -
prach ci ce 16:0, LZS Mech ni -
ce 24:0, Fut bol Aca de my Nie -
mo dlin 7:0 i UKS SAP Brzeg 3:0.
To im po nu ją cy wy nik pod opiecz -
nych tre ne ra Ja na Ja ni ka

po pierw szych 6 ko lej kach Li gi
Mło dzi ków. Szcze gó ło wy bi lans
to:18 punk tów,80 bra mek strze -
lo nych i tyl ko2 bram ki stra co ne.

Dru ga dru ży na z na sze go
mia sta – UKS Fo ot ball Aca de -
my Nie mo dlin, pro wa dzo na
przez tre ne ra Mi cha ła Ję drę, zaj -
mu je rów nież do brą, trze cią lo ka -
tę zdo rob kiem12 pkt., 4 wy gra -
nych i 2 po raż ek, 32 bramek
strze lo nych i 17 stra co nych.

OSiR Nie mo dlin 

Dru gie miej sce Or li ków 
Po pierw szej run dzie bar dzo

do bre dru gie miej sce Or li ków
– szkół ki dzia ła ją cej przy OSiR
w Nie mo dli nie.

Na gro da za am bi cję i pra cę na tre -
nin gach przy szła bar dzo szyb ko. Mło dzi
fut bo li ści szkół ki dzia ła ją cej przy Ośrod ku
Spor tu i Re kre acji w Nie mo dli nie, po na -
wią za niu współ pra cy z Miej skim Klu bem
Spor to wym „So kół” Nie mo dlin, wy stę pu ją
pod szyl dem te goż klu bu. Po czą tek zma -

gań nie był naj lep szy, ale po czte rech tur -
nie jach ze spół z Nie mo dli na pla su je się
na bar dzo do brym dru gim miej scu w swo -
jej gru pie. Po pierw szym tur nie ju w Gra -
czach i trzech po raż kach, w ko lej nych za -
wo dach by ło już tyl ko le piej, a z tur nie ju
na tur niej nasz mło dy ze spół spi sy wał się
co raz le piej i no to wał co raz lep sze wy ni ki
spor to we. Ko niec run dy je sien nej i dru gie
miej sce w ta be li mo że tyl ko zmo bi li zo wać
na szych mło dych adep tów do lep szej gry
i pra cy na tre nin gach. 

OSiR Nie mo dlin
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Dy rek tor Kry sty na Dża luk 
i wy cho waw czy ni
Alek san dra Haj ta ło wicz

Wychowawczyni
Barbara Kołodyńska

Dyrektor Krystyna Dżaluk
i wychowawczyni
Bożena Słodkowska

Szko ła Pod sta wo wa
nr 1 w Nie mo dli nie

kla sa 1a

Szko ła Pod sta wo wa
nr 1 w Nie mo dli nie

kla sa 1b

Szko ła Pod sta wo wa
nr 1 w Nie mo dli nie

kla sa 1c

Dzie ci (w ko lej no ści al fa be tycz nej): Ma te usz Ada szyń ski, Han na Bo hat czuk, Zu zan na Bu dza -
łek, Ma te usz Cem pa, Alek san dra Dasz kie wicz, Łu kasz Do bosz, Bar tosz Dzię bor, Ma te usz
Fran cisz ków, Adam Gre la, Mar ta Gry giel, Alek san der Haj ta ło wicz, Alek san dra Ka czo row -
ska, Ksa we ry Ki sie lew ski, Wi told Ku bów, Mar ty na Ku trow ska, Ma te usz Le pian ka, Kon -
rad Li twin, Kac per Ma ka re wicz, Ame lia Mam czyń ska, Ju lia Mol ga, Mar ta Ra ina, Pa tryk
Ska za, Jo wi ta Syt nik, Pa weł Szyn kar czyk, Ta ma ra Wo lak, Ja kub Żoł now ski.

Dzie ci (w ko lej no ści al fa be tycz nej): Piotr Ba naś, Lau ra Bo ży kow ska, Fran ci szek Dzia luk, Szy -
mon Grę bo wiec, Mi chał Grot, Kac per Ja now ski, Igor Ja roc ki, Wik tor Kacz kow ski, Bła żej
Kno sa la, Woj ciech Kow nac ki, Szy mon Kra ska, An na Kry siak, Adam Ku trow ski, Oli wia La -
kwa, Ja go da Mic kie wicz, Kac per Pie nia cha, Ka rol Po po wicz, Krzysz tof Ra tusz ny, Krzysz -
tof Raw ski, Pa weł Ro ma now ski, Iza be la Ro siń ska, Ja kub Ry bic ki, Bar tosz Siom ka, Mi ko -
łaj Tom ków, Mi le na Wal czuk, Oli wier Wo lań ski.

Dzie ci (w ko lej no ści al fa be tycz nej): Ma ja Ada mo wicz, Pa try cja Bar tha, Da wid Bie mek, Do mi nik
Bie niek, Łu kasz Cho da niec ki, Pa tryk Czop, Ka rol Du raj, Da niel Ge ru la, Piotr Har mus, Kac per
Ja nik, Mar ty na Kacz kow ska, Ka rol Ko za kie wicz, Da mian Masz kow ski, Mar ty na Men dak, Mar -
cin Mi kla szew ski, Na ta lia Mro wiec, Mar ty na Mu rasz ko, Emi lia Oj rza now ska, Alek san dra Pa -
lak, Ry szard Przy byl ski, Bar ba ra Ro ga la, Kac per Sa pe ta, Ju lia Sproch, Wik to ria Świerc.
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Wychowawczyni
Małgorzata Jędra,
prezes Bazaltu-Gracze
Andrzej Miśta,
dyrektor Iwona Trawka

Szko ła Pod sta wo wa
w Graczach

kla sa 1

Wychowawczyni
Zdzisława Kloc

Szko ła Pod sta wo wa
nr 2 w Nie mo dli nie

kla sa 1

Dzie ci (w ko lej no ści al fa be tycz nej): San dra Ba bicz, Wik to ria Bąk, Ja kub Cho miak, An na Czech, Kac -
per Gal la, Mar ty na Gar da, Ka mil Grzyw no wicz, Rok sa na Kliś, Ju lia Ko wal ska, Ja kub Ku ba szew -
ski, Oli wia Kusz, Ni co la Kwi cza la, Pa tryk Mi hi le wicz, Kry stian Mro żek, Jo wi ta Na spiń ska, Ma -
ria Opa lo na, Ar tur Rud nic ki, Oli wia Sa la, To masz Sa sak, Ma ciej Sęd kow ski, Ad rian na So becz ko,
Da mian Sy pek, Mar ty na Sy pek, Krzysz tof, Trzmie lew ski Rok sa na Uk le ja, Do mi nik Wal czy na, Oli -
wia Wal czy na, Alek san dra Woj ta la.

Od lewej stoją: Dominik Browarski, Klaudiusz Tkacz, Bartosz Fiszer, Błażej Krupiński, Kacper
Mleczek, Wojciech Mrówczyński, Patryk Mleczek.

Od lewej siedzą: Jagoda Walków, Emilia Wcyra, Nikola Mikoś, Julia Lasota, Klaudia Jasiniak,
Aleksandra Kutyła, Martyna Kliś, Julia Golas.
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