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W LISTOPADZIE
POLECA
• znicze i wkłady
• kwiaty sztuczne
• kamienie i ziemię nagrobkową

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

Program 
Święto Karpia/Carp
Festiwal 2014
7-8 listopada 2014 r.

7 listopada (piątek)
Dworek w Graczach, godz. 9.00 - konferencja rybacka „Rybactwo
Opolszczyzny - rozwój regionalny i globalny”
Sala widowiskowa Ośrodka Kultury w Niemodlinie, godz. 12.00

- wręczenie nagród laureatom konkursu „Mały Karpik” 2014
- spektakl teatralny „Legenda o Smoku Wawelskim”

8 listopada (sobota)
Sala widowiskowa Ośrodka Kultury w Niemodlinie, godz. 17.00
– gala wręczenia nagród laureatom XII Międzynarodowego Konkursu
Rysunku Satyrycznego „Karpik” 2014

- występ Kabaretu Nowaki
- odsłonięcie pamiątkowych tablic na „Ścianie Satyryków” 
- wernisaż wystawy prac konkursowych „Karpik” 2014
- rozstrzygnięcie VI Polsko-Czeskiego Konkursu Kulinarnego na
Potrawę z Ryb 

- degustacja karpia

Darmowe wejściówki będą dostępne w dniu 
4 listopada od godz. 10.00

w sekretariacie Ośrodka Kultury w Niemodlinie



3Wydarzenia

Na XII Mię dzy na ro do wy Kon -
kurs Ry sun ku Sa ty rycz ne go
„Kar pik” 2014 wpły nę ło po -
nad trzy sta prac z 43 kra jów
oraz po nad 170 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, któ rzy – jak wi dać
– naj le piej czu ją te mat kar pia, ryb i węd ko wa nia.
Na gro dę Grand Prix ju ro rzy zgod nie przy zna li Zbi -
gnie wo wi Woź nia ko wi ze Zduń skiej Wo li, któ ry try -
um fo wał w ze szło rocz nej edy cji kon kur su. Czy Zbi -
gniew Woź niak ma pa tent na ry so wa nie kar pia?
– Pa ten tu na kar pia nie ma, bo ty dzień te mu od bie -
rał głów ną na gro dę na mię dzy na ro do wym kon kur -
sie w Zie lo nej Gó rze. Po kil ku na sto let niej prze rwie
w ry so wa niu w Zbysz ka wstą pi ła we na na cie ka we
i twór cze pra ce. Te raz jest je go czas, moż na po wie -
dzieć, że suk ces go ni suk ces. Ale to się zda rza w wie -

lu dzie dzi nach ar ty stycz nych. Je go pra ca zwy cię ży -
ła, bo po pro stu nie by ło lep szych. Ry su nek
Woź nia ka chęt nie po wie sił bym na ścia nie w do mu
i wie le osób na pew no z chę cią zro bi ło by po dob nie
– po wie dział Hen ryk Ce bu la, prze wod ni czą cy ju ry.
W wy bo rze naj lep szych prac wspo ma ga li prze wod -
ni czą ce go: Mi chał Gra czyk, Mał go rza ta Bie droń,
Ja ro sław Stoj ko i Mał go rza ta Bia lik.

– Szu ka łem wśród na de sła nych prac no wych
na zwisk, mło dych osób. Nie ste ty, ale za bar dzo nie
zna la złem. Mło dzi ry sow ni cy mu szą po sta rać się
zro bić coś in ne go niż in ni, przy ło żyć do wy ko na nia
– za uwa żył Ce bu la. Po zo sta je mieć na dzie ję, że
wśród dzie ci bio rą cych udział w „Ma łym Kar pi ku” ro -
sną god ni na stęp cy te go rocz nych wy róż nio nych. Ju -
ro rzy w kon kur sie dzie cię cym w do bo rze na gro dzo -
nych ry sun ków wy raź nie po sta wi li na samo dziel ność
au to rów i ich spo sób wi dze nia te ma tu. – Je śli dziec -
ko do sta nie na gro dę za to, co wy ko na ło sa mo dziel -
nie, to bę dzie się bar dzo cie szyć i bę dzie chcia ło da -
lej się roz wi jać – do dał prze wod ni czą cy ju ry. Grand
Prix „Ma łe go Kar pi ka” otrzy ma ła Mar ce li na Kul czyc -
ka z kl. VI Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Nie mo dli nie.
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Wyniki XII Międzynarodowego Konkursu Rysunku
Satyrycznego „Karpik” 2014
GRAND PRIX Nagroda Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Wydrowicach:
Zbigniew Woźniak (Polska)

Trzy nagrody równorzędne:
Nagroda Cegielni Niemodlin - Tomasz Rzeszutek (Polska)
Nagroda Banku Spółdzielczego w Namysłowie - Jiri Novak (Czechy)
Nagroda Nadleśnictwa Tułowice - Jacek Frąckiewicz (Polska)
Nagrody Agencji Rynku Rolnego Oddziału Terenowego w Opolu
I nagroda - Paweł Nawrot (Polska)
II nagroda - Maciej Trzepałka (Polska)
III nagroda - Dariusz Pietrzak (Polska)
Nagroda  Stowarzyszenia Ruchu Rozwoju Regionu w Nysie: Bartłomiej Belniak (Polska )
Nagroda ufundowana przez Antoniego Hasenbecka: Magdalena Wosik (Polska)
Nagroda Firmy Ornament z Nysy: Piotr Rychel (Polska)
Nagroda Burmistrza Niemodlina: Sławomir Lizoń (Polska)
Wyróżnienia honorowe – dyplomy: Chiorean Cornel-Marin (Rumunia), Musa Gumus
(Turcja), Krzysztof Grzondziel (Polska), Luc Descheemaeker (Belgia), Piotr Opałka
(Polska), Wiesław Lipecki (Polska)
Wyniki konkursu plastycznego dla dzieci „Mały Karpik” 2014
Grand Prix: Marcelina Kulczycka, kl. VI, Szkoła Podstawowa nr 1 w Niemodlinie
Nagrody Agencji Rynku Rolnego Oddziału Terenowego w Opolu
Kategoria klas 0-IV
I nagroda - Dominika Pytel, kl. IV, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Ozimku
II nagroda - Mateusz Cempa, kl. II, Szkoła Podstawowa nr 1 w Niemodlinie
III nagroda - Leon Jermakowicz, kl. III, Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie
Kategoria klas V-VI
I nagroda - Oliwia Spólnicka, kl. VI, Szkoła Podstawowa nr 1 w Niemodlinie
II nagroda - Katarzyna Dolak, kl. IV, Szkoła Podstawowa nr 1 w Niemodlinie
III nagroda – Marcin Jurewicz, kl. V, Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie
Wyróżnienia firmy Ornament z Nysy
Kategoria klasy V-VI: Izabela Wojtasik, kl. VI, Szkoła Podstawowa nr 1 w Niemodlinie
Kategoria klasy 0-IV: Jagoda Czerniak, kl. III, Publiczna Szkoła Podstawowa w Skorogoszczy     
Wyróżnienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Niemodlinie: Wiktoria Lasko, kl. V, Szkoła
Podstawowa w Osowcu

Kar pik roz strzy gnię ty
Jurorzy z nagrodzonymi pracami

Henryk Cebula,
przewodniczący jury



Po wie lu la tach ocze ki wań nie
tyl ko pił ka rzy i ki bi ców, ale
i miesz kań ców, zo stał otwar ty
grun tow nie prze bu do wa ny sta -
dion miej ski w Nie mo dli nie.

– Speł ni ło się na sze ma rze nie, na któ re cze ka li -
śmy wie le lat. Po wstał obiekt spor to wy speł nia ją cy
stan dar dy Pol skie go Związ ku Pił ki Noż nej, pięk ny
pa wi lon spor to wy, w któ rym znaj du ją się po miesz -
cze nia OSiR -u oraz klu bu MKS So kół. Zo sta ła zmo der -
ni zo wa na pły ta głów na i jej na wad nia nie, na stą pi ło
prze su nię cie bo iska, zbu do wa no try bu ny dla ki bi -
ców i za in sta lo wa no mo ni to ring. W naj bliż szym cza -

sie po wsta nie bo isko tre nin go we z oświe tle niem. Po -
zwo li nam to tre no wać i grać w bar dzo do brych
wa run kach – po wie dział w cza sie uro czy ste go otwar -
cia sta dio nu pre zes MKS So kół Nie mo dlin, Sta ni -
sław Mi chór. To wspa nia ły pre zent dla So ko ła, któ re -
go se nio rzy w ze szłym ro ku awan so wa li po 26 la tach
do kla sy okrę go wej.

Wy peł nio ne po brze gi try bu ny świad czy ły o tym,
jak waż ny i po trzeb ny dla wie lu był no wy sta dion.
– In we sty cja ta by ła dłu go ocze ki wa na przez miesz -
kań ców Nie mo dli na, a zwłasz cza przez śro do wi ska
spor to we. Pierw szy pro jekt tech nicz ny po wstał
w 2002 ro ku, ale nie do cze kał się re ali za cji. Sta dion
cze kał w ko lej ce na re ali za cję 12 lat. Bez wspar cia ze
środ ków unij nych w kwo cie bli sko mi lio na zło tych, in -
we sty cja ta nie by ła by moż li wa. Dzi siaj sta no wi wi -
zy tów kę na sze go mia sta – po wie dział Mi ro sław Stan -
kie wicz. – Roz wój ba zy spor to wej po wi nien być
prio ry te to wym dzia ła niem gmi ny, któ rej za da niem
jest stwa rza nie od po wied nich wa run ków do re kre acji
i wy po czyn ku dla miesz kań ców. Sport jest jed nym
z klu czo wych ele men tów ży cia spo łecz ne go i jest

pod sta wą wy cho wa nia dzie ci i mło dzie ży, a wszel kie
obiek ty spor to we to miej sca spo tkań, któ re in te gru -
ją lu dzi – kon ty nu ował bur mistrz, pod kre śla jąc wy -
miar spo łecz ny no wo wy bu do wa ne go sta dio nu.

Pra wie po ło wę kosz tów in we sty cji prze bu do wy
sta dio nu po kry to ze środ ków ze wnętrz nych, dzię ki
wspar ciu sto wa rzy sze nia Lo kal nej Gru py Ry bac -
kiej „Opolsz czy zna”, któ re go człon kiem jest gmi na
Nie mo dlin. Pre zes sto wa rzy sze nia, Ja kub Ro szuk,
gra tu lo wał suk ce su: – Roz wój ob sza rów za leż nych
od ry bac twa to w głów nej mie rze pro mo wa nie ry -
ba ków i ryb, w gmi nie Nie mo dlin szcze gól nie kar -
pia. Roz wój ob sza ru to rów nież dzia ła nia dla sa -
mych miesz kań ców, a tym wła śnie jest re ali za cja
in we sty cji pod na zwą „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”.
Dzię ki niej zwięk sza się atrak cyj ność wa szej gmi ny
i jej kon ku ren cyj ność. Do ży czeń dal szych suk ce sów
do łą czy ła się rów nież Bar ba ra Ka miń ska z za rzą -
du wo je wódz twa, któ ra wrę czy ła naj młod szym
adep tom fo ot bal lu tor bę peł ną pi łek. Po oko licz no -
ścio wych prze mó wie niach ksiądz Je rzy Chy łek po -
świę cił sta dion, zaś pre zes Mi chór zło żył po dzię ko -
wa nia w imie niu za rzą du klu bu: – Za po wo dze nie
za da nia mo der ni za cji na sze go sta dio nu chciał -
bym ser decz nie po dzię ko wać bur mi strzo wi Mi ro -
sła wo wi Stan kie wi czo wi, wi ce bur mi strzo wi Bar tło -
mie jo wi Ko strze wie oraz sza now nej ra dzie mia sta,
w imie niu za rzą du MKS So kół.

Po uro czy stym prze cię ciu wstę gi i ofi cjal nym
otwar ciu sta dio nu, na mu ra wie za pre zen to wał się

ze spół ta necz ny Ryt mix z Ośrod ka Kul tu ry. Po wy -
stę pie dziew czyn, a jesz cze przed roz po czę ciem
me czu, mia ły miej sce dwa mi łe wy da rze nia. Ma -
ciej Roz wa dow ski z dru ży ny So ko ła i je go żona
otrzy ma li od za rzą du pre zent i kwia ty. Na stęp nie
pre zes So ko ła wrę czył upo mi nek An drze jo wi Ję -
drzej czy ko wi, któ ry wło żył wie le pra cy, aby przy go -
to wać pły tę bo iska.

Pierw szy mecz na no wej mu ra wie MKS So kół
ro ze grał z zaj mu ją cym dru gie miej sce w ta be li LZS
Sta ro wi ce. Pierw szy gol padł w 7 mi nu cie dla go ści,
jed nak już po 5 mi nu tach So kół do pro wa dził do re -
mi su, któ ry utrzy mał się do koń ca pierw szej po ło wy.
W dru giej czę ści wy rów na na gra za po wia da ła po -
dział punk tów, ale Ma ciej Roz wa dow ski zdo był dru -
gą bram kę dla na sze go ze spo łu. Zwy cię stwo So ko -
ła przy pie czę to wa ło otwar cie sta dio nu miej skie go
w Nie mo dli nie, zaś da ta je go otwar cia (11 paź -
dzier ni ka 2014) zbie gła się z hi sto rycz nym zwy cię -
stwem na sta dio nie na ro do wym pol skiej re pre zen -
ta cji pił ki noż nej.
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Aktualności 5

Ma rek Krzy ża now ski: Za na mi otwar cie
sta dio nu i pierw szy mecz. Czy to ozna cza,
że je go prze bu do wa jest za koń czo na? 

Krzysz tof Ku biak: – Tak na praw dę za koń czo -
no pierw szy etap prze bu do wy sta dio nu. Po wstał no -
wy bu dy nek, któ ry wy po sa żo no w me ble i po trzeb ny
sprzęt spor to wy, try bu ny dla ki bi ców, mo ni to ring.
Mecz So ko ła ro ze gra no na tzw. sta rej pły cie, która
zo sta nie prze su nię ta na pra wo, a po le wej stro nie po -
wsta nie bo isko tre nin go we. Je śli uda się, to jesz cze
je sie nią, a jak nie, to na wio snę. Nowe bo isko będzie
posiadało oświe tle nie, któ re po zwo li tre no wać wie -
czo rem. Na ko ńcu po wsta nie par king. Prze dłu żo no
dre naż dla obu bo isk, a dla pły ty głów nej po wstał do -
dat ko wo sys tem na wad nia nia.

Co mie ści no wo po wsta ły bu dy nek?
– Ma ga zyn sprzę tu spor to we go, dwa biu ra

OSiR -u, dwie szat nie dla spor tow ców, to a le ty, po kój
sę dziow ski, któ ry na co dzień bę dzie słu żył za biu ro
za rzą du So ko ła i ko tłow nię, któ ra ogrze je te wszyst -
kie po miesz cze nia oraz umoż li wi wzię cie cie płe go
prysz ni cu po tre nin gu czy me czu. Na gó rze w ro tun -
dzie znaj du je się sa la kon fe ren cyj na dla ok. 40 osób.

Czy sta dion bę dzie słu żył tyl ko ki bi com
i pił ka rzom?

– Ten sta dion to nie tyl ko pił ka rze. Oczy wi ście
tre no wać bę dą na nim gru py se nior skie i mło dzie żo -
we, ale przed po łu dniem obiekt nie bę dzie stał pu sty,
bo ma my w są siedz twie szko ły. Przede wszyst kim Ze -
spół Szkół, któ ry już zgła sza chęć ko rzy sta nia ze sta -
dio nu w go dzi nach ran nych i re ali zo wa nia za jęć wy -
cho wa nia fi zycz ne go. Jest bli sko Szko ła Pod sta wo wa
nr 1 i przed szko le. Ten obiekt bę dzie żył tak sa mo jak
ha la, na któ rej od by wa ją się lek cje WF-u. Sta dion bę -
dzie ca ły czas otwar ty, od go dzin po ran nych, aż
do wie czo ra. Nie ma pro ble mu, że by chęt ni przy cho -
dzi li na sta dion po ko pać pił kę. Je że li gru py So ko ła
Nie mo dlin, Fo ot ball Aca de my i UKS -u Je dyn ki nie bę -
dą mia ły tre nin gów, sta dion bę dzie do stęp ny np.
dla ro dzi ców, któ rzy przyj dą z dzieć mi. Waż ne, że by
mieć obu wie do bie ga nia po tra wie. 

Na no wym obiek cie nie ma już bież ni.
Nie moż na by ło jej za cho wać?

– Ze wzglę du na ist nie nie dwóch bo isk, nie by ło
już miej sca na bież nię. Na pew no ma ły sta dion lek -
ko atle tycz ny jest po trzeb ny w Nie mo dli nie. Na stęp -
ny rok ma być ogło szo ny ro kiem lek ko atle ty ki i z te -
go po wo du Mi ni ster stwo Spor tu prze wi du je
do dat ko we środ ki na obiek ty lek ko atle tycz ne. Zo ba -
czy my, czy uda się coś w tym te ma cie zro bić. Do brze
by ło by stwo rzyć ta kie miej sce. Mo że po wstał by wte -
dy klub lek ko atle tycz ny z in struk to rem pro wa dzą -

cym za ję cia dla dzie ci i mło dzie ży. Gdy by na sta dio -
nie po wsta ło bo isko lek ko atle tycz ne, to raz, że kosz -
ty by ły by o wie le więk sze, a dwa – naj waż niej sze
– nie by ło by bo iska bocz ne go i pły ta głów na szyb ko
ule gła by de gra da cji. Coś trze ba by ło wy brać.

Ile wy nio sły kosz ty in we sty cji?
– Rze czą de mo kra cji jest moż li wość wy po wia da -

nia się na każ dy te mat. Ja sza nu ję zda nie wszyst kich
oby wa te li, i tych, co są za do wo le ni, i tych, co nie są.
Ale mu si my po dejść bar dzo uczci wie do te go, co
wy da rzy ło się w związ ku z prze bu do wą sta dio nu.
Wy bu do wa nie na sze go sta dio nu za kwo tę nie wie le
po nad dwóch mi lio nów zło tych, z cze go 950 ty się cy
po cho dzi ze środ ków ze wnętrz nych, Pro gra mu Ope -
ra cyj ne go Ry by 2007-2013, to suk ces na szej gmi ny.
Zwłasz cza, jak po rów na się kosz ty po dob ne go sta -
dio nu, któ ry po wstał w Grod ko wie i kosz to wał 6 mi -
lio nów, czy sta dionu w Brze gu, któ ry po chło nął 30
mi lio nów. Za tro chę po nad mi lion zło tych, któ re za -
in we sto wa ła gmi na, otrzy ma li śmy ład ny i funk cjo nal -
ny obiekt, z do brą pły tą, bo iskiem tre nin go wym
i oświe tle niem, któ re ma nie dłu go po wstać. Uwa -
żam, że war to by ło pod jąć sta ra nia o no wy sta dion,
zwłasz cza dla na szych pił ka rzy, któ rzy od wie lu lat
do po mi na li się o moż li wość gra nia i tre no wa nia
w po rząd nych wa run kach.

W ha li spor to wej nie tyl ko od by wa ją
się za ję cia spor to we, ale rów nież wy da rze -
nia, ta kie jak me cze o Su per pu char Opolsz -
czy zny, mię dzy na ro do wy tur niej ko szy ków -
ki. Czy pla nu je pan po dob ne im pre zy
na sta dio nie?

– Zde cy do wa nie tak, ale jesz cze nie je sie nią.
Chce my, aby obiekt zo stał wy bu do wa ny do koń ca:
po wstał par king, skoń czo ne bocz ne bo isko, prze su -
nię ta pły ta głów na. Wte dy bę dzie my my śleć o za -

pra sza niu do nas, oczy wi ście w okre sie przy go to -
waw czym, czy okre sie roz tre no wa nia, dru żyn z wyż -
szych klas roz gryw ko wych, że by ich wy stę py by ły
atrak cją dla na szych ki bi ców. Obiekt mu si żyć i go -
ścić klu by, któ re przy cią gną więk szą ilość ki bi ców.
W pierw szej ko lej no ści chcie li by śmy się gnąć
po naj lep sze dru ży ny Opolsz czy zny. My śli my też
o im pre zach ple ne ro wych, któ re moż na by ło by or -
ga ni zo wać na sta dio nie. Jed nak trze ba to ro bić
z gło wą. Nie chce my, że by ła two do szło do znisz -
cze nia pły ty bo iska, któ ra jest przede wszyst kim dla
pił ka rzy. Sły szy się o przy pad kach no wych sta dio -
nów, gdzie po im pre zie pły ta na daje się do wy mia -
ny. Nas nie stać na ta ką wy mia nę.

Czy to praw da, że jest po mysł, aby
na sta dio nie po wstał pub spor to wy?

– Je stem ge ne ral nie da le ki od po bie ra nia
opłat od klu bów spor to wych, a je śli już, to na pew -
no mniej szych. Ge ne ral nie nie za kła da się, że ta -
ki sta dion czy ha la spor to wa za ro bią na sie bie, bo
jest to prak tycz nie nie moż li we. Je śli są ja kieś moż -
li wo ści za rob ko wa nia, to na ha li od grup ko mer cyj -
nych, a na sta dio nie mu si to być coś do dat ko we -
go. Tym czymś jest ro tun da bu dyn ku. Nie
chciał bym, że by jej wy ko rzy sta nie skoń czy ło się
na spo tka niach raz na czte ry, pięć ty go dni. Dla te -
go w spe cy fi ka cji prze tar go wej zo sta ło za bez pie -
czo ne na gło śnie nie, rzut nik, te le wi zor, aby móc wy -
naj mo wać sa lę na kon fe ren cje. Chciał bym jed nak,
że by ta sa la na gó rze ży ła co dzien nie, że by po -
wstał tam pub spor to wy, otwie ra ny po po łu dniu,
kie dy za czy na ją się tre nin gi na sta dio nie, a w mo -
men cie cie ka wych za wo dów spor to wych, że by ki -
bi ce mo gli wspól nie oglą dać tam trans mi sje me -
czów. Z wy naj mu mie li by śmy zysk, któ ry mógł by
po kry wać np. opła ty za me dia.

Sta dion bę dzie żył
tak sa mo jak ha la
Roz mo wa z Krzysz to fem Ku bia kiem, dy rek to rem Ośrod ka Spor tu
i Re kre acji w Nie mo dli nie.



W at mos fe rze siat kar skich mi strzostw
świa ta, w Nie mo dli nie ro ze gra no mecz
o Su per pu char Opolsz czy zny po mię dzy ZA -
KSĄ Kę dzie rzyn -Koź le a AZS Stal Ny sa.

Po mi mo bra ku w swo ich sze re gach re pre zen -
tan tów Pol ski: Paw ła Za gum ne go, Paw ła Za tor skie -
go i Mar ci na Moż dżon ka oraz kon tu zjo wa nych
Grze go rza Boć ka i Łu ka sza Wi śniew skie go, kę dzie -
rzy nia nie nie mie li pro ble mów z prze ciw ni kiem i po -
ko na li ze spół Sta li 3:0. Do po ło wy pierw sze go se tu
gra by ła jesz cze wy rów na na. Jed nak do brze za -
gry wa ją cy no wy za wod nik ZA KSY, re pre zen tant Ho -
lan dii, Ni mir Ab del -Aziz i punk tu ją cy w ata ku Do mi -
nik Wit czak nie da li ny sa nom szans na zdo by cie
prze wa gi. W dru gim se cie szyb ko zro bi ło się 10:5
dla kę dzie rzy nian, któ rzy wy gra li osta tecz nie 25:17.
Do sta nu 10:7 dla ZA KSY w trze cim se cie, wy da wa -
ło się, że Stal zła pa ła dru gi od dech, jed nak spo ro
błę dów wła snych siat ka rzy z Ny sy spo wo do wa ło, że

ZA KSA od sko czy ła na 20:13 i wy gra ła tę par tię, po -
dob nie jak pierw szą, 25:18.

Siat kar skie świę to to nie tyl ko mecz, ale rów nież
ca ła opra wa spor to we go wy da rze nia. Siat ka rzy wy -
pro wa dzi li na bo isko mło dzi adep ci siat ków ki, któ rzy
ćwi czą na co dzień w ha li OSiR -u. Mecz ko men to wał,
pro wa dził kon kur sy i za grze wał pu blicz ność
do wspól nej za ba wy Do nat Przy byl ski z Ra dia Opo -
le. Nie za bra kło che er le ade rek ZA KSY, by ła mek sy -
kań ska fa la i cen ne na gro dy dla ki bi ców (m. in. no -

wa ko szul ka re pre zen ta cji Pol ski), a tak że opra wa
mu zycz na. Uczczo no rów nież pa mięć Lesz ka Opa ła -
cza, wie lo let nie go ko men ta to ra spor to we go Ra dia
Opo le, któ re mu od trzech lat po świę co ne są me cze
o Su per pu char Opolsz czy zny.

Po me czu bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Sta -
nie wicz i czło nek za rzą du wo je wódz twa Bar ba ra Ka -
miń ska wrę czy li głów ne tro fea oraz na gro dy in dy wi -
du al ne:
Naj lep szy li be ro: Szy mon Bie niek (AZS Stal)
Naj lep szy środ ko wy: Krzysz tof Ma ziarz (ZA KSA)
Naj lep szy przyj mu ją cy: Lu cas Loh (ZA KSA)
Naj lep szy roz gry wa ją cy: Pa tryk Szczu rek (AZS Stal)
Naj lep szy ata ku ją cy: Do mi nik Wit czak (ZA KSA)
Na gro da Fa ir Play: Piotr Ka lemb ka (AZS Stal)
Naj lep szy za wod nik spo tka nia MVP: Ni mir Ab del -
-Aziz (ZA KSA)

Przy zna no rów nież nie za pla no wa ną wcze śniej
na gro dę. Pre zes Eu ro se rvi ces Pol ska, An drzej Kri st -
man, za pro po no wał na gro dę fi nan so wą dla naj bar -
dziej wa lecz ne go za wod ni ka me czu, któ rą otrzy mał
Ma te usz Pio trow ski, za wod nik AZS Stal Ny sa. Je go
ko le ga z dru ży ny, Pa tryk Szczu rek, za sko czył wszyst -
kich, ponieważ otrzy ma ną od or ga ni za to rów na gro -
dę dla naj lep sze go roz gry wa ją ce go od dał za wod ni -
ko wi ZA KSY, Ni mi ro wi Ab de lo wi -Azi zie, za co
otrzy mał aplauz pu blicz no ści. mk
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ZA KSA gó rąZA KSA gó rą

W miej sco wo ści Ja czo wi ce pa trol po li cyj ny
z SPPP w Opo lu za trzy mał nie trzeź we go miesz kań ca
Ny sy, któ ry kie ro wał sa mo cho dem mar ki Mer ce des
Pre mium z na cze pą Schmitz. Po stę po wa nie pro wa -
dzi KP w Nie mo dli nie.

W miej sco wo ści Gra cze, przy dro dze Ko lo nia
Du ża, 20-la tek, wy ła mu jąc po ręcz od scho dów,
do ko nał jej znisz cze nia na szko dę swo jej mat ki.
Po stę po wa nie pro wa dzi KP w Nie mo dli nie. Stra -
ty 1.0 tys. zł.

W miej sco wo ści Ro gi męż czy zna spa ce ru ją cy
w kom plek sie le śnym mię dzy Ro ga mi a Rut ka mi, na -
tra fił na przed miot o dłu go ści ok. 40 cm, śred ni -
cy 20 cm, przy po mi na ją cy wy glą dem nie wy buch.
Po wia do mio no Jed nost kę Woj sko wą z Brze gu.

W miej sco wo ści Rzę dzi wo jo wi ce w dniach 15-16
wrze śnia nie zna ny spraw ca, wy ła mu jąc zam ki
w drzwiach, wła mał się do sa mo cho dów cię ża ro -
wych mar ki Mer ce des Ate co i Mer ce des Ac tros,
z któ rych skradł dwa port fe le z kar ta mi ban ko ma to -
wy mi, do wo dem oso bi stym oraz in ny mi do ku men ta -
mi i pie niędz mi. Stra ty 3.6 tys. zł. Po stę po wa nie pro -
wa dzi KP w Nie mo dli nie.

W Nie mo dli nie na uli cy Rey mon ta po li cjan ci
z KP w Nie mo dli nie za trzy ma li 24-lat ka po szu ki wa -
ne go na pod sta wie za rzą dze nia Są du Re jo no we go
w Opo lu ce lem do pro wa dze nia do aresz tu śled cze -
go lub za kła du kar ne go w ce lu od by cia ka ry po zba -
wie nia wol no ści.

W dniu 26 wrze śnia w Nie mo dli nie na Al. Wol -
no ści po li cjan ci z KP w Nie mo dli nie za trzy ma li 24-lat -
ka, któ ry w sa mo cho dzie mar ki BMW po sia dał 79,9
gra mów ma ri hu any. Po stę po wa nie pro wa dzi KP
w Nie mo dli nie.

W dniu 27 wrze śnia w Nie mo dli nie na uli cy
Spor to wej po li cjan ci za trzy ma li 18-lat ka, któ ry
w sa mo cho dzie mar ki Opel Vec tra po sia dał 2,24
gra ma ma ri hu any. Po stę po wa nie pro wa dzi KP
w Nie mo dli nie. 

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 4023 653, 997 – wy łącz nie alar mo wy!

Kie row nik Re wi ru Dziel ni co wych
tel. 77 4023 660

Kie row nik Re fe ra tu Kry mi nal ne go
tel. 77 4023 663

Trzy ma my rę kę na pul sie
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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 

Zakończyło się zadanie „Rekultywacja zbiornika małej retencji Stawu Młyńskiego na
Ścinawie Niemodlińskiej w Niemodlinie”.

W ramach prac wybrano namuł i pogłębiono zbiornik (łącznie wywieziono ok. 5 300 ton namułu i ziemi),
umocniono skarpy zbiornika faszyną, wykonano kamienny gabion na granicy rzeki ze stawem, celem
zmniejszenia zamulania stawu w przyszłości, wykonano kamienne umocnienie cypla. Zadanie zrealizowała
firma ERCAD z Tarnowa Opolskiego za kwotę blisko 220 000 zł, z czego 85% stanowiło dofinansowanie ze
środków Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013. W wyniku realizacji zadania zwiększono pojemność
retencyjną zbiornika, która wynosi 11 500 m3, wobec 6 150 m3 przed oczyszczeniem. Dodatkowo, dzięki
realizacji inwestycji, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odnowiła most na Ścinawie
Niemodlińskiej, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu wykonał czyszczenie rzeki na
odcinku do mostu na drodze krajowej w parku miejskim, zaś Gospodarstwo Rybackie Lasów Państwowych
w Niemodlinie przeprowadziło kompleksowy remont jazów. 

Bartłomiej Kostrzewa

No mi na cje
do Zło te go So ko ła 2014

Ka pi tu ła „Zło te -
go So ko ła 2014”
w skła dzie: Mi ro sław
Stan kie wicz – bur -
mistrz Nie mo dli na,
Bar tło miej Ko strze wa
– za stęp ca bur mi -
strza Nie mo dli na,
Ma riusz Niec karz
– prze wod ni czą cy Ra -
dy Miej skiej w Nie mo -
dli nie, Sta ni sław Ja niak – prze wod ni czą cy KBiSG
Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie, Da nu ta Uni jew ska
– prze wod ni czą ca KR Ra dy Miej skiej w Nie mo dli -
nie, Cze sław Pasz kow ski – prze wod ni czą cy KSS
Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie, Elż bie ta i Ma riusz
Woź nia ko wie – lau re aci „Zło te go So ko ła 2013”,
do ko na ła oce ny zgło szo nych kan dy da tur i no mi -
no wa ła: Ta tia nę Śnie żek, Nie mo dliń skie Sto wa rzy -
sze nie Do bro czyn ne „Na dzie ja”, Sto wa rzy sze nie
MO NAR – NZOZ Ośro dek Re ha bi li ta cyj no -Re -
adap ta cyj ny MO NAR w Gra czach, Alek san drę
Pasz kow ską, Mi cha ła Gra czy ka oraz Przed się -
bior stwo Wy twór czo -Han dlo we Ra pex z pre ze -
sem Bro ni sła wem Ha ła du sem.

W dniu 10 li sto pa da od bę dzie się ko lej ne po -
sie dze nie ka pi tu ły, na któ rym zo sta nie wy ło nio ny
lau re at. Wrę cze nie wy róż nie nia na stą pi w cza sie
uro czy stej se sji ra dy miej skiej z oka zji Na ro do we -
go Świę ta Nie pod le gło ści.

Red.

Staw Młyński
po rewitalizacji

Urzęd ni cy sa mo rzą do wi po raz
czwar ty ry wa li zo wa li na strzel ni cy Pol -
skie go Związ ku Ło wiec kie go w Opo lu -
-Gru dzi cach.

Im pre zę or ga ni zo wa ła Ko men da Miej ska
Po li cji w Opo lu oraz klub strze lec ki Gun -Sho ot.
Do za wo dów zgło si ło się 19 trzy oso bo wych
dru żyn, gmi nę Nie mo dlin re pre zen to wa li: Wie -
sław Ko zik, Wi told Ku ria ta i Krzysz tof Pią tek.
Za wod ni cy ry wa li zo wa li w dwóch kon ku ren -

cjach: strze la nie sta tycz ne z Glocka do tar czy
od da lo nej o 15 me trów oraz strze la nie dy na -
micz ne z dwóch ro dza jów bro ni.

W kla sy fi ka cji in dy wi du al nej naj cel niej strze -
lał Wie sław Ko zik, otrzy mu jąc pu char i dy plom
dla naj lep sze go strzel ca za wo dów, dru ży no wo
gmi na Nie mo dlin upla so wa ła się na czwar tym
miej scu. Pierw sze miej sce dru ży no wo za ję -
ła II dru ży na Urzę du Mia sta Opo la, dru gie
– II dru ży na urzę du mar szał kow skie go, a trze -
cie II dru ży na sta ro stwa po wia to we go w Opo lu.

In spek tor GCZK UM w Nie mo dli nie
Ze non Ro mań czu kie wicz

Suk ces na tur nie ju strze lec kim
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Za koń czy ła się re ali za cja in we sty cji pn.: „Re mont i prze bu do wa zjaz du z uli cy Opol skiej
na Osie dle Pia stów w Nie mo dli nie”.

Wy ko naw cą za da nia by ła fir ma Usłu gi Trans por to we, Me lio ra cyj ne, Ro bo ty ziem ne – Ma rian na Wój cik z Opo -
la. Kwo ta re ali za cji za da nia wy nio sła 118 645 zł i zo sta ła sfi nan so wa na ze środ ków bu dże tu gmi ny Nie mo dlin. 

Za da nie zo sta ło zre ali zo wa ny na wnio sek miesz kań ców Osie dla Pia stów w Nie mo dli nie, któ rzy po stu lo -
wa li prze bu do wę zjaz du i li kwi da cję utrud nień w ru chu dro go wym. W wy ni ku re ali za cji in we sty cji zjazd zo -
stał prze bu do wa ny zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi, umoż li wio no swo bod ne po ru sza nie się dwóch sa -
mo cho dów i bez piecz ny wy jazd na dro gę kra jo wą nr 46, a tak że od se pa ro wa no ruch pie szych od ru chu
ko ło we go po przez bu do wę chod ni ka.

Ber na de ta Lis son -Pa stwa

Od re stau ro wa no
fi gu rę świę te go

Po cho dzą ca z II poł. XVIII w. fi gu -
ra św. Ja na Ne po mu ce na, usy tu owa -
na w Kra snej Gó rze, prze szła grun -
tow ną kon ser wa cję.

Wy ko naw cą do ku men ta cji i prac kon ser -
wa tor skich by ła fir ma Do ro ta Ko ci szew ska
– Kon ser wa cja z Wro cła wia. Do dat ko wo wy ko -
na no no we ogro dze nie po stu men tu. Fi gu ra
św. Ne po mu ce na w wy ni ku ne go cja cji z Agen -
cją Nie ru cho mo ści Rol nych w Opo lu prze szła
na wła sność gmi ny Nie mo dlin, w za mian
za sfi nan so wa nie przez agen cję prac kon ser -
wa tor skich. Re no wa cja fi gu ry zo sta ła wy ko -
na na zgod nie z za le ce nia mi Opol skie go Kon -
ser wa to ra Za byt ków i pod je go nad zo rem.

Ber na de ta Lis son -Pa stwaPrze bu do wa zjaz du za koń czo na 

Pra cow ni cy urzę du
miej skie go szko lą się

W dniach 24-26 wrze -
śnia gmi na Nie mo dlin re ali -
zo wa ła ka len da rzo wy plan
szko leń z za kre su spraw
obron nych, za rzą dza nia
kry zy so we go i obro ny cy -
wil nej.

Pierw szy dzień szko le nia obej -
mo wał szko le nie w za kre sie wy ko ny -
wa nia za dań sta łe go dy żu ru pod -
czas pod wyż sza nia sta nów
go to wo ści obron nej. Za da nia re ali -
zo wa no wy ko rzy stu jąc łącz ność ra -
dio wą, te le fo nicz ną oraz e -ma il. 

Na stęp ne dwa dni (re ali zo wa -
ne w Tu ra wie), to za po zna nie się z:

– za da nia mi Głów nej Dróg Kra -
jo wych i Au to strad Oddz. Opo le oraz
Za rzą du Dróg Po wia to wych w Opo -
lu w sy tu acjach kry zy so wych, za gro -
że nia pań stwa i w cza sie woj ny;

– za gro że nia mi cy ber ter ro ry -
zmem;

– udzia łem żoł nie rzy 10 Bry ga -
dy Lo gi stycz nej w Opo lu w mi sjach
za gra nicz nych;

– or ga ni za cją Za stęp czych
Miejsc Szpi tal nych na te re nie po -
wia tu opol skie go;

– dzia ła nia mi Wy dzia łu Geo -
de zji i Kar to gra fii w sy tu acjach kry -
zy so wych, za gro że nia pań stwa
i w cza sie woj ny;

– miej scem, ro lą i za sa da mi
współ pra cy cy wil no -woj sko wej w ra -
mach po za mi li tar nych przy go to -
wań obron nych przed sta wio ny mi
przez pra cow ni ków WKU w Opo lu;

– za sa da mi udzie la nia pierw -
szej po mo cy dla lud no ści po szko do -
wa nej w wy ni ku wy stą pie nia ata ku
ter ro ry stycz ne go i wy pad kach ma -
so wych przed sta wio ny mi przez in -
struk to rów PCK w Opo lu.

Przed sta wi cie le Po wia to we go
Cen trum Za rzą dza nia Kry zy so we -
go Sta ro stwa Opol skie go omó wi li
za sa dy two rze nia pro ce dur za rzą -
dza nia kry zy so we go oraz za łącz ni -
ków funk cjo nal nych do pla nu oc.
W szko le niu uczest ni czy ła ośmio -
oso bo wa gru pa pra cow ni ków urzę -
du miej skie go.

Uwa ga! GDD KiA Od dział
w Opo lu in for mu je, że na dal dzia ła
spe cjal na ogól no pol ska in fo li nia
dro go wa (nr tel. 19111), dzię ki któ -
rej moż na uzy skać in for ma cje o sy -
tu acji na dro gach kra jo wych.

In spek tor GCZK UM
w Nie mo dli nie

Ze non Ro mań czu kie wicz
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Dodatek do „Pulsu Niemodlina”
redagowany przez

Urząd Miejski w Niemodlinie

Roz mo wa Pul su Nie mo dli na
z bur mi strzem Nie mo dli na Mi -
ro sła wem Stan kie wi czem

PN: Koń czy się ka den cja obec ne go sa mo -
rzą du. Ja kie by ły te czte ry la ta?

Mi ro sław Stan kie wicz: Po dob nie jak w po -
przed niej ka den cji – bar dzo pra co wi te. Prze bu do wa 10
ulic śród mie ścia Nie mo dli na, re mon ty świe tlic wiej skich
w Grodź cu, Lip nie i Rzę dzi wo jo wi cach, uno wo cze śnia nie
ba zy oświa to wej, w tym kom plet na ter mo mo der ni za cja
szko ły w Gra czach, ka na li za cja Nie mo dli na, Go ście jo wic
i Wy dro wic, no we pla ce za baw dla dzie ci, re mont ko ry -
ta Ści na wy Nie mo dliń skiej to tyl ko część naj waż niej szych
in we sty cji, na któ re uda ło się po zy skać na szej gmi nie wie -
le mi lio nów zło tych ze środ ków eu ro pej skich. A prze cież
– je że li do da my do te go te go rocz ne, koń czo ne obec nie in -
we sty cje: roz bu do wa ka na li za cji Go ście jo wic, od da nie
do użyt ku no we go od dzia łu przed szkol ne go w przed -
szko lu nr 1 i za pew nie nie wszyst kim dzie ciom miej sca
w przed szko lach, prze bu do wa zjaz du na uli cę Opol ską
od stro ny Osie dla Pia stów, re mont ka pi tal ny Sta wu Zam -
ko we go czy wresz cie bu do wa no we go sta dio nu miej -
skie go – to bi lans do ko nań jest im po nu ją cy. 

PN: Część miesz kań ców uwa ża, że za -
miast bu do wy sta dio nu, czy też re mon tu Sta -
wu Zam ko we go, na le ża ło w pierw szej ko lej no -
ści wy bu do wać no we przed szko le.

MS: Na re mon ty i prze bu do wy sta dio nu oraz sta -
wu otrzy ma li śmy środ ki ze wnętrz ne z Lo kal nej Gru py Ry -
bac kiej Opolsz czy zna. In we sty cje te by ły od kła da ne
od dzie się cio le ci i przy szedł ostat ni mo ment, aby je zre -
ali zo wać. Na to miast nie za nie dba li śmy sta rań zwią za -
nych z bu do wą no wo cze sne go przed szko la. Dwa la ta te -
mu po wsta ła kon cep cja bu do wy. W tym ro ku po wsta nie
pro jekt bu dow la ny. W mię dzy cza sie Na ro do wy Fun -
dusz Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej uru cho -
mił fun du sze, któ re umoż li wią do fi nan so wa nie tej in we -
sty cji. Pro gram LE MUR stwo rzył moż li wość po zy ska nia
środ ków na do fi nan so wa nie tej in we sty cji, któ rej wcze -
śniej nie by ło. Wszyst ko wska zu je na to, że w przy szłym
ro ku roz pocz nie się bu do wa przed szko la o war to ści
ok. 5 mi lio nów z do fi nan so wa niem ze środ ków ze -
wnętrz nych. Oso by, któ re kry ty ku ją po dej mo wa ne de cy -
zje, po win ny naj pierw po głę bić swo ją wie dzę. Za wsze je -
stem do dys po zy cji i wy ja śnień. In ny mi sło wy
– gdy by śmy dwa la ta te mu pod ję li de cy zję o bu do wie
przed szko la wy łącz nie za wła sne pie nią dze, to by ła by to
je dy na in we sty cja w tej ka den cji sa mo rzą du. Kry ty ka
jest za wsze po trzeb na, ale kry ty kanc two jest po trzeb ne
wy łącz nie tym, któ rym za le ży na spo wol nie niu roz wo ju
na szej gmi ny.

PN: Pań scy opo nen ci wra ca ją do spra wy li -
kwi da cji kuch ni w sto łów kach szkol nych. Jak
po dwóch la tach wy glą da ten pro blem?

MS: Chciał bym przy po mnieć, że na sze kuch nie ge -
ne ro wa ły kosz ty przy go to wa nia po sił ków od 4 do 10 zło -
tych na je den po si łek (bez nie zbęd ne go su row ca – tzw.
wsa du do ko tła) i nie by ły kon ku ren cyj ne w sto sun ku
do po ten cjal nych kon ku ren tów ze wnętrz nych. Po prze pro -
wa dzo nym prze tar gu tyl ko dla pod opiecz nych OPS – jed -
ni ucznio wie ko rzy sta li by z po sił ków do star cza nych przez
fir my wy ło nio ne w prze tar gach, in ni zaś z po sił ków przy -
go to wa nych przez szko ły. To by ła by se gre ga cja uczniów.
Chcia łem unik nąć ta kiej sy tu acji w na szej gmi nie. Kosz -
ty gmi ny zwią za ne z przy go to wa niem po sił ków w szko -
łach się ga ły od 150 do 200 ty się cy rocz nie. Prąd, ener -
gia ciepl na, wo da, pła ce ku cha rek oraz in ne kosz ty by ły
fi nan so wa ne przez wszyst kich po dat ni ków w ra mach
bu dże tu gmi ny. Ro dzi ce dzie ci opła ca li je dy nie tak zwa -
ny wsad do ko tła, czy li su ro wiec zu ży ty do wy pro du ko wa -
nia obia dów. Ty le sa mo pła ci li ro dzi ce z do cho dem 400
zło tych, jak i 3000 zło tych na oso bę. Przed pod ję ciem de -
cy zji, dwa la ta te mu zwró ci łem się z pro po zy cją do pań
go tu ją cych obia dy w szko łach, aby za ło ży ły wła sną dzia -
łal ność go spo dar czą i na dal go to wa ły obia dy. Cho dzi ło
o to, aby zmniej szyć kosz ty funk cjo no wa nia na szej oświa -
ty, a uzy ska ne oszczęd no ści skie ro wać na in ne za da nia,
w tym za da nia w sa mej oświa cie. Żad na z pań ku cha rek
nie wy ra zi ła zgo dy na tak zwa ne sa moza trud nie nie, po -
mi mo za pew nie nia wy dzier ża wie nia po miesz czeń i wy po -
sa że nia nie zbęd ne go do wy ko na nia tej usłu gi. Za pew nia -
łem rów nież zbyt usług przez trzy la ta. Krót ko mó wiąc,
za pro po no wa łem warsz tat pra cy, zbyt to wa ru i pew ność
pra cy przez trzy la ta. Mi mo te go, żad na z tych pań nie
sko rzy sta ła z ofer ty. W związ ku z od rzu ce niem tej pro po -
zy cji przy stą pi li śmy do roz wią za nia obo wią zu ją ce go
obec nie, ogła sza jąc prze tar gi na pro wa dze nie do ży wia -
nia wszyst kich dzie ci w szko łach i wy ła nia jąc wy ko naw -
ców tej usłu gi w tak zwa nym ca te rin gu. Ta ki sys tem
świad cze nia tej usłu gi przy ję ły wcze śniej in ne gmi ny:
Grod ków, Le win Brze ski czy też Tu ło wi ce. Obec nie,
po dwóch la tach gmi na otrzy ma ła pro po zy cje od dwóch
pod mio tów chęt nych na wy dzier ża wie nie ma jąt ku i pro -
wa dze nie tej usłu gi w opar ciu o ist nie ją cy po ten cjał kuch -
ni szkol nych. W przy pad ku po zy tyw nych roz strzy gnięć
prze tar go wych bę dzie to po wrót do pro wa dze nia kuch -
ni w szko łach bez zna czą ce go ob cią ża nia bu dże tu gmin -
ne go, jak mia ło to miej sce kil ka lat te mu. Mu siał wi docz -
nie upły nąć czas, aby nie któ re oso by prze ko na ły się
do wcze śniej szych idei. Wszyst kim tym, któ rzy za mie -
rza ją wy ko rzy sty wać ten te mat w kry ty ce obec nej ka den -
cji sa mo rzą du, na le ży przy po mi nać pod sta wo we praw -
dy i prze pi sy pra wa obo wią zu ją ce w dniach, kie dy
po dej mo wa ne są sto sow ne de cy zje.

PN: Ale je den z rad nych po wo łu je się
na przy kład, w któ rym w dal szym cią gu to
gmi na po kry wa kosz ty przy go to wa nia po sił -
ków w szko łach dla wszyst kich dzie ci.

MS: Tak. Rad ny przy wo łu je przy kła dy roz wią zań
róż nych gmin, kie dy jest to wy god ne dla uza sad nie nia je -
go tez lub po glą dów. Pro szę po rów nać sy tu ację de mo gra -
ficz ną, wiel ko ści gmin i wy stę pu ją ce go bez ro bo cia, sto -
pień ubó stwa, wiel kość środ ków prze zna cza nych
na po moc spo łecz ną, a tak że na moż li wo ści sto so wa nia
prze pi sów pra wa na przy kład w za kre sie do ży wia nia
uczniów bez za sto so wa nia usta wy o za mó wie niach pu -
blicz nych. Wy da je się, że rad ny nie ro bi ta kich pod sta wo -
wych po rów nań i stąd się bio rą je go wy po wie dzi..

PN: Pa nie bur mi strzu, ko niec ka den cji
przy pa da rów nież na dzień spo rzą dze nia
przez pa na bu dże tu gmi ny na rok na stęp ny.
Czy w związ ku z tym zbie giem dat pra ce

nad bu dże tem prze bie ga ją zgod nie z pro -
ce du ra mi?

MS: Bez względ nie tak. Zgod nie z prze pi sa mi pra -
wa je stem zo bo wią za ny do przed ło że nia pro jek tu bu -
dże tu do dnia 15 li sto pa da, a więc na dzień przed wy -
bo ra mi sa mo rzą do wy mi. Je stem po wie lu ze bra niach
wiej skich, gdzie by ły zgła sza ne po stu la ty miesz kań -
ców do przy szło rocz ne go bu dże tu. Bu do wa no wych
dróg i punk tów świetl nych, mon taż urzą dzeń fit ness,
po pra wa in fra struk tu ry ko mu nal nej, w tym bu do wy
ka na li za cji, dro gi do jaz do we do pól, re mon ty świe tlic
wiej skich oraz bar dzo wie le in nych po my słów. Wszyst -
kie one zo sta ną uję te w gra ni cach fun du szu so łec kie -
go. Wie le za dań wy ni ka z wcze śniej za cią gnię tych
przez na szą gmi nę zo bo wią zań po wzię tych w ra mach
Aglo me ra cji Opol skiej. Część zgła sza nych po stu la tów
do ty czą cych po lep sze nia wa run ków ży cia na szych
miesz kań ców jest do zre ali zo wa nia w 2015 ro ku, część
zaś mu si być roz ło żo na na kil ka lat. Zgła sza ne są rów -
nież do dat ko we po my sły i za da nia przez sto wa rzy sze -
nia oraz klu by spor to we. Osta tecz ne de cy zje co
do kształ tu i wiel ko ści bu dże tu za pad ną w grud niu,
po wy bo rach no wej ra dy i bur mi strza. Li czę, że do tych -
cza so wy, pro in we sty cyj ny roz wój na szej gmi ny zo sta nie
utrzy ma ny. Przy naj mniej ja ta ki pro jekt bu dże tu za -
mie rzam przed sta wić w usta wo wym ter mi nie.

PN: Pa nie bur mi strzu, roz po czę ła się kam -
pa nia wy bor cza. Jak ona prze bie ga?

MS: Po wo ła na zo sta ła Miej ska Ko mi sja Wy bor cza,
któ rej za da niem jest re je stra cja kan dy da tów na rad nych
oraz bur mi strza Nie mo dli na. Zgod nie z prze pi sa mi pra -
wa urząd nie po sia da swo je go przed sta wi cie la w skła dzie
te go gre mium. Nie mia łem in for ma cji od prze wod ni czą -
ce go ko mi sji o ja kich kol wiek za kłó ce niach jej prac. Stąd
uwa żam, że kam pa nia prze bie ga spo koj nie.

PN: Kam pa nia to nie tyl ko pra ca ko mi sji
wy bor czych. In te re su je nas kam pa nia kan -
dy da tów. Szcze gól nie kan dy da tów na bur -
mi strza.

MS: Jest bar dzo wie lu kan dy da tów na rad nych
i sta no wi sko bur mi strza. Ob ser wu ję zwięk szo ną ak tyw -
ność spo łecz ną i za in te re so wa nie spra wa mi gmi ny. I cie -
szę się z te go fak tu. Oby tyl ko ta ak tyw ność zna la zła swo -
je od zwier cie dle nie w dniu wy bo rów i za owo co wa ła
więk szym udzia łem miesz kań ców w dzia ła niach po wy -
bo rach. Nie ste ty, po ja wi ły się rów nież przy pad ki nie -
etycz nych za cho wań nie któ rych ko mi te tów wy bor czych.
W Lip nie, już we wrze śniu, je den z kan dy da tów kol por to -
wał ulot ki wy bor cze, któ re nie by ły sy gno wa ne przez ża -
den z ko mi te tów. Peł no moc nik jed ne go z ko mi te tów opo -
wia da nie wy bred ne kłam stwa o mo jej oso bie. Ot, ta ki
nasz nie mo dliń ski folk lor wy bor czy. Je że li zaś cho dzi
o pro po zy cje dzia łań pro gra mo wych dla na szych miesz -
kań ców na naj bliż szą ka den cję, to moi kontr kan dy da ci nie
przed sta wi li żad nych pro po zy cji. Wi docz nie cze ka ją
na ostat ni mo ment. Chcą za sko czyć oby wa te li. Tak oce -
niam obec ny stan kam pa nii wy bor czej.

PN: A pań ska kam pa nia wy bor cza?
MS: Po wstrzy mam się od udzie le nia od po wie dzi

na to py ta nie, aby nie na ra żać „Pulsu” na za rzut pro mo -
wa nia kan dy da ta na bur mi strza za pie nią dze pu blicz ne.
Na to miast z ra cji spra wo wa nej funk cji, ja ko oso ba re pre -
zen tu ją ca gmi nę je stem wręcz zo bo wią za ny do te go,
aby re ago wać na kry ty kę dzia łal no ści or ga nów gmi ny
i przed sta wiać me ry to rycz ne sta no wi ska. Cze go zresz tą
ocze ku ją na si miesz kań cy, do któ rych do cie ra ją nie praw -
dzi we in for ma cje lub któ rym do tych cza so we dzia ła nia
i sta ra nia, za rów no mo je, jak i ze spo łu, któ rym kie ru ję,
przed sta wia ne są w ne ga tyw nym świe tle. Osta tecz nie
bo wiem to na si miesz kań cy sa mi oce nią mi nio ne czte ry
la ta i zmia ny, ja kie za szły w na szej gmi nie.
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Spra woz da nie bur mi strza
Nie mo dli na z dzia łal no ści
mię dzy se syj nej od dnia
26 czerw ca do dnia
24 wrze śnia 2014 r.

W okre sie spra woz daw czym:
• W dniu 27 czerw ca od by ły się w Szy dłow cu Ślą -

skim uro czy sto ści zwią za ne z 100 rocz ni cą wy bu -
chu I woj ny świa to wej, w wy ni ku za koń cze nia któ rej po -
wsta ło od ro dzo ne pań stwo pol skie po 123 la tach
za bo rów. Uro czy sto ści zor ga ni zo wa ne przez miesz kań -
ców so łec twa, pa ra fię nie mo dliń ską oraz bur mi strza po -
łą czo ne by ły z no wą lo ka li za cją obe li sku upa mięt nia ją -
ce go by łych miesz kań ców tej wsi po le głych w pierw szej
woj nie świa to wej.

• W dniu 28 czerw ca de le ga cja rad nych Ra dy
Miej skiej w Nie mo dli nie oraz urzę du wzię ła udział
w „Spo tka niu na gra ni cy Czech i Mo raw” or ga ni zo wa -
nym przez za przy jaź nio ną gmi nę Sti ty.

• W dniu 1 lip ca bur mistrz spo tkał się z przed się -
bior ca mi bio rą cy mi udział w pro gra mie Nie mo dliń -
skiej Kar ty Ro dzi ny.

• Ko lej ne dwie miesz kan ki gmi ny Nie mo dlin zo sta -
ły uzna ne za oby wa te li pol skich. Uro czy ste go wrę cze -
nia do wo dów oso bi stych no wym oby wa tel kom Pol ski
do ko nał bur mistrz w dniu 3 lip ca – Ta tia nie Cy bul skiej
oraz 24 wrze śnia – Swie tła nie Li twi niec.

• W dniu 4 lip ca z -ca bur mi strza ode brał w Mi ni -
ster stwie Go spo dar ki cer ty fi kat Eu ro -Gmi na. Z wo je -
wódz twa opol skie go przez ka pi tu łę ple bi scy tu uho no -
ro wa ne zo sta ły tyl ko 2 sa mo rzą dy: gmi na Nie mo dlin
oraz po wiat ny ski. Jest to ko lej ne wy róż nie nie i suk ces
gmi ny Nie mo dlin w tym ro ku. 

• W dniu 8 lip ca bur mistrz spo tkał się z re pre zen -
tan tem fir my Tau ron w spra wie wza jem nych re la cji
i po trzeb gmi ny do ty czą cych mo der ni za cji oświe tle nia
ulicz ne go.

• W dniu 9 lip ca bur mistrz wziął udział w wal nym
zgro ma dze niu człon ków Aglo me ra cji Opol skiej, któ re -
go te ma tem by ło mię dzy in ny mi przy ję cie gmi ny Tu ło -
wi ce do aglo me ra cji.

• W dniu 10 lip ca bur mistrz prze wod ni czył ko mi -
sji eg za mi na cyj nej dla na uczy cie li ubie ga ją cych się
o awans na na uczy cie la mia no wa ne go.

• W dniu 11 lip ca z ini cja ty wy bur mi strza od by ło
się spo tka nie z miesz kań ca mi uli cy Boh. Po wstań Ślą -
skich w spra wie kon flik tu zwią za ne go z moż li wym za -
blo ko wa niem wjaz du przy daw nej od lew ni.

W tym sa mym dniu od by ły się ob cho dy rocz ni co -
we zor ga ni zo wa ne przez bur mi strza, zwią za ne z lu do -
bój stwem na Wo ły niu. W uro czy sto ściach wzię li udział:
kom ba tan ci wraz z ro dzi na mi, przed sta wi cie le par tii po -
li tycz nych oraz or ga ni za cji po za rzą do wych, rad ni, pocz -
ty sztan da ro we na szych szkół, a tak że miesz kań cy.

• W dniu 14 lip ca go ściem bur mi strza był ko -
men dant OSP w Gra bi nie, któ ry przed sta wił po trze by
tej jed nost ki w 2015 ro ku.

• W dniu 17 lip ca bur mistrz spo tkał się z przed sta -
wi cie la mi klu bów spor to wych w ce lu uzgod nie nia wa -
run ków fi nan so wych ko rzy sta nia ze sta dio nu gmin ne -
go w Gra czach przez pił ka rzy So ko ła Nie mo dlin
w związ ku z prze bu do wą sta dio nu w Nie mo dli nie.

• W dniu 18 lip ca bur mistrz prze wod ni czył ko mi -
sji eg za mi na cyj nej dla na uczy cie li ubie ga ją cych się
o awans na na uczy cie la mia no wa ne go.

• W dniu 24 lip ca bur mistrz spo tkał się z kie row -
ni kiem OPS w spra wie do fi nan so wa nia win dy dla oso -
by nie peł no spraw nej w Nie mo dli nie.

• W dniu 28 lip ca bur mistrz spo tkał się z przed sta -
wi cie la mi Tau ro na w spra wie pod pi sa nia anek su
do umo wy na kon ser wa cję oświe tle nia ulicz ne go i za -
in sta lo wa nia do dat ko wych punk tów oświe tle nio wych.

• W dniu 30 lip ca bur mistrz spo tkał się z Ko men -
dan tem Ko mi sa ria tu Po li cji wNie mo dli nie wspra wie na -
ra sta ją ce go kon flik tu są siedz kie go wMa gnu szo wi cach.

• W dniu 31 lip ca bur mistrz spo tkał się z Ko men -
dan tem Miej skim Po li cji w Opo lu w ce lu omó wie nia za -
sad współ pra cy oraz sfi nan so wa nia do dat ko wych służb
oraz pa tro li po li cjan tów w Nie mo dli nie.

W tym sa mym dniu bur mistrz spo tkał się z przed -
sta wi cie la mi fir my Ani mex w spra wie ak tu al nych prac
zwią za nych ze zmia ną pla nu prze strzen ne go za go spo -
da ro wa nia Grodź ca i Mi cha łów ka, a tym sa mym umoż -
li wie nia zwięk sze nia pro duk cji dro biu przez tę fir mę.

• W dniu 5 sierp nia bur mistrz spo tkał się z dy rek -
to ra mi gmin nych przed szko li w spra wie funk cjo no wa -
nia tych pla có wek w no wym ro ku szkol nym oraz pro ble -
mów fi nan so wych zwią za nych ze zwięk sze niem ilo ści
dzie ci w przed szko lach.

• W dniu 8 sierp nia bur mistrz pod pi sał umo wę
na ka na li za cje: Go ście jo wic, uli cy Spor to wej oraz Rey -
mon ta.

Dwóch kom ba tan tów na szej gmi ny na wnio sek
bur mi strza zo sta ło mia no wa nych na wyż szy sto pień, tj.
sto pień po rucz ni ka. No mi na cję z rąk bur mi strza i ofi ce -
ra WP, Ka zi mierz Mi cun z Gra czy ode brał w dniu 8
sierp nia, a Sta ni sław Ga la z Sa dów w dniu 20 sierp nia. 

• W dniu 11 sierp nia bur mistrz prze pro wa dził
wy bo ry soł ty sa i ra dy so łec kiej so łec twa Mi cha łó wek.

• W dniu 12 sierp nia bur mistrz pod pi sał umo wę
na prze bu do wę zjaz du na uli cę Opol ską od stro ny
NZOZ Me dyk w Nie mo dli nie.

• Wdniu13 sierp nia bur mistrz spo tkał się zpre zes
Nie mo dliń skie go To wa rzy stwa Re gio nal ne go wNie mo -
dli nie wce lu omó wie nia moż li wo ści wy da nia przez NTR
cy klu ze szy tów na uko wych po świę co nych hi sto rii daw ne -
go po wia tu nie mo dliń skie go i mia sta Nie mo dli na.

• W dniu 14 sierp nia bur mistrz w imie niu Pre zy -
den ta RP wrę czył me da le za dłu go let nie (50 lat) po ży -
cie mał żeń skie kil ku dzie się ciu pa rom na szej gmi ny.

W tym sa mym dniu bur mistrz wraz soł ty sa mi Ma -
gnu szo wic i Ma gnu szo wi czek oraz miesz kań ców tych
wsi uczci li pa mięć ro bot ni ków przy mu so wych obo zu
pra cy w Ma gnu szo wicz kach.

• W dniu 21 sierp nia bur mistrz spo tkał się z dy rek -
to rem PP nr 2 w Nie mo dli nie oraz pro jek tan tem no we -
go przed szko la w ce lu usta le nia osta tecz nej wer sji wiel -
ko ści za kre su funk cjo nal ne go pro jek to wa ne go obiek tu.

• W dniu 22 sierp nia bur mistrz spo tkał się z dy rek -
to ra mi gmin nych jed no stek oświa to wych w ce lu omó -
wie nia spraw zwią za nych z roz po czę ciem no we go ro -
ku szkol ne go. 

W tym sa mym dniu bur mistrz spo tkał się z za rzą -
dem Uni wer sy te tu III Wie ku oraz dy rek to rem Ośrod ka
Kul tu ry w Nie mo dli nie w ce lu usta le nia za sad współ pra -
cy oraz wspar cia dzia łań te go sto wa rzy sze nia w nad -
cho dzą cym ro ku aka de mic kim.

• W dniu 25 sierp nia bur mistrz wraz ze skarb ni -
kiem pod pi sa li aneks do umo wy z za rzą dem Wo je -
wódz twa Opol skie go w spra wie ka na li za cji miej sco -
wo ści Wy dro wi ce.

• W dniu 26 sierp nia bur mistrz zor ga ni zo wał spo -
tka nie kon sul ta cyj ne na te mat zmia ny or ga ni za cji ru chu
na uli cy Że rom skie go w Nie mo dli nie w związ ku z bu do -
wą wjaz du na te ren in we sty cyj ny przy uli cy Opol skiej.
Uczest ni cy spo tka nia: prze wod ni czą cy ra dy miej skiej
oraz prze wod ni czą cy ko mi sji sta łych ra dy po zy tyw nie
za opi nio wa li za kres zmian pro po no wa nych przez pro -
jek tan ta oraz in we sto ra. 

W tym sa mym dniu bur mistrz oraz skarb nik gmi -
ny uczest ni czy li, na za pro sze nie za kła do wej or ga ni za -
cji NSZZ „So li dar ność” ZGKiM w Nie mo dli nie, w ne go -

cja cjach pła co wych po mię dzy związ kow ca mi a pra co -
daw cą – dy rek to rem Za kła du Go spo dar ki Ko mu nal nej
i Miesz ka nio wej w Nie mo dli nie.

• W dniu 29 sierp nia od da no do użyt ku no wy plac
za baw w Nie mo dli nie.

W tym sa mym dniu roz po czę ły się Dni Nie mo dli -
na za koń czo ne do żyn ka mi pa ra fial no -gmin ny mi.
W tych dniach go ści li śmy rów nież bur mi strzów wraz
z de le ga cja mi za przy jaź nio nych gmin z Czech: Sti tów
oraz Praż mo. Wszyst kim, któ rzy przy czy ni li się do zor -
ga ni zo wa nia te go świę ta na szej gmi ny, na le żą się sło -
wa uzna nia.

• W dniu 1 wrze śnia od by ła się w na szych szko -
łach in au gu ra cja no we go ro ku szkol ne go 2014/2015. 

W tym sa mym dniu bur mistrz spo tkał się z miesz -
kań ca mi Gra czy w związ ku z pla no wa ną bu do wą dru -
giej tur bi ny wia tro wej w tej miej sco wo ści.

• W dniu 2 wrze śnia bur mistrz spo tkał się z pre -
ze sem LZS Skal nik Gra cze w spra wie ini cja ty wy utwo -
rze nia ra dy do spraw spor tu w na szej gmi nie.

• W dniu 3 wrze śnia bur mistrz spo tkał się z prze -
wod ni czą cy mi ko mi sji sta łych RM, prze wod ni czą cym
RM, in we sto rem oraz pro jek tan tem pla nu prze strzen -
ne go za go spo da ro wa nia miej sco wo ści Gro dziec i Mi -
cha łó wek, a tak że człon ka mi ze spo łu urba ni stycz no -ar -
chi tek to nicz ne go w ce lu uzgod nie nia osta tecz nych
za pi sów zmian w pro jek cie pla nu.

• W dniu 4 wrze śnia bur mistrz wziął udział w spo -
tka niu z mar szał kiem wo je wódz twa na te mat prio ry te -
to wych za dań Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
na la ta 2014-2020.

• W dniu 5 wrze śnia bur mistrz wziął udział w na -
ro do wym czy ta niu „Try lo gii” H. Sien kie wi cza za ini cjo wa -
nym przez Pre zy den ta RP. 

Te go sa me go dnia od by ło się spo tka nie z Wi ce mar -
szał kiem Wo je wódz twa Opol skie go To ma szem Ko stu -
siem po świę co ne głów nie spra wie kon ty nu acji bu do wy
chod ni ka przydro dze wo je wódz kiej Wy dro wi ce -Nie mo dlin. 

• W dniu 6 wrze śnia bur mistrz, na za pro sze nie
Związ ku Na uczy ciel stwa Pol skie go Od dział w Nie mo -
dli nie, wziął udział w ze bra niu spra woz daw czo -wy bor -
czym tej or ga ni za cji, pod czas któ re go po ru szo no mię -
dzy in ny mi spra wę pod nie sie nia wy na gro dzeń
pra cow ni ków ad mi ni stra cji i ob słu gi pla có wek oświa to -
wych w na szej gmi nie.

• W dniu 7 wrze śnia, na za pro sze nie miesz kań ców
so łec twa Gra bin, bur mistrz wziął udział w do żyn kach
so łec kich.

• W dniu 8 wrze śnia z ini cja ty wy bur mi strza do -
szło do spo tka nia za rzą dów wspól not miesz ka nio wych
przy uli cy Spor to wej, pod czas któ re go omó wio no pro -
ble my zwią za ne z funk cjo no wa niem tych wspól not,
w szcze gól no ści spraw te re nów zie lo nych, pla cu za baw
oraz go spo dar ki od pa da mi.

• W dniu 9 wrze śnia bur mistrz wraz ze skarb ni -
kiem gmi ny uczest ni czy li w ko lej nej run dzie ro ko wań do -
ty czą cych pod wy żek płac pra cow ni ków ZGKiM po mię -
dzy związ ka mi za wo do wy mi a dy rek to rem ZGKiM.

W tym sa mym dniu roz po czę ły się ze bra nia wiej -
skie, któ re do ko nu ją roz dy spo no wa nia fun du szu so łec -
kie go w 2015 ro ku. 

Te go sa me go dnia z -ca bur mi strza wziął udział
w co rocz nej kon fe ren cji or ga ni zo wa nej przez Wo je -
wódz ki Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska w Opo lu. 

• W dniu 12 wrze śnia bur mistrz wraz z dy rek to -
rem Ośrod ka Spor tu i Re kre acji w Nie mo dli nie zor ga -
ni zo wa li mecz o Su per pu char Opolsz czy zny im. red.
Lesz ka Opa ła cza w siat ków ce po mię dzy ze spo ła mi ZA -
KSA Kę dzie rzyn-Koź le i STA LĄ Ny sa.

• W dniu 15 wrze śnia bur mistrz spo tkał się po raz
ko lej ny z or ga ni za to ra mi pro jek tu in sta la cji fo to wol ta -
icz nych na te re nie gmi ny. 

W tym sa mym dniu bur mistrz spo tkał się z za rzą -
dem So ko ła Nie mo dlin w ce lu wstęp ne go uzgod nie nia
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wa run ków ko rzy sta nia przez ten klub z obiek tu sta dio -
nu miej skie go.

• W dniu 17 wrze śnia bur mistrz spo tkał się
z przed sta wi cie la mi sto wa rzy sze nia Mar kot za in te re so -
wa ny mi prze ję ciem bu dyn ku na ce le sta tu to we po by -
łej Szko le Pod sta wo wej nr 1 w Nie mo dli nie.

• W dniu 18 wrze śnia od by ło się spo tka nie bur mi -
strza z dy rek to ra mi pla có wek oświa to wych w ce lu roz -
wią za nia bie żą cych pro ble mów tych pla có wek.

W tym sa mym dniu bur mistrz za in au gu ro wał ko -
lej ny rok funk cjo no wa nia ze spo łu do spraw oświa ty.

• W dniu 19 wrze śnia bur mistrz spo tkał się z dy -
rek to rem fir my RE MON DIS Gli wi ce w ce lu omó wie nia
do tych cza so wych do świad czeń w za kre sie go spo dar ki
od pa da mi. 

W tym sa mym dniu bur mistrz spo tkał się z pre ze -
sem LZS Skal nik Gra cze w spra wie ini cja ty wy zmia ny
uchwa ły ra dy miej skiej o fi nan so wa niu spor tu.

• W dniu 22 wrze śnia bur mistrz za in au gu ro wał
funk cjo no wa nie Miej skiej Ko mi sji Wy bor czej w Nie mo -
dli nie, któ rej za da niem bę dzie bez stron ne i zgod ne
z pra wem prze pro wa dze nie wy bo rów sa mo rzą do wych
w na szej gmi nie.

• W dniu 24 wrze śnia pod kie row nic twem bur mi -
strza roz po czę ło się kil ku dnio we szko le nie zwią za ne
z tre nin giem ze spo łu do spraw obro ny cy wil nej oraz
gmin ne go cen trum re ago wa nia kry zy so we go w za kre -
sie obron no ści kra ju na wy pa dek woj ny i in nych zda rzeń
kry zy so wych. 

Te go sa me go dnia z -ca bur mi strza wziął udział
w co rocz nym spo tka niu wój tów i bur mi strzów po wia tu
opol skie go z wła dza mi opol skiej po li cji.

LXII  sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie
W dniu 25 wrze śnia br. od by ła się LXII se sja Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie w ka -

den cji 2010-2014, pod czas któ rej, po roz pa trze niu pro jek tów uchwał, pod ję to nw.
uchwa ły:

Uchwala Nr LXII.386.14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian
budżetu gminy Niemodlin na rok 2014.

Uchwała Nr LXII.387.14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała Nr LXII.388.14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 września 2014 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia
inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr LXII.389.14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie
powołania gminnej rady seniorów oraz nadania jej statutu.

Uchwała Nr LXII.390.14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zasad
i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy i zagospodarowania placu
publicznego.

Uchwała nr LXII.391.14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie skargi
na działalność burmistrza Niemodlina.

Uchwała Nr LXII.392.14 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie skargi
na działalność burmistrza Niemodlina.

Pełne teksty uchwał RM w wersji elektronicznej są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego – www.niemodlin.pl. Można się również zapoznać z nimi w
Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie.

Insp. GCZK UM
Z. Romańczukiewicz

OGŁO SZE NIE
o wy ło że niu do pu blicz ne go wglą du

pro jek tu zmia ny miej sco we go pla nu za -
go spo da ro wa nia prze strzen ne go. 

Na pod sta wie art. 17 pkt. 9 usta wy
z dnia 27 mar ca 2003r. o pla no wa niu i za go -
spo da ro wa niu prze strzen nym (Dz. U. z 2012r.
poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwa ły Nr
XXXVIII/231/13 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie
z dnia 28 lu te go 2013r., za wia da miam o wy ło -
że niu do pu blicz ne go wglą du pro jek tu miej sco -
we go pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go
dla mia sta Nie mo dli na wraz z pro gno zą od -
dzia ły wa nia na śro do wi sko w dniach od 09-10-
2014 do 10-11-2014r. w sie dzi bie Urzę du Miej -
skie go w Nie mo dli nie po kój nr 37 w go dzi nach
pra cy urzę du.

Dys ku sja pu blicz na nad przy ję ty mi w pro -
jek cie pla nu miej sco we go roz wią za nia mi od -
bę dzie się w dniu 31-10-2014r. w sie dzi bie
Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie o godz. 11.

Zgod nie z art. 18 ust. 1 usta wy, każ dy, kto
kwe stio nu je usta le nia przy ję te w pro jek cie pla -
nu miej sco we go, mo że wnieść uwa gi.

Uwa gi na le ży skła dać na pi śmie do bur mi -
strza Nie mo dli na z po da niem imie nia i na zwi -
ska lub na zwy jed nost ki or ga ni za cyj nej i ad re -
su, ozna cze nia nie ru cho mo ści, któ rej uwa ga
do ty czy, w nie prze kra czal nym ter mi nie do dnia
25-11-2014r.

Ja ko wnie sio ne na pi śmie uzna je się rów -
nież uwa gi wnie sio ne w po sta ci elek tro nicz nej: 

1) opa trzo ne bez piecz nym pod pi sem elek -
tro nicz nym we ry fi ko wa nym przy po mo cy waż -

ne go kwa li fi ko wa ne go cer ty fi ka tu w ro zu mie -
niu usta wy z dnia 18 wrze śnia 2001 r. o pod -
pi sie elek tro nicz nym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 262) lub 

2) opa trzo ne pod pi sem po twier dzo nym
pro fi lem za ufa nym ePU AP w ro zu mie niu prze -
pi sów usta wy z dnia 17 lu te go 2005 r. o in for -
ma ty za cji dzia łal no ści pod mio tów re ali zu ją -
cych za da nia pu blicz ne (Dz. U. z 2013 r.
poz. 235) lub 

3) za po mo cą elek tro nicz nej skrzyn ki po -
daw czej w ro zu mie niu prze pi sów usta wy
z dnia 17 lu te go 2005 r. o in for ma ty za cji
dzia łal no ści pod mio tów re ali zu ją cych za da -
nia pu blicz ne.

Jed no cze śnie, na pod sta wie art. 39, 40
i 41 usta wy z dnia 3 paź dzier ni ka 2008 r. o udo -
stęp nia niu in for ma cji o śro do wi sku i je go ochro -
nie, udzia le spo łe czeń stwa w ochro nie śro do wi -
ska oraz o oce nach od dzia ły wa nia
na śro do wi sko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235) in for -
mu ję, że:

1) moż li we jest za po zna nie się z nie zbęd ną
do ku men ta cją pro jek tu pla nu w sie dzi bie Urzę -
du Miej skie go w Nie mo dli nie, pok. nr 37,

2) do ww. do ku men ta cji mo gą być wno -
szo ne uwa gi i wnio ski w for mie pi sem nej, ust -
nie do pro to ko łu, oraz za po mo cą środ ków ko -
mu ni ka cji elek tro nicz nej bez ko niecz no ści
opa try wa nia ich bez piecz nym pod pi sem elek -
tro nicz nym,

3) uwa gi na le ży skła dać do bur mi strza Nie -
mo dli na w nie prze kra czal nym ter mi nie
do dnia 25-11-2014r.

4) uwa gi zło żo ne po upły wie wy żej po da ne -
go ter mi nu po zo sta ną bez roz pa trze nia. 

Bur mistrz Nie mo dli na 

Za wia do mie nie 
Gmi na Nie mo dlin za koń czy ła re ali za cję pro -

jek tu „Ka na li za cja ob sza rów wiej skich
– etap II – Bu do wa ka na li za cji w Wy dro wi cach”
zgod nie z umo wą nr 00033-6921
– UM0800051/12 z dnia 26 wrze śnia 2012 ro -
ku z póź niej szy mi zmia na mi w ra mach dzia ła nia
„Pod sta wo we usłu gi dla go spo dar ki i lud no ści
wiej skiej” ob ję te go PROW na la ta 2007-2013.

Ce lem ope ra cji jest po pra wa wa run ków ży -
cia i roz wo ju go spo dar cze go na ob sza rach wiej -
skich gmi ny Nie mo dlin po przez bu do wę in fra -
struk tu ry tech nicz nej słu żą cej po pra wie
go spo dar ki ście ko wej, ochro nie wód po wierzch -
nio wych zlew ni Ny sy Kłodz kiej oraz Ob sza ru
Chro nio ne go Kra jo bra zu „Bo ry Nie mo dliń skie”.
Pro jekt współ fi nan so wa ny jest przez Unię Eu ro -
pej ską ze środ ków Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów
Wiej skich na la ta 2007-2013 oraz ze środ ków
gmi ny Nie mo dlin.

W związ ku z po wyż szym za wia da -
miam miesz kań ców Wy dro wic o obo -
wiąz ku pod łą cze nia się do zbior czej
sie ci ka na li za cyj nej.

Szcze gó ło we in for ma cje o wa run kach
i za sa dach zwią za nych z pod łą cze niem do ka -
na li za cji udzie la ne są w Za kła dzie Go spo dar -
ki Ko mu nal nej i Miesz ka nio wej w Nie mo dli nie,
przy uli cy Woj ska Pol skie go 3, nu mer te le fo -
nu 77 46 06 318. 

Mi ro sław Stan kie wicz
Bur mistrz Nie mo dli na 
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W Y  K A  Z Y
Bur mistrz Nie mo dli na in for mu je, że na ta bli cy ogło szeń

w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli nie znaj du ją się wy ka zy nie ru cho -
mo ści prze zna czo nych do dzier ża wy w try bie bez prze tar go wym:

• czę ści dzia łek nr: 471/12, 163, 506/5 po ło żo nych w Nie mo dli nie
oraz część dział ki nr 129/6 po ło żo nej w ob rę bie Ja czo wi ce – w ce lu usta -
wie nia po jem ni ków me ta lo wych prze zna czo nych na zbiór kę odzie ży uży -
wa nej i in nych tek sty liów go spo dar czych,

• nie za bu do wa nych, po ło żo nych w ob rę bie Sar ny Wiel kie, ozna czo -
nych nr. dział ki 166/1 o pow. 400 m2 i nr. dział ki 199/6 pow. 800 m2, 

• nie za bu do wa nej, po ło żo nej w ob rę bie Ra do szo wi ce, ozna czo nej
nr. dział ki 98/2 o pow. 500 m2,

• nie za bu do wa nej, po ło żo nej w ob rę bie Mo le sto wi ce, ozna czo nej nr.
dział ki 53/5 o pow. 700 m2,

• nie za bu do wa nej, po ło żo nej w ob rę bie Szy dło wiec Ślą ski, ozna czo -
nej nr. dział ki 75 o pow. 100 m2.

In for ma cji udzie la się w po ko ju nr 37 tut. urzę du, tel. 77 4606 295-7,
wew. 222.

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 2014 r., poz. 518
z późn. zm.) oraz z ß 1 Roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 14 wrze śnia 2004
r. w spra wie spo so bu i try bu prze pro wa dza nia prze tar gów oraz ro ko wań na zby -
cie nie ru cho mo ści (Dz. U. nr 207 z 2004 r, poz. 2108 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 Ma gnu szo wi cach, ozna czo nej nr.
dział ki 100/2 o po wierzch ni 0,0160 ha (Bp – 0,0160ha), k. m. 1.

Nie ru cho mość ta za pi sa na jest w księ dze wie czy stej KW nr
OP1O/00065760/3/3. 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 za bu do wę za gro do wą i agro tu ry sty kę.
Po sia da bez po śred ni do stęp do dro gi pu blicz nej. Te ren po sia da do stęp
do sie ci ener ge tycz nej i wo do cią go wej.

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no si 5300,00 zł. 
W prze tar gu mo gą brać udział oso by fi zycz ne i oso by praw ne, je że li

wpła cą wa dium w pie nią dzu w wy so ko ści 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 6 li sto -
pa da 2014 r. do godz. 14.00 lub na kon to ban ko we Urzę du Miej skie go
w Nie mo dli nie nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za ter min wnie -
sie nia wa dium uwa ża się dzień wpły wu wa dium na wska za ne kon to. 

In for ma cje na te mat prze tar gu udzie la ne są w Wy dzia le Go spo dar ki
Nie ru cho mo ścia mi i Pla no wa nia Prze strzen ne go – pok. nr 37
(tel. 77 4606 295 do 297, wew. 222) tut. urzę du.

Uczest nik prze tar gu mo że za po znać się z re gu la mi nem prze pro wa dza -
nia prze tar gów, do stęp nym w po ko ju nr 36 i 37 Urzę du Miej skie go w Nie -
mo dli nie.

Prze targ od bę dzie się w dniu 12 li sto pa da 2014 r. w sa li nr 62 Urzę -
du Miej skie go w Nie mo dli nie o godz. 11.40.

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 2014 r., poz. 518

z późn. zm.) oraz z ß 1 Roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 14 wrze śnia 2004
r. w spra wie spo so bu i try bu prze pro wa dza nia prze tar gów oraz ro ko wań na zby -
cie nie ru cho mo ści (Dz. U. nr 207 z 2004 r, poz. 2108 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 Rut kach, ozna czo nej nr. dział ki 61/3
o po wierzch ni 0,0200 ha (B – 0,0200ha), k. m. 1.

Nie ru cho mość ta za pi sa na jest w księ dze wie czy stej KW nr
OP1O/00102388/3. 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 za bu do wę za gro do wą, agro tu ry sty kę
i usłu gi. Po sia da bez po śred ni do stęp do dro gi pu blicz nej. Te ren po sia da
uzbro je nie w sieć ener ge tycz ną i wo do cią go wą.

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no si 4.500,00 zł. 
W prze tar gu mo gą brać udział oso by fi zycz ne i oso by praw ne, je że li

wpła cą wa dium w pie nią dzu w wy so ko ści 400,00 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 6 li sto -
pa da 2014 r. do godz. 14.00 lub na kon to ban ko we Urzę du Miej skie go
w Nie mo dli nie nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za ter min wnie -
sie nia wa dium uwa ża się dzień wpły wu wa dium na wska za ne kon to. 

In for ma cje na te mat prze tar gu udzie la ne są w Wy dzia le Go spo dar ki
Nie ru cho mo ścia mi i Pla no wa nia Prze strzen ne go – pok. nr 37
(tel. 77 4606 295 do 297, wew. 222) tut. urzę du.

Uczest nik prze tar gu mo że za po znać się z re gu la mi nem prze pro wa dza -
nia prze tar gów do stęp nym w po ko ju nr 36 i 37 Urzę du Miej skie go w Nie -
mo dli nie.

Prze targ od bę dzie się w dniu 12 li sto pa da 2014 r. w sa li nr 62 Urzę -
du Miej skie go w Nie mo dli nie o godz. 12.20.

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

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

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

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

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 2014 r., poz. 518
z późn. zm.) oraz z ß 1 Roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 14 wrze śnia 2004
r. w spra wie spo so bu i try bu prze pro wa dza nia prze tar gów oraz ro ko wań na zby -
cie nie ru cho mo ści (Dz. U. nr 207 z 2004 r, poz. 2108 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 Ma gnu szo wi cach, ozna czo nej nr.
dział ki 157/1 o po wierzch ni 0,2800 ha (RIVb – 0,1800 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/00100674/1. 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 zie leń izo la cyj ną. Po sia -
da do stęp do dro gi pu blicz nej po przez dro gę nie utwar dzo ną. Brak
uzbro je nia.

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no si: 11.000,00 zł. 
W prze tar gu mo gą brać udział oso by fi zycz ne i oso by praw ne, je że li

wpła cą wa dium w pie nią dzu w wy so ko ści 1.000,00 zł. Wa dium na le ży
wpła cać w ka sie Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie w ter mi nie do 6 li sto -
pa da godz. 14.00 lub na kon to ban ko we Urzę du Miej skie go w Nie mo dli -
nie nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za ter min wnie sie nia wa -
dium uwa ża się dzień wpły wu wa dium na wska za ne kon to. 

In for ma cje na te mat prze tar gu udzie la ne są w Wy dzia le Go spo dar ki
Nie ru cho mo ścia mi i Pla no wa nia Prze strzen ne go – pok. nr 37
(tel. 77 4606 295 do 297, wew. 222) tut. urzę du.
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Noś od bla ski
Apel bur mi strza Nie mo dli na
o bez pie czeń stwo na dro dze

Dro gi ro dzi cu!

Za dbaj o bez pie czeń stwo swo je go dziec ka na dro dze, udzie la jąc mu po rad i ucząc, jak uni -
kać za gro żeń i umieć je prze wi dy wać – to po mo że mu ich unik nąć. 

Przy po mi naj swo je mu dziec ku o za sa dach po ru sza nia się w ru chu dro go wym – jak bez piecz -
nie przejść przez jezd nię, po ru szać się po chod ni ku, po bo czu dro gi itp. 

Za opatrz swo je dziec ko w ele men ty od bla sko we, ta kie jak: ka mi zel ki od bla sko we, opa ski od -
bla sko we na rę kę, bre lo ki i smy cze od bla sko we, a tak że in ne czę ści ubra nia z wszy ty mi ele men -
ta mi od bla sko wy mi, by by ło ono wi docz ne i bez piecz ne na dro dze.

Two je dziec ko po ru sza ją ce się po zmierz chu po dro dze po za ob sza rem za bu do wa nym, no -
szą ce ka mi zel kę bądź in ny ele ment od bla sko wy, jest wi docz ne dla kie row cy już z od le gło ści po -
nad 150 me trów, na to miast bez ka mi zel ki jest prak tycz nie nie wi docz ne, kie row ca jest w sta nie
za uwa żyć je do pie ro z od le gło ści 20 me trów. Po nad to przy po mi nam o usta wo wym obo wiąz ku
ko rzy sta nia przez pie szych po ru sza ją cych się po dro dze po zmierz chu po za ob sza rem za bu do -
wa nym z ele men tów od bla sko wych.

Je śli za dbasz o bez pie czeń stwo swo je i swo je go dziec ka to unik nie cie wie lu nie bez pie czeństw
i nie mi łych nie spo dzia nek!

Dro gi uczniu!

Prze strze ga nie po niż szych za sad za pew ni Ci bez piecz ną dro gę do szko ły:

1. Ni gdy nie wy bie gaj na jezd nię
2. Prze chodź przez uli cę w miej scach do te go prze zna czo nych
3. Nie bie gaj po chod ni kach i kra węż ni kach
4. Po za pad nię ciu zmro ku noś na tor ni strze lub ubra niu ele men ty od bla sko we
5. Chodź do szko ły za wsze tą sa mą dro gą
6. Nie od po wia daj na za czep ki ob cych
7. Nie po zwól pod wo zić się do szko ły nie zna jo mym
8. Uni kaj dro gi do szko ły na skró ty (pla ce bu do wy, opusz czo ne bu dyn ki)
9. Nie za cze piaj spo tka nych na uli cy zwie rząt
10. Nie pod noś strzy ka wek lub in nych nie bez piecz nych przed mio tów

Cho ciaż znasz te „przy ka za nia” na wet obu dzo ny w no cy,
Uszy wciąż miej na sta wio ne, do oko ła gło wy oczy!

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

Prze moc do mo wa.
Gdzie szu kać po mo cy?

Wska zów ki, gdzie i ja ką po moc
moż na  uzy skać oraz  in for ma cje
o pla ców kach udzie la ją cych po -
mo cy oso bom do świad cza ją cym
prze mo cy w ro dzi nie uzy skasz
w Ośrod ku Po mo cy Spo łecz nej
w Nie mo dli nie, ul. Bo ha te rów Po -
wstań Ślą skich 37, 49-100 Nie mo -
dlin, tel. 77 4607945.

Mo żesz rów nież sko rzy stać z po mo cy te le fo -
nów za ufa nia i po roz ma wiać ano ni mo wo o swo -
jej sy tu acji, dzwo niąc pod bez płat ne nu me ry:

16 111
Te le fon Za ufa nia dla Dzie ci i Mło dzie ży

800 12 12 12
Te le fon Za ufa nia Rzecz ni ka Praw Dziec ka

116 123
Kry zy so wy Te le fon Za ufa nia dla Do ro słych

801 12 00 02
Ogól no pol ski Te le fon dla Ofiar Prze mo cy

w Ro dzi nie – Nie bie ska Li nia

Do świad cza nie prze mo cy do mo wej jest
zło żo nym pro ble mem i czę sto do wyj ścia z prze -
mo cy po trzeb na jest po moc in nych osób, a na -
wet wspar cie wie lu służb. W sy tu acji, w któ rej
do świad cza my ja kiej kol wiek for my prze mo cy,
wska za na jest po moc z ze wnątrz, któ ra po mo -
że pod jąć dzia ła nia słu żą ce ochro nie. Ta po moc
mo że przyjść ze stro ny przed sta wi cie li róż nych
służb – psy cho lo ga, praw ni ka, po li cjan ta, le ka -
rza, pra cow ni ka so cjal ne go. Cza sem po trzeb ni
są oni wszy scy na raz. Po moc psy cho lo gicz na
wspie ra na ścież ce wy cho dze nia z prze mo cy.
Po moc praw na po zwa la po sta wić spraw cy gra -
ni ce praw ne, któ re unie moż li wią kon ty nu owa -
nie prze mo cy.

Ze spół In ter dy scy pli nar ny
ds. Prze ciw dzia ła nia Prze mo cy
w Ro dzi nie w gmi nie Nie mo dlin

Uczest nik prze tar gu mo że za po znać się z re gu la mi nem prze pro wa dza nia prze tar gów, do stęp -
nym w po ko ju nr 36 i 37 Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie.

Prze targ od bę dzie się w dniu 12 li sto pa da 2014 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 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.

Plan go spo dar ki
ni sko emi syj nej gmi ny

Gmi na Nie mo dlin po zy ska ła kwo -
tę 33 456 zł z Pro gra mu Ope ra cyj ne go „In -
fra struk tu ra i Śro do wi sko” na stwo rze nie
do ku men tu pn. „Plan go spo dar ki ni sko emi -
syj nej Gmi ny Nie mo dlin”. Do ku ment ten
bę dzie nie zbęd ny dla ubie ga nia się o środ -
ki fi nan so we Unii Eu ro pej skiej w la -
tach 2015-2020 w przy pad ku sta rań sa mo -
rzą du o do fi nan so wa nie in we sty cji
zwią za nych z uzy ska niem efek tyw no ści
ener ge tycz nej czy re duk cji emi sji, ta kich jak
np. ter mo mo der ni za cja bu dyn ków uży tecz -
no ści pu blicz nej czy wy mia na oświe tle nia
na ener go osz częd ne.

Bar tło miej  Ko strze wa
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I. Or ga ni za tor
Or ga ni za to rem kon kur su jest
bur mistrz Nie mo dli na

II. Pa tro nat
Ko mi sa riat Po li cji w Nie mo dli nie
Wy dział Pre wen cji
Ko men dy Miej skiej Po li cji w Opo lu

III. Ce le kon kur su
1. Zwięk sze nie ak tyw no ści ro dzi ców, opie ku nów,

dy rek to rów szkół, na uczy cie li w za kre sie wy po sa że -
nia uczniów w ele men ty od bla sko we.

2. Uświa do mie nie uczniów o ko niecz no ści uży -
wa nia ele men tów od bla sko wych w ce lu po pra wy
ich wi docz no ści na dro dze.

3. Uwraż li wie nie uczniów i ich ro dzi ców na po -
trze bę dba nia o bez pie czeń stwo wła sne i in nych,
m. in. w dro dze do i ze szko ły, ale rów nież wte dy,
gdy po ru sza ją się oni po dro gach w każ dej in nej
oko licz no ści.

4. Zwró ce nie uwa gi uczniów na po trze bę prze -
strze ga nia za sad obo wią zu ją cych w ru chu dro go -
wym.

5. Zwięk sze nie świa do mo ści uczniów w kwe stii
dba nia o swo je bez pie czeń stwo na dro dze.

6. Zwró ce nie uwa gi uczniów, ro dzi ców, na -
uczy cie li, dy rek to rów szkół na usta wo wy obo wią -
zek ko rzy sta nia przez pie szych z ele men tów od bla -
sko wych – art. 11 ust. 4 a usta wy z dnia 26
lip ca 2013 r. o zmia nie usta wy – Pra wo o ru chu

dro go wym (Dz. U. z 2013 r. poz. 991) i pro mo wa -
nie wszel kich ini cja tyw ogra ni cza ją cych za gro że -
nia w ru chu dro go wym.

IV. W kon kur sie prze wi dzia no na gro dy

V. Wa run ki uczest nic twa
1. Kon kurs bę dzie skła dał się z eta pu szkol ne go

i eta pu gmin ne go.
2. W eta pie szkol nym kon kur su bio rą udział

wszy scy ucznio wie szkół pod sta wo wych i gim na zjal -
nych z te re nu mia sta i gmi ny Nie mo dlin.

3. Kon kurs po dzie lo ny bę dzie na 3 ka te go rie
wie ko we:

a) ucznio wie klas I – III szkół pod sta wo wych,
b) ucznio wie klas IV – VI szkół pod sta wo wych,
c) ucznio wie klas I – III szkół gim na zjal nych.
4. Etap szkol ny kon kur su bę dzie skła dał się z 3

czę ści, w któ rych:
a) I część – co dzien na oce na no sze nia od bla -

sków w wi docz nym miej scu przez ca ły okres trwa nia
kon kur su;

b) II część – we ry fi ka cja i oce na ma ją ca
na ce lu przy zna nie punk tów za po sia da nie w swo -
jej wierzch niej odzie ży, tj. kurt kach, czap kach, bu -
tach, spodniach, ple ca ku itp. sta łych ele men tów
od bla sko wych (od bla sko we lam pa sy na kurt kach,
met ki od bla sko we na czap kach, blu zach,
spodniach, od bla ski na bu tach lub świe cą ce
amor ty za to ry w ich po de szwach, od bla ski na ple -
ca ku itp.);

c) III część – test wie dzy do ty czą cy bez piecz ne -
go po ru sza nia się po dro dze dla wszyst kich uczniów
szkół pod sta wo wych i gim na zjal nych zo sta nie prze -
pro wa dzo ny w ich pla ców kach w dniu 24.11.2014 r.
o godz. 9.00.

5. Do eta pu gmin ne go kwa li fi ku je się po jed -
nym uczniu z każ dej szko ły w okre ślo nych ka te go -
riach wie ko wych, któ rzy osią gnę li naj więk szą licz -
bę punk tów w eta pie szkol nym. Na eta pie
kon kur su gmin ne go uczest nik przy go to wu je pio -
sen kę, wiersz, ko miks lub hi sto ryj kę ob raz ko wą
o bez piecz nym po ru sza niu się po dro dze bądź
o za gro że niach spo wo do wa nych po ru sza niem się
po dro dze bez od bla sków. Uczest nik, któ ry przy go -
to wał pio sen kę, wi nien ten fakt zgło sić or ga ni za -
to ro wi w ce lu wła ści we go za bez pie cze nia sprzę tu
na gła śnia ją ce go.

VI. Har mo no gram kon kur su
Kon kurs bę dzie trwał od dnia 1.10.2014 r.

do dnia 12.12.2014 r., z cze go etap szkol ny
od dnia 01.10.2014 r. do 28.11.2014 r., a etap
gmin ny od 01.12.2014 r. do 12.12.2014 r. – osta -
tecz ny ter min zło że nia prac w Za kła dzie Eko no micz -
no -Fi nan so wym Oświa ty w Nie mo dli nie.

VII. Roz strzy gnię cie kon kur su
1. Pierw sze III czę ści kon kur su eta pu szkol ne go

prze pro wa dzo ne zo sta ną we wszyst kich szko łach
na te re nie gmi ny Nie mo dlin.

2. Na szcze blu szkol nym we ry fi ka cji i oce ny do -
ko na ją ko mi sje po wo ła ne przez dy rek to ra szko ły.

3. Ko mi sje wy ty pu ją po 1 uczniu w każ dej z ka -
te go rii wie ko wej z naj więk szą ilo ścią punk tów.

4. Ucznio wie za kwa li fi ko wa ni do gmin ne go
eta pu oce nia ni bę dą przez gmin ną ko mi sję kon kur -
so wą po wo ła ną za rzą dze niem przez bur mi strza
Nie mo dli na.

5. Spo śród za kwa li fi ko wa nych do każ dej ka te go -
rii wie ko wej uczniów gmin na ko mi sja kon kur so wa do -
ko na wy bo ru 3 uczniów z naj więk szą ilo ścią punk tów
oraz z naj lep szy mi pra ca mi.

6. De cy zja ko mi sji jest nie pod wa żal na, osta tecz -
na i nie przy słu gu je od niej od wo ła nie.

7. Wy ło nie nie zwy cięz ców na stą pi
w dniu 18.12.2014 r. Wy ni ki kon kur su za miesz czo -
ne zo sta ną na stro nie in ter ne to wej gmi ny Nie mo -
dlin www.nie mo dlin.pl oraz na ta bli cach in for ma -
cyj nych w pla ców kach, któ re we zmą udział
w kon kur sie.

8. Pod su mo wa nie kon kur su i wrę cze nie na gród
od bę dzie się dnia 18.12.2014 r. w Ośrod ku Kul tu ry
w Nie mo dli nie.

VIII. Po sta no wie nia koń co we
1. Uczest nic two w kon kur sie ozna cza ak cep ta cję

re gu la mi nu kon kur su.
2. Zwy cię skie pra ce sta ją się wła sno ścią Urzę -

du Miej skie go w Nie mo dli nie. Jest to jed no znacz -
ne z prze ję ciem przez or ga ni za to ra na wy łącz ność
ma jąt ko wych praw au tor skich do pro jek tu oraz
moż li wo ścią wy ko rzy sta nia go zgod nie z kam pa nią
in for ma cyj ną.

3. Or ga ni za tor kon kur su za strze ga so bie pra wo
do ewen tu al nych mo dy fi ka cji zwy cię skich prac, z po -
sza no wa niem ory gi nal nej for my, w ce lu je go sku tecz -
ne go wy ko rzy sta nia.

4. Uczest nic two w kon kur sie jest jed no znacz ne
z wy ra że niem zgo dy na prze twa rza nie da nych oso -
bo wych uczest ni ków kon kur su w za kre sie nie zbęd -
nym do prze pro wa dze nia kon kur su zgod nie z usta -
wą z dnia 29 sierp nia 1997 r. o ochro nie da nych
oso bo wych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926
z późn. zm.).

PSZOK przyj mu je ko lej ne ro dza je od pa dów
In for mu je my, że gmin ny PSZOK, w związ ku ze zmia ną de cy zji sta ro sty opol -

skie go ze zwa la ją cej gmi nie Nie mo dlin na zbie ra nie od pa dów, do dat ko wo przyj -
mu je od miesz kań ców gmi ny Nie mo dlin, ob ję tych gmin nym sys te mem zbiór ki od -
pa dów ko mu nal nych, na stę pu ją ce od pa dy:

Urzą dze nia za wie ra ją ce nie bez piecz ne ele men ty: mo ni to ry kom pu te ro we, te le wi zo ry, wszel kie
urzą dze nia za wie ra ją ce ki ne sko py, urzą dze nia za wie ra ją ce rtęć, za si la cze awa ryj ne tzw. UPS'y, urzą -
dze nia za wie ra ją ce nie bez piecz ne ba te rie lub aku mu la to ry, in ne urzą dze nia za wie ra ją ce nie bez piecz -
ne ele men ty.

Sprzęt kom pu te ro wy: kom pu te ry, kla wia tu ry, mysz ki kom pu te ro we, ta ble ty, no te bo ki, lap to py,
palm to py, dru kar ki, ska ne ry.

Sprzęt biu ro wy: te le fo ny, fa xy, te le xy, da le ko pi sy, te le fo ny ko mór ko we, ma szy ny do pi sa nia, kse -
ro ko piar ki, nisz czar ki do ku men tów, kal ku la to ry.

Sprzęt do mo wy: ra dio od bior ni ki, ra dio od twa rza cze, ma gne to fo ny, ma gne to wi dy, an te ny sa te -
li tar ne i te le wi zyj ne, tu ne ry sa te li tar ne, ka me ry wi deo, walk man, di sc man, pral ki, su szar ki, od ku rza -
cze, że laz ka, lo ków ki, lam py, ży ran do le, ma szy ny do szy cia, grzej ni ki elek trycz ne, ku chen ki ga zo we,
ku chen ki elek trycz ne, ku chen ki mi kro fa lo we, elek trycz ne gri le, opie ka cze, czaj ni ki elek trycz ne, eks -
pre sy do ka wy i her ba ty, so ko wi rów ki, mik se ry, kra jal ni ce, to ste ry, in ne ro bo ty ku chen ne, fryt kow ni -
ce, go frow ni ce, po chła nia cze.

Elek tro na rzę dzia: wier tar ki, wkrę tar ki, wy ci nar ki, pi lar ki.
Punkt Se lek tyw nej Zbiór ki Od pa dów Ko mu nal nych (PSZOK) dla miesz kań ców gmi ny Nie mo dlin,

któ rzy są ob ję ci sys te mem zbiór ki od pa dów ko mu nal nych. PSZOK znaj du je się w Go ście jo wi cach Ma -
łych przy gmin nej oczysz czal ni ście ków. Od pa dy przy wo zić moż na:

• w śro dy w godz. 7.00 do 17.00
• w so bo ty w godz. 7.00 do 13.00

Urząd Miej ski w Nie mo dli nie
Za kład Go spo dar ki Ko mu nal nej i Miesz ka nio wej w Nie mo dli nie

Re gu la min II edy cji kon kur su
„Noś od bla ski – świeć przy kła dem”
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W Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie od -
by ła się Do ku men tal na Od sło na Ki na, zor -
ga ni zo wa na przez sto wa rzy sze nie Opol -
skie La my.

Był to po kaz krót ko me tra żo wych do ku men tów
za rów no mło dych, de biu tu ją cych re ży se rów, jak i tych
bar dziej do świad czo nych. W im pre zie uczest ni czy li
rów nież ucznio wie kla sy I LO Ze spo łu Szkół w Nie mo -
dli nie. Spo tka nie roz po czę ło się 16-mi nu to wym fil -
mem pt.: „Gwiz dek” opo wia da ją cym o Mar ci nie, któ -
ry jest po cząt ku ją cym sę dzią pił kar skim. Na stęp na
by ła „Ko bie ta po szu ki wa na” o fran cu skim ary sto kra -

cie po szu ku ją cym part ner ki ży cia. Ko lej no „Sin ner”,
„Tam, gdzie słoń ce się nie spie szy”, „Czar na nie dzie -
la” oraz po ru sza ją cy i wie lo krot nie na gra dza ny do ku -
ment „3 dni wol no ści” o Pio trze – wraż li wym więź niu,
któ ry wy cho dzi na prze pust kę po 15 la tach od sia dy -
wa nia ka ry i od kry wa licz ne zmia ny, ja kie za szły w je -
go oto cze niu. Ma ra ton trwał 98 mi nut. 

Do ku men tal na Od sło na Ki na do star czy ła wie lu
nie za po mnia nych wra żeń, po głę bi ła wie dzę z róż no -
rod nych dzie dzin, uka za ła, jak pięk nie moż na uchwy -
cić w obiek ty wie zwy kłe prze cięt ne mia stecz ko, do -
dać od po wied nią opra wę mu zycz ną i stwo rzyć

nie zwy kłe dzie ła sztu ki, któ re skła nia ją nas, mło dych
wi dzów, do my śle nia. Je że li tyl ko nada rzy się oka zja,
z przy jem no ścią obej rzę in ne fil my pod czas ko lej nych
od słon fil mów do ku men tal nych.

An na Dę biń ska, kla sa I LO

Do ku men tal na Od sło na Ki na (DOK) to pro jekt
Sto wa rzy sze nia Opol skie La my, któ re od 12 lat or ga -
ni zu je Fe sti wal Fil mo wy Opol skie La my i po pu la ry zu -
je pol ską ki ne ma to gra fię. Z dzia ła nia mi kul tu ral no -
-fil mo wy mi moż na za po znać się na stro nie
sto wa rzy sze nia www.opol skie la my.pl

Ryt mix wy stą pił na Opol skich
Szma rag dach

Już po raz dru gi ar ty ści z opol skich
ośrod ków kul tu ry za pre zen to wa li swo ją
twór czość pod czas Wo je wódz kie go
Prze glą du Twór czo ści Ar ty stycz nej
„Opol skie Szma rag dy”. Ośro dek Kul tu -
ry w Nie mo dli nie re pre zen to wał ze spół
ta necz ny Ryt mix.

Pod czas dwu dnio we go prze glą du wy stą pi li
so li ści, chó ry, in stru men ta li ści, ze spo ły ta necz ne
i mu zycz ne, a wśród nich Ryt mix, któ ry
zaprezentował się w nie dzie lę na sce nie Fil har mo -
nii Opol skiej z ukła dem „Ma ster Chef”. In struk tor -
ka Ryt mi xu, Ka ro li na Mi cuń, po wy stę pie ode -

bra ła pa miąt ko wą sta tu et kę z rąk Bar ba ry Ka -
miń skiej, człon ki ni za rzą du wo je wódz twa opol -
skie go. Prze gląd pro wa dził Ka rol Stras bur ger.

mk

Weź udział w kon kur sie!
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
Świę ta Kar pia 2014. 

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. 30 paź dzier ni -
ka (tel. 77460 60 96) oraz do star cze nie jed nej
po tra wy z ryb (z po da niem na zwy po tra wy)
w dniu 8 li sto pa da 2014 ro ku do godz. 16.00
do Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie, ul. M. 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:

www.oknie mo dlin.org.

Za pra sza my do udzia łu!

M a r a t o n  f i l m ó w  d o k u m e n t a l n y c h



Na ro do we Czy ta nie w bi blio te ce
W Miej sko -Gmin nej Bi blio te ce Pu blicz nej w Nie mo dli nie od by -

ło się spo tka nie z oka zji trze ciej edy cji ak cji Na ro do we Czy ta nie,
któ re mia ło na ce lu pro pa go wa nie pol skiej li te ra tu ry i wzmac nia -
nie toż sa mo ści na ro do wej, a za ini cjo wa ne zo sta ło przez Pre zy -
den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej Bro ni sła wa Ko mo row skie go.

W ra mach wy da rze nia za pro sze ni go ście, tj.: bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław
Stan kie wicz, dok tor na uk hu ma ni stycz nych w za kre sie hi sto rii Ja ni na Do mska,
prze wod ni czą cy ra dy miej skiej Ma riusz Niec karz, ko men dant po li cji Se ba stian
Gór ski, czy ta li uczniom Gim na zjum Ze spo łu Szkół im. Bo le sła wa Chro bre go wy -
bra ne frag men ty po wie ści „Ogniem i mie czem” z I czę ści „Try lo gii” Hen ry ka Sien -
kie wi cza. Czy ta ją cy za chę ca li mło dzież do się ga nia po po wie ści pi sa rza, by po -
zna li nie za po mnia nych bo ha te rów, za sma ko wa li w ru basz nym hu mo rze oraz da li
się po rwać przy go dzie. Spo tka nie za koń czy ła pio sen ka „Dum ka na dwa ser ca”
do fil mu „Ogniem i mie czem” Je rze go Hof f ma na w wy ko na niu Edy ty Gór niak
i Mie czy sła wa Szcze śnia ka.

Wspól ne Na ro do we Czy ta nie w bi blio te ce by ło do sko na łą oka zją dla mło dych
czy tel ni ków do za po zna nia się z nie zwy kłym dzie łem pierw sze go pol skie go no -
bli sty, któ re ma wy jąt ko wy cha rak ter, jest prze po jo ne pol sko ścią, głę bo kim pa -
trio ty zmem, a tak że fa scy nu ją cą przy go dą.

Do ro ta Ol szew ska

Bi blio te ka za pra sza
Wy sta wa „Sław ni opo la nie”
Wy sta wa pre zen tu je syl wet ki wy bra nych po sta ci osób po cho dzą cych

z Opolsz czy zny i zwią za nych z zie mią opol ską, zwłasz cza z po wia tem opol skim
ziem skim. Są to oso by ży ją ce w róż nych okre sach hi sto rycz nych i dzia ła ją cych
w róż nych sfe rach ży cia, ta kich jak na uka, kul tu ra, po li ty ka i sport. Sce na riusz wy -
sta wy opra co wa ła An na Ja ku bic ka -Woź ny. Wy sta wę oglą dać moż na w na szej bi -
blio te ce do koń ca paź dzier ni ka.

In ter net dla se nio ra +50
Bi blio te ka w Nie mo dli nie za pra sza se nio rów do bez płat ne go ko rzy sta nia z in -

ter ne tu. Jed no cze śnie przy po mi na my o kur sach ob słu gi kom pu te ra or ga ni zo wa -

nych w bi blio te ce. Kur sy są dar mo we, a in for ma cje o za pi sach moż na uzy skać
w bi blio te ce lub pod nu me rem te le fo nu 77 4606 386.

ibuk.li bra.pl
Pod ad re sem in ter ne to wym ibuk. li bra. pl udo stęp nia my na szym czy tel ni kom

po nad 1300 pu bli ka cji po pu lar no nau ko wych wy daw nic twa PWN oraz wie le
dar mo wych po rad ni ków i po wie ści. Książ ki moż na wy god nie prze glą dać na każ -
dym urzą dze niu elek tro nicz nym z do stę pem do in tern tu, po uprzed niej re je stra -
cji oraz wpi sa niu ko du, któ ry otrzy mać moż na w na szej bi blio te ce. Ofer ta po win -
na za in te re so wać szcze gól nie stu den tów oraz uczniów szkół
po nad pod sta wo wych.

Fi na li ści z Chro bre go
Te go rocz ny fi nał wo je wódz ki kon kur su „Wie dzy o ry bac twie”

od był się w Ośrod ku Za ry bie nio wym PZW Po li wo da. Do fi na łu za -
kwa li fi ko wa ło się 12 uczest ni ków, któ rzy wy gra li eli mi na cje re jo -
no we. W tym gro nie zna leź li się tak że ucznio wie Ze spo łu Szkół im.
Bo le sła wa Chro bre go w Nie mo dli nie: Ra do sław Ko rzo nek, Mi -
chał Pie nia cha i Mi chał Stoj ko.

Fi na li ści mu sie li za pre -
zen to wać ko mi sji spe cja li -
stycz ną wie dzę z za kre su ho -
dow li ryb, ich wa lo rów
zdro wot nych i ku li nar nych
oraz dzia łal no ści or ga ni za -
to ra kon kur su, czy li Lo kal nej
Gru py Ry bac kiej „Opolsz czy -
zna”. Pierw szych dwóch zwy -
cięz ców wy ło nio no już
w pierw szej tu rze, po spraw -
dze niu wy ni ków te stu. Zwy cię żył Ka rol Ga rań czuk z Ozim ka, dru gi był Mi chał Stoj -
ko. Na to miast o miej sce trze cie mu sia ła od być się do gryw ka po mię dzy Rad kiem
Ko rzon kiem i Mi cha łem Pie nia chą. Obaj dziel nie wal czy li o wy nik, osta tecz nie nie -
wiel ką prze wa gą punk to wą zwy cię żył Mi chał. Ca ła czwór ka zo sta ła za pro szo na
do udzia łu w mię dzy re gio nal nym kon kur sie „Wie dzy o ry bac twie”, któ ry od bę dzie
się w Sko czo wie. 

Do suk ce su gim na zja li stów z Chro bre go przy czy ni li się pa no wie Ma rek
Ada mus i Krzysz tof Żmu da, do star cza jąc na szym ry ba kom spo rej daw ki wia do -
mo ści na te mat ho dow li ryb, za co go rą co im dzię ku je my.

Elż bie ta Woź niak

Spo tka nie z te atrem
We wrze śniu gru pa 180 uczniów klas II, III i IV Szko ły Pod sta -

wo wej nr 1 w Nie mo dli nie prze ży ła cie ka wą przy go dę. By ły nią
warsz ta ty w Te atrze Lal ki i Ak to ra w Opo lu, na któ re wy je cha li
w ra mach pro jek tu Fa scy nu ją cy Świat Na uki i Tech no lo gii.

Te mat „Od zro zu mie nia rze czy do po sza no wa nia lu dzi” miał na ce lu m.in.
roz wi ja nie wy obraź ni, kre atyw ne go my śle nia dzie ci, kształ to wa nie wła ści wych po -
staw spo łecz nych. Wszy scy uczest ni cy mie li oka zję spo tkać się z ży wym te atrem,
gdzie na wet przed mio ty ma ją du szę. Mo gli się prze ko nać, że cień też moż na oży -
wić. Po zna li taj ni ki two rze nia po sta ci te atru cie ni, a na wet two rzy li krót kie scen -
ki. Ak to rzy pre zen to wa li prze róż ne lal ki, za rów no te naj daw niej wy ko ny wa ne i uży -
wa ne, jak i te wy ko na ne współ cze śnie. Ucznio wie wi dzie li, jak po wsta ją pro jek ty
po sta ci. Z wiel kim za in te re so wa niem pod glą da li, jak ak tor „oży wia” da ną po stać,
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na da jąc jej od po wied ni cha rak ter. Dzie ci wró ci ły z wy pra wy zmę czo ne i ocza ro -
wa ne te atrem oraz je go ta jem ni ca mi. Z ra do ścią wspo mi na ją spę dzo ne tam chwi -
le i bar dzo chęt nie po je cha ły by tam jesz cze nie raz.

Ewa Ko no wa luk

Ra tow ni cy po pierw szym szko le niu
W związ ku z przy ję ciem uczniów do kla sy pierw szej li ceum

o pro fi lu ra tow nic twa me dycz ne go w Ze spo le Szkół im. Bo le sła wa
Chro bre go w Nie mo dli nie zo sta ło zor ga ni zo wa ne wyj ście na ba -
sen w Lip nie, w ce lu spraw dze nia wie dzy mło dych ra tow ni ków
z za kre su pierw szej po mo cy.

Ucznio wie wraz z opie ku na mi do tar li na miej sce, gdzie wy ja śnio no im sto ją -
ce przed ni mi za da nie. Kla sę po dzie lo no na pięć grup. Każ da z nich mu sia ła przejść
ko lej no przez pięć sta no wisk z sy mu la cja mi róż nych zda rzeń. By ły to: wy pa dek ko -
mu ni ka cyj ny – dziew czy na w wy ni ku ude rze nia sku te rem w sa mo chód spa dła z po -
jaz du i stra ci ła przy tom ność, po trą ce nie pie sze go przez sa mo chód na ru chli wej
dro dze, wy pa dek w par ku li no wym – ko bie ta spa dła z za wie szo nej kil ka me trów
nad zie mią tra sy, wy pa dek w gó rach – po szko do wa na spa dła ze ska ły i za wi sła
na uprzę ży, czło wiek to ną cy na ba se nie. Pierw szo kla si ści mu sie li sta wić czo ła m.in.
licz nym zła ma niom koń czyn, krwa wią cym ra nom i ura zom krę go słu pa lub gło wy.
Przy przy zna wa niu punk tów bra ne by ło pod uwa gę: umie jęt ność i szyb kość we -
zwa nia po mo cy, pod ję cia od po wied nich do każ de go ob ra że nia dzia łań, pre cy zja
wy ko ny wa nych czyn no ści oraz spraw ność or ga ni za cji gru py.

Przy każ dej sta cji obec ny był je den ra tow nik z dru giej kla sy na sze go li ceum,
któ ry miał za za da nie wy ja śnić oko licz no ści sy mu lo wa ne go zda rze nia oraz oce -
nić wy ko na ne za da nie. Na ko niec ucznio wie klas dru gich, za rów no sy mu lan ci, jak
i opie ku no wie sta no wisk, ogło si li wer dykt. Na stęp nie, w krót kim pod su mo wa niu,
zo sta ły omó wio ne naj czę ściej po peł nia ne błę dy. Wyj ście za koń czy ło się ogni skiem
oraz atrak cja mi par ku li no wego. 

Mo ni ka So bo ta, kl. I LO

Dzień pie czo ne go ziem nia ka
W przed szko lu nr 2 w Nie mo dli nie od był się fe styn ro dzin ny.

Wszyst kie gru py przy go to wa ły ukła dy ta necz ne, za ska ku jąc ro dzi -
ców swo imi umie jęt no ścia mi.

By li kow bo je, by ły ba let ni ce, był ta niec no wo cze sny do utwo ru Mi cha ela Jack -
so na, a star si za pre zen to wa li ta niec Cho co la te cho co cho co. Dla ma lusz ków by -
ła to naj waż niej sza uro czy stość w przed szko lu. Ja ko de biu tan ci de kla mo wa li wier -
sze, śpie wa li pio sen ki, prze ła my wa li tre mę. Po wa gi wy da rze niu do dał uro czy sty
mo ment ślu bo wa nia, w cza sie któ re go każ dy przed szko lak przy tu lał się do wiel -
kiej ma skot ki Ku bu sia Pu chat ka, ma skot ki na sze go przed szko la. Dy rek tor Te re -
sa Ra dzi szew ska wrę czy ła każ de mu wy cho wan ko wi, któ ry za czął cho dzić
do przed szko la w tym ro ku szkol nym, dy plom oraz słod ko ści. Na wet brzyd ka po -
go da nie ze psu ła w tym dniu świet nych hu mo rów, za rów no ro dzi com i dzie ciom,
jak i per so ne lo wi pla ców ki. Dzię ku je my więc wszyst kim za udział w na szym fe -
sty nie i za po moc w je go or ga ni za cji.

Bar ba ra Mi ler

Dzień Pierw sza ka
Na ha li spor to wej w Nie mo dli nie od był się co rocz ny Dzień

Pierw sza ka, zor ga ni zo wa ny przez pa nie: Ma rię Da wi dziak, Gra ży -
nę Ja nusz i An nę Zda now ską dla uczniów klas pierw szych Ze spo -
łu Szkół w Nie mo dli nie.

Każ da z klas zo sta ła po dzie lo na na trzy gru py, a te mia ły wy ko nać ró zne za -
da nia. Ucznio wie klas pierw szych zma ga li się z licz ny mi trud ny mi za da nia mi ty -
pu: pla kat kla so wy, ry mo wan ka o szko le i kla sie, rzut do ce lu, rzut płat kiem ko -
sme tycz nym, roz wią zy wa nie szy frów, wy szu ki wa nie wy ra zów, tan gra my, wie ża
z kart, ka lam bu ry, wie ża z za pa łek, ja ka to pio sen ka, ku li nar ny prze pis na uda -
ny dzień w szko le, znam swój kraj, pań stwa-mia sta. Kul mi na cją ca łe go przed się -
wzię cia by ły spor to we zma ga nia w prze cią ga niu li ny oraz nie zwy kle pre cy zyj ne
za da nie – rzut su ro wym jaj kiem w stro nę swo je go part ne ra tak, aby ten mógł bez
pro ble mu je zła pać. Mo men ta mi by ło nie bez piecz nie i „jaj car sko”.

Wszyst kie za da nia i zma ga nia spor to we wią za ły się przede wszyst kim
z współ pra cą w gru pach i wza jem nym za ufa niu, by ły do brze prze my śla ne oraz
spraw dza ły wie dzę uczniów. Pod ko niec te go spo tka nia zo sta ły roz da ne skrom -
ne upo min ki dla każ de go z uczest ni ków tej wiel kiej za ba wy – pa miąt ko we znacz -
ki od bla sko we. My ślę, że war to or ga ni zo wać te go ty pu im pre zy. Zdro wa i uczci -
wa ry wa li za cja spraw dzi ła się i tym ra zem.

Wi taj cie w pro gach na sze go Chro bre go, Pierw sza cy.
Da ria Szklar ska, kl. I LO

Po raz pierw szy w bi blio te ce
W od dzia le dla dzie ci Miej sko -Gmin nej Bi blio te ki Pu blicz nej

w Nie mo dli nie za wi ta li ucznio wie pierw szej kla sy ze SP nr 2 wraz
z wy cho waw czy nią Jo lan tą Ka ma ryk.

Pod czas za jęć dzie ci za po zna ły się z bi blio te ką, jej zbio ra mi, re gu la mi nem
oraz za sa da mi dba nia o książ ki. Mło dzi czy tel ni cy wy słu cha li in te re su ją cej hi sto -
rii o tym „Jak skrzat Ja gód ka za kła dał bi blio te kę” au tor stwa Ewy Stadtmüller, mo -
ty wu ją cej do za ło że nia w do mu swo jej ma łej do mo wej bi blio tecz ki. Ucznio wie do -
wie dzie li się tak że, ja kie książ ki ma im do za ofe ro wa nia bi blio te ka i dla cze go jest
to miej sce nie tyl ko do czy ta nia i wy po ży cza nia, ale rów nież do mi łe go spę dze -
nia cza su. Za po znaw szy się z ba jecz ka mi, ba śnia mi, zbio ra mi wier szy i opo wia -
dań, ba wi li się w spe cjal nym miej scu – „baj ko wym ką ci ku”.

Ma my na dzie je, że wi zy ta w bi blio te ce roz bu dzi ła w dzie ciach za mi ło wa nie
do ksią żek oraz za chę ci ła do jej od wie dza nia i ko rzy sta nia z jej zbio rów.

Do ro ta Ol szew ska
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Za rząd UKS So ko lik Nie mo dlin zor ga ni -
zo wał dla swo ich człon ków obóz spor to wy
z pro fi lak ty ką uza leż nień w Świ no uj ściu
Przy to rze na wy spie Wo lin.

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

Zgod nie z ideą przed się wzię cia, dzie ci co dzien -
nie uczest ni czy ły w tre nin gach te ni sa sto ło we go, za -
ję ciach spor to wych i pro fi lak tycz nych. Do dat ko wo ze

wzglę du na pięk ną po go dę, każ de go dnia za ży wa ły
ką pie li sło necz nych i mor skich na pla ży w Świ no uj -
ściu -War szów. W trak cie obo zu zor ga ni zo wa no rów -
nież dwie wy ciecz ki: do Świ no uj ścia i Mię dzyz dro jów.
Opie ku na mi mło dych te ni si stów by li: Zdzi sław Gro -
bel ski i Bar ba ra Ol szew ska, a kie row ni kiem obo zu
Bar tło miej Wal ków.

Do fi nan so wa nie do kosz tów wy po czyn ku dzie ci
UKS So ko lik Nie mo dlin otrzy mał z Urzę du Miej skie -
go w Nie mo dli nie, Gmin ne go Pro gra mu Pro fi lak ty ki
i Roz wią zy wa nia Pro ble mów Al ko ho lo wych
na rok 2014. Po nad to w re ali za cji obo zu po mógł
Ośro dek Spor tu i Re kre acji w Nie mo dli nie oraz sklep
Black Red Whi te z sie dzi bą przy ul. Opol skiej 33
w Nie mo dli nie. Za zgo dą kie row nic twa tych in sty tu -
cji, nie od płat nie wy po ży czo no sto ły te ni so we oraz
uży czo no trans por tu do ich prze wo zu. Za wy mie nio -
ne po wy żej for my po mo cy Za rząd UKS So ko lik skła -
da ser decz ne po dzię ko wa nia.

UKS So ko lik

Tur niej Or li ka
Na bo isku Or lik 2012 ro ze gra no

gmin ne eli mi na cje w ra mach V Tur -
nie ju Or li ka o Pu char Pre mie ra Do -
nal da Tu ska.

W tur nie ju udział wzię ły za wod nicz ki
i za wod ni cy z Nie mo dli na i Ro gów. Tur niej
jest or ga ni zo wa ny dla dru żyn dziew cząt
i chłop ców w dwóch ka te go riach wie ko -
wych, 10-11 lat (rocz ni ki 2003-2004), 12-13
lat (rocz ni ki 2001-2002). W nie mo dliń skim
tur nie ju zwy cięz ca mi w ka te go rii 10-11 lat
oka za ły się eki py z PSP w Ro gach (dziew -
czyny), a w ka te go rii 12-13 lat, tur niej chłop -
ców wy grał ze spół PSP nr 2 w Nie mo dli nie.

OSiR

Za pro sze nie na V edy cję
Nie mo dliń skiej Ha lo wej Li gi
Pił kar skiej (NHLP)

Dy rek tor Ośrod ka Spor tu i Re kre -
acji w Nie mo dli nie i Uczniow ski Klub
Spor to wy Je dyn ka Nie mo dlin, za pra -
sza ją do udzia łu w roz gryw kach Nie -
mo dliń skiej Ha lo wej Li gi Pił kar skiej
w se zo nie 2014/2015.

Roz gryw ki pią tej edy cji za pla no wa no
od dnia 28 paź dzier ni ka br., aż do jej za koń cze -
nia, prze wi dywanego na po czą tek lu te go 2015 r.,
a uza leż nio ne jest to od ilo ści zgło szo nych dru żyn.
Li ga jest kon ty nu acją po przed nich roz gry wek,
któ re za koń czy li śmy w mar cu 2014 ro ku. Me cze
NHLP roz gry wa ne bę dą tra dy cyj nie we wtor ki
od go dzi ny 17.30, ewen tu al nie, je że li zaj dzie ta -
ka po trze ba, w mie sią cu grud niu i stycz niu w so -
bot nie po po łu dnia. 

Zgło sze nia skła dać moż na oso bi ście
w sie dzi bie OSiR -u w Nie mo dli nie przy ul.
Rey mon ta 11, lub dro gą elek tro nicz ną na ad -
res osir nie mo dlin@wp.pl z do pi skiem „zgło -
sze nie do NHLP”. Wpi so we do NHLP wy no -
si 200 zło tych od dru ży ny za se zon.
Zgło sze nia przyj mo wa ne bę dą do dnia 21
paź dzier ni ka 2014 r. Uwa ga, ilość miejsc
ogra ni czo na, de cy du je ko lej ność zgło szeń.
Kar ta zgło szeń do po bra nia na www.osir -nie -
mo dlin.pl lub www.nhlp.fut bo lo wo.pl 

Or ga ni za to rzy

Wa ka cje z te ni sem



PULS
Niemodlina

Wydawca: Ośrodek Kultury w Niemodlinie, ul. Mikołaja Reja 1, tel./fax 77 460 60 96, e-mail: pulsniem@o2.pl
Redaktor naczelny: Katarzyna Paszula
Współpracują: Marek Krzyżanowski, Michał Graczyk 
Skład i opracownie graficzne: Studio conTEXT, Opole, tel. 77 4567 335, www.context.pl
Druk: Drukarnia Sady, Krapkowice, www.sady.net.pl
Nakład: 1500 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo skrótu i korekty tekstów oraz nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. 

Czerwone maki
na Monte Casino

Ta piosenka jest wiernym
towarzy szem ży cia Ma rii Pa sier -
bek Schmidt, ochot nicz ki z 316
Kom pa nii Trans por to wej, żoł nier -
ki bi twy pod Mon te Ca si no, któ ra
świę to wa ła swo ją 90 rocz ni cę
uro dzin.

Spo łecz ność szkol na Ze spo łu Szkół im.
Bo le sła wa Chro bre go w Nie mo dli nie po -
przez swo ich przed sta wi cie li mia ła za szczyt
oso bi ście do łą czyć swój bu kiet ży czeń do -
stoj nej ju bi lat ce. Spo tka nie sta ło się źró -
dłem barw nych opo wie ści, wy wo łu ją cych
śmiech i łzy, za rów no po stro nie słu cha czy,
jak i bo ha ter ki tych wy da rzeń, któ re mia ły
miej sce po nad 70 lat te mu. Mo gli śmy zo ba -
czyć na fo to gra fii mło dziut ką dziew czy nę
z war ko cza mi wrę cza ją cą na rę cza czer wo -
nych ma ków gen. An der sowi. To, co in ni
mo gą tyl ko prze czy tać, my usły sze li śmy
bez po śred nio od uczest ni ka wy da rzeń, któ -

rym na imię: sy be ryj skie gu ła gi, głód i cho -
ro by, ho nor i oj czy zna, wę drów ka przez
Azję, Afry kę do Eu ro py, wal ka, strach i po -
wrót do Pol ski w 1947 r. Nie mo gło też za -
brak nąć opo wie ści o niedź wie dziu Wojt ku,
któ ry „wcie lo ny” do ar mii, stał się jej roz po -
zna wal nym zna kiem, bio rą cym udział w bi -
twie pod Mon te Ca si no. Pa ni Ma ria mi mo
upły wu lat jest peł ną hu mo ru „dziar ską sta -
rusz ką”, któ ra po tra fi za ra żać in nych po go -
dą du cha i z na dzie ją pa trzeć w przy szłość.

Pa ni Ma rio, ży czy my dal szych okrą -
głych rocz nic. 

Ta tia na Śnie żek



Zbigniew Woźniak
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