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WE WRZEŚNIU
ZA GROSZE
• nawozy jesienne
• cebulki kwiatów i krzewy
• artykuły do przetwórstwa

(np. butle na wino)
Niemodlin, ul. Opolska 14, tel. 77 460 74 66

Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie i Agen cja Ar ty -
stycz na Escan der za pra sza ją na wy stęp ka ba re tu
Łow cy. B, któ ry od bę dzie się w nie dzie lę 5 paź dzier -
ni ka 2014 o godz. 18.00 w sa li wi do wi sko wej Ośrod -
ka Kul tu ry. Bi le ty w ce nie 40 zł do na by cia w se kre ta -
ria cie ośrod ka.

Kabaret Łowcy.B 
w Niemodlinie
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Dni na sze go mia sta roz po czę ły się spor to wo,
tur nie jem siat ków ki dziew cząt w ha li OSiR -u, gdzie
bur mistrz Mi ro sław Stan kie wicz otwo rzył ofi cjal nie
Dni Gmi ny Nie mo dlin, ży cząc wspa nia łej za ba wy
wszyst kim uczest ni kom. W tym sa mym cza sie roz po -
czę ła się gra te re no wa „Szla ka mi Nie mo dli na” zor -
ga ni zo wa na przez har ce rzy nie mo dliń skie go huf ca
ZHP, któ ra swo je za koń cze nie mia ła na ba se nie
w Lip nie. Tam też przy go to wa no im pre zę koń czą cą
la to na ba se nie, któ rej głów ny mi atrak cja mi by ły po -
ka zy nie mo dliń skich służb mun du ro wych: tre su ra
psów po li cyj nych oraz moż li wość prze pły nię cia się ło -
dzią ra tun ko wą stra ży po żar nej. Dni Nie mo dli -
na na ba se nie za koń czy ła za ba wa ta necz na zor ga -
ni zo wa na przez Bar Ke bab.

W so bo tę na sce nie ple ne ro wej przy Ośrod ku
Kul tu ry go ści ła za ba wa i mu zy ka. Pierw sza część pro -
gra mu to pre zen ta cja ta len tów ar ty stycz nych dzie -
ci i mło dzie ży uczęsz cza ją cych na za ję cia kul tu ral ne.
– Chce my po ka zać efek ty na szej ca ło rocz nej pra cy.
Pro gram przy go to wa li śmy z na szy mi wy cho wan ka -

mi: z dzieć mi, mło dzie żą, a tak że z se nio ra mi. Ta im -
pre za peł ni ro lę pod su mo wa nia wy sił ku na szych in -
struk to rów – po wie dzia ła Ka ta rzy na Pa szu la, dy rek -
tor ośrod ka.

Na sce nie wy stą pił ca ły ze spół ta necz ny Ryt mix,
pre zen tu jąc swo je wszyst kie ukła dy i cho re ogra fie.
Swo imi zdol no ścia mi wo kal ny mi po pi sa ło się rów nież
kil ka na ścio ro uczest ni ków Stu dia Pio sen ki, wy ko nu jąc
ulu bio ne i po pu lar ne pio sen ki. Oprócz mu zy ki by ła

też oka zja do za ba wy dla dzie ci za spra wą pro gra -
mu ani ma cyj ne go „Hi sto rie An to sia i Mar gol ci”,
w któ rym za baw ne po sta cie za pra sza ły naj młod -
szych do róż nych kon ku ren cji, tań ca oraz za ba wy.

Po wy stę pach so li stów na sce nie za pre zen to -
wa ły się ze spo ły mu zycz ne. Pierw szy wy stą pił ze spół
The Do ris, któ ry w ka me ral nym skła dzie (śpiew, kla -
wi sze i dwie gi ta ry) za grał aku stycz nie ka wał ki głów -
nie bry tyj skie go po pu i roc ka. Po nich wy stą pił ze spół
Nie mo dlin z peł nym, roc kan drol lo wym brzmie niem.
Nie ste ty, ale z po wo du gwał tow nych opa dów desz -
czu nie wy stą pi ły na sce nie dwa za pla no wa ne ze spo -
ły: wro cław ski The Ne edle oraz 2XL – uczest nik eli -
mi na cji opol skich De biu tów.

Sil ny deszcz, śli ska na wierzch nia, po dmu chy
wia tru – w ta kich wa run kach pod jął się po ka zu Ra -
fał Pa sier bek „Stun ter 13”, wy ka zu jąc się mi strzow -
skim opa no wa niem mo to cy klu i tech ni ki. To wa rzy szy -
ła mu Ewa Pie nia kow ska. Na pew no na wie lu
oso bach, któ re już nie raz wi dzia ły Ra fa ła w ak cji, ten
wy stęp zro bił ogrom ne wra że nie.

Po wy mu szo nej po go dą prze rwie tech nicz nej
na sce nie po ja wi ła się gwiaz da wie czo ru – ze spół Lo -
ka, któ rzy już na po cząt ku po rwał pu blicz ność
do wspól nej za ba wy i śpie wu prze bo jem „Na jed nej
z dzi kich plaż”. I nie był to wca le co ver, po nie waż jest
to pio sen ka ze spo łu Ro ta ry, gdzie wo ka li stą był Grze -
gorz Po row ski, wo ka li sta Lo ki. Nie za bra kło rów nież
in nych ra dio wych hi tów: „Praw dzi we po wie trze”,
„DNA” czy „Wi dzia łem cie bie”. Po ener ge tycz nym
wy stę pie Lo ki ba wio no się jesz cze na dys ko te ce z dj -
-em do póź nych go dzin noc nych.
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Dni Niemodlina
Te go rocz ne Dni Nie mo dli na by ły
czę ścią Dni Gmi ny Nie mo dlin,
na któ re skła da ły się im pre zy
kul tu ral ne, do żyn ki oraz im pre -
zy to wa rzy szą ce. 

Animacje dla dzieci

Zespół Loka

Pokaz Rafała Pasierbka

Zespół taneczny Rytmix



Do żyn ki roz po czę ły się dzięk czyn ną Mszą świę -
tą, któ rej prze wod ni czył ks. pro boszcz Je rzy Chy łek,
uro czy ście wpro wa dza jąc do ko ścio ła pa ra fial ne go
re pre zen ta cje so łectw z wień cem do żyn ko wym Nie -
mo dli na na cze le. – Chrze ści ja nin wie, że wszyst ko,
co do bre, od Bo ga po cho dzi i ku Nie mu kie ru je dzięk -
czyn ne hym ny. Nie ma pięk niej szej szko ły wdzięcz no -
ści i lep sze go spo so bu jej wy ra że nia za te go rocz ne
zbio ry niż Eu cha ry stia. Ko ro ny żniw ne, wy pie czo ne
bo chen ki chle ba, ko sze z owo ca mi i wa rzy wa mi, któ -
re tu taj przy nie śli ście, to sym bo le da rów, któ re otrzy -
ma li śmy od Bo ga. Je mu i wszyst kim, któ rzy swo ją
pra cą i tro ską przy czy ni li się do ich po wsta nia –rol -

ni kom, szcze rze i z ca łe go ser ca dzię kuj my – wi tał rol -
ni ków i go ści ks. Chy łek.

Po mszy chle by i ko ro ny żniw ne zo sta ły przy nie -
sio ne przez re pre zen ta cje wsi w ko ro wo dzie na plac
przy Ośrod ku Kul tu ry, gdzie mia ła miej sce dal sza
część do żyn ko wych uro czy sto ści. Ce re mo niał do żyn -
ko wy roz po czął się prze ka za niem chle ba go spo da -
rzo wi do ży nek, bur mi strzo wi Nie mo dli na. – Ma my
za szczyt prze ka zać pa nu, sza now ny go spo da rzu,
bo chen chle ba upie czo ny z te go rocz nej mą ki, któ ry
jest do wo dem cięż kiej pra cy i wy sił ku spo łecz no ści
rol ni czej, a tak że sym bo lem przy wią za nia do na ro -
do wej tra dy cji. Jest on tak że na dzie ją na so li dar -
ność wszyst kich miesz kań ców na szej gmi ny. Je ste -
śmy prze ko na ni, że bę dzie dzie lo ny spra wie dli wie
i wy star czy go dla wszyst kich – po wie dzie li sta ro sto -
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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 

Święto plonów
Te go rocz ne gmin no -pa ra fial ne uro czy sto ści do żyn ko we od by ły się
w ra mach Dni Gmi ny Nie mo dlin w ostat nią nie dzie lę sierp nia w Nie -
mo dli nie. By ły one przede wszyst kim oka zją do po dzię ko wa nia
rol ni kom za ich cięż ką pra cę i ze bra ne plo ny, ale rów nież oka zją
do wspól nej za ba wy.

Te go rocz ne Dni Gmi ny Nie mo dlin od by ły się dzię ki
przy ja znym Part ne rom, któ rym or ga ni za to rzy skła da ją
ser decz ne po dzię ko wa nia. By li ni mi:

1. „Ra pex” Gra bin
2. RSP Wy dro wi ce 
3. PKO BP Oddz. Nie mo dlin
4. Bank Spół dziel czy w Na my sło wie Oddz. Nie mo dlin
5. Ber li ner Luft
6. Go spo dar stwo Rol ne PIO TRO WA Sp. z o.o.
7. Ce giel nia Nie mo dlin
8. MA IA Pol ska
9. PSS Spo łem Nie mo dlin 

10. Re mon dis
11. Ho tel Do mi no

Korona z Niemodlina

Janusz Tekiela

Korowód

Małgorzata Kalińska
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wie do ży nek, Micha li na Bel ska i Nor bert Kusz man,
rol ni cy z Nie mo dli na.

– Ob cho dzi my dzi siaj świę to plo nów na szej nie -
mo dliń skiej zie mi. Jest to naj pięk niej sza tra dy cja co -
rocz nie wień czą ca go spo dar ski trud. W je go sym bo -
lach, przy nie sio nych tu taj pięk nych ko ro nach
i boch nach chle ba, kry je się ra dość za koń czo nych
żniw i wdzięcz ność za ob fi te plo ny. Do żyn ki przy po -
mi na ją wszyst kim, że to dzię ki pra cy rol ni ka co dzien -
nie na na sze sto ły tra fia chleb. Dro dzy rol ni cy! Do żyn -
ki są przede wszyst kim wa szym świę tem. Z wa sze go
tru du wszy scy ko rzy sta my. W imie niu ca łej spo łecz -
no ści gmin nej dzię ku ję za ca ło rocz ny trud. Ży czę za -
wsze uda nych plo nów i sa tys fak cji z pra cy – po wie -
dział Mi ro sław Stan kie wicz. Na stęp nie, wraz ze
sta ro sta mi, czę sto wał do żyn ko wym chle bem.

Tra dy cyj nie od by ły się kon kur sy do żyn ko we: kon -
kurs ko ron żniw nych i „ży wych ob ra zów”. Pierw sze
miej sce w kon kur sie ko ron żniw nych przy pa dło wsi
Rosz ko wi ce, któ rych soł tys, Ire ne usz Na ściuk, z ra -
do ści i wdzięcz no ści za pro sił na sce nę oso by, któ re
stwo rzy ły pięk ną i pra co chłon ną ko ro nę. Dru gie
miej sce za ję ła ko ro na z Ja ku bo wic, na to miast miej -

sce trze cie zdo by ły Go ście jo wi ce. W kon ku ren cji „ży -
wych ob ra zów” zwy cię stwo przy pa dły ko lej no Go -
ście jo wi com, Rzę dzi wo jo wi com i Grodź co wi. Wszyst -
kie wy róż nio ne so łec twa, a tak że obec ne
na do żyn kach, otrzy ma ły ta lo ny pie nięż ne i pa miąt -
ko we dy plo my. Pod czas do ży nek wy róż nio no rów -
nież wła ści cie li naj ład niej szych ogród ków dział ko -
wych: An nę Ba ra basz, Bo że nę Ko ne fał, He le nę
Mi ze rę, Li dię Ze młę i Zo fię Zu ża łek.

Pod czas do ży nek wy róż nio no za rok 2014
ho no ro wą od zna ką „Za słu żo ny dla rol nic twa”,
przy zna ną przez Mi ni stra Rol nic twa i Roz wo ju
Wsi Mar ka Sa wic kie go, na stę pu ją cych rol ni ków:
Bo gu mi ła Mło ta, Krzysz to fa Szar ka, Sta ni sła wa
Bą ka, Wa le ria na Ka liń skie go, Ste fa na Ko ryt kow -
skie go, Bo gu sła wa Bel skie go, Pio tra Ćwię kę, Ma -
rze nę Fran czyk.

W cza sie do ży nek nie bra ko wa ło oka zji do wspól -
nej za ba wy. Dla naj młod szych by ły za ba wy z ku -
glar stwem, kon kur sy na sce nie, wiel kie bań ki my dla -
ne, ma lo wa nie twa rzy, wspól ny ta niec i two rze nie
za ba wek z ba lo nów. Do ro śli rów nież bra li udział

w za ba wach i kon kur sach: rzu ca nie be re tem, obie ra -
nie jabł ka lub krę ce nie hu la ho pem.

Dla zgro ma dzo nej pu blicz no ści wy stą pi li
w mi ni re ci ta lach Mał go rza ta Ka liń ska i Ja nusz
Te kie la, a tak że ze spół wo kal ny Pią ty Bieg. Wszy -
scy wy stę pu ją cy pro wa dze ni są przez Ka zi mie rza
Pie kar skie go z Ośrod ka Kul tu ry. Do tań ca za pro -
sił i świet nie roz grzał przed gwiaz dą wie czo ru ze -
spół Yester day si, któ ry za śpie wał naj bar dziej zna -
ne i prze bo jo we pio sen ki. Na ko niec im pre zy
wy stą pił ze spół Ca ła Gó ra Bar win ków – fi na li ści
te go rocz nej edy cji pro gra mu X Fac tor. Ośmio oso -
bo wy ze spół za pre zen to wał skocz ne utwo ry w sty -
lu reg gae i ska, wy zwa la jąc w słu cha czach wie le
po zy tyw nej ener gii. Za koń cze niem do ży nek, a za -
ra zem ca łych Dni Gmi ny Nie mo dlin, był po kaz
sztucz nych ogni.
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Najpiękniejsza korona żniwna

Odznaczeni rolnicy

Starostowie Michalina Belska
i Norbert Kuszman oraz burmistrz

Mirosław Stankiewicz

Ks. Jerzy Chyłek odprawił
dziękczynną mszę

Reprezentując
gminę Niemodlin
na dożynkach
wojewódzkich,
korona z Roszkowic
zajęła III miejsce.



Dni Gmi ny Nie mo dlin na spor to wo
Trzy dnio wym ob cho dom dni mia sta to wa rzy szy ło wie le im -

prez spor to wych.
Dni Gmi ny Nie mo dlin roz po częto w ha li OSiR -u. Ofi cjal ne go otwar cia do ko -

nał bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz. Na otwar cie przy by li rów nież
przed sta wi cie le ra dy miej skiej, szkół oraz rodzice.

Po otwar ciu roz po czął się tur niej siat ków ki dla dziew cząt i chłop ców ze
szkół pod sta wo wych gmi ny Nie mo dlin. Tur niej siat ków ki to rów nież for ma pod -
su mo wa nia ko lej ne go eta pu pro gra mu pro fi lak tycz ne go „Wy ła wia my spor to we
ta len ty z gmi ny Nie mo dlin”, w któ rym siat ka rze i siat kar ki pod okiem dwóch tre -
ne rek, Bo że ny Ga li i Agniesz ki Du dy, do sko na lą swo je umie jęt no ści. 

Po tur nie ju naj młod szych od był się po ka zo wy mecz siat ków ki, w któ rym zmie -
rzy li się chłop cy z gim na zjum w Gra czach i ab sol wen ci tej szko ły. Gim na zja li ści to
pod opiecz ni Wie sła wa Nic po nia oraz Mi strzo wie Wo je wódz twa Opol skie go
w swo jej ka te go rii wie ko wej. W me czu gim na zja li ści nie da li więk szych szans i zde -
cy do wa nie po ko na li swo ich star szych ko le gów 3:0. Wie czo rem, na ba se nie w Lip -
nie, dzię ki wzo ro wej i do brej współ pra cy z Ko mi sa ria tem Po li cji w Nie mo dli nie i JRG
PSP nr 3 w Nie mo dli nie, od by ły się po ka zy po li cji oraz stra ży po żar nej, dzie ci prze -
wo żo ne by ły ło dzią mo to ro wą, a po li cja da ła spe cja li stycz ne po ka zy. 

W so bo tę, tra dy cyj nie na bo isku Or lik 2012, od był się VI Mię dzy na ro do wy
Tur niej Pił ki Noż nej o Pu char Bur mi strza Nie mo dli na „Nie mo dlin Cup 2014”.
O go dzi nie 10.00 od by ło się uro czy ste otwar cie za wo dów. Ofi cjal ne go otwar cia
tur nie ju do ko nał bur mistrz Mi ro sław Stan kie wicz, Prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej
Ma riusz Niec karz oraz sta ro sto wie cze skich miast part ner skich: Ma rek Ka niok
(Praż mo) i Ji ri Vo gel (Sti ty). W tur nie ju pił kar skim wy stą pi ło pięć ze spo łów: So kół
Sti ty, Skal nik Gra cze, Unia Tu ło wi ce, FA Nie mo dlin i So kół Nie mo dlin. Gra no sys -
te mem „każ dy z każ dym”. Me cze by ły bar dzo za cię te, a o koń co wej kla sy fi ka cji
w tur nie ju za de cy do wa ła ilość strze lo nych bra mek, po nie waż trzy ze spo ły mia -
ły ta ką sa ma ilość 9 punk tów. 

KLA SY FI KA CJA KOŃ CO WA TUR NIE JU 
I miej sce – So kół Nie mo dlin, 9 pkt., 23 bram ki 
II miej sce – FA Nie mo dlin, 9 pkt., 12 bra mek
III miej sce – Skal nik Gra cze, 9 pkt. 7 bra mek
IV miej sce – Unia Tu ło wi ce, 3 pkt.
V miej sce – So kół Sti ty, 0 pkt.
Naj lep szym za wod ni kiem wy bra no za wod ni ka Skal ni ka Gra cze – Kac pra

Żo łę dziow skie go, kró lem strzel ców zo stał Mi chał Kacz kow ski, za wod nik So ko -
ła Nie mo dlin. 

Rów nież w so bo tę w ha li OSiR -u ro ze gra no tur nie ju te ni sa sto ło we go. Za wo -
dy gra no w for mu le in dy wi du al nej i dru ży no wej. W tur nie ju in dy wi du al nym wy -
star to wa ło 13 za wod ni czek i za wod ni ków, na to miast w tur nie ju dru ży no wym trzy
eki py re pre zen tu ją ce UKS So ko lik Nie mo dlin.

Kla sy fi ka cja koń co wa – gra in dy wi du al na 
I miej sce – Mar cin Kol man 
II miej sce – Pa weł Kuź miń ski
III miej sce – Piotr Kuź miń ski 
Kla sy fi ka cja koń co wa – gra dru ży no wa 
I miej sce – So ko lik I Nie mo dlin
II miej sce  – So ko lik II Nie mo dlin
III miej sce – So ko lik II Nie mo dlin
Wszy scy uczest ni cy otrzy ma li me da le, a ze spo ły pu cha ry.
Po tur nie ju te ni sa sto ło we go w ha li od był się mecz ko szy ków ki ju nio rów po mię -

dzy UKS Je dyn ka Nie mo dlin – MKS Strzel ce Opol skie. W spo tka niu na sza eki pa ule -
gła strzel cza nom 44:66. W ko lej nym me czu ko szy ków ki ka de ci Je dyn ki Nie mo dlin
zmie rzy li się ze swo imi ró wie śni ka mi rów nież ze Strze lec Opol skich. Mecz prze bie -
gał cał ko wi cie pod dyk tan do nie mo dli nian, któ rzy zde cy do wa nie po ko na li ze spół
MKS Strzel ce Opol skie 70:44. Wszy scy za wod ni cy otrzy ma li me da le, a dru ży ny pu -
cha ry i dy plo my. Po każ dym me czu przy zna no rów nież na gro dy in dy wi du al ne:

W me czu ju nio rów na gro dy otrzy ma li:
Naj lep szy strze lec – Kac per Paw lik, UKS Je dyn ka Nie mo dlin
Naj lep szy obroń ca – Mi ko łaj Kru kow ski, MKS Strzel ce Opol skie
Naj lep szy za wod nik – To masz Bart czak, MKS Strzel ce Opol skie
W me czu ka de tów na gro dy otrzy ma li:
Naj lep szy strze lec – Szy mon An kie wicz, UKS Je dyn ka Nie mo dlin
Naj lep szy obroń ca – An drzej Na dyb ski, MKS Strzel ce Opol skie
Naj lep szy za wod nik – Ka mil Po ra, Je dyn ka Nie mo dlin

So bot nie po po łu dnie to dwa me cze pił ki noż nej. Pierw szy, po mię dzy re pre -
zen ta cją księ ży i mi ni stran tów a re pre zen ta cją sa mo rzą dow ców, za koń czył się wy -
gra ną sa mo rzą dow ców 3:1, a w dru gim me czu nie mo dliń scy Old bo je po ko na li
dru ży nę stra ża ków z Nie mo dli na z wy ni kiem 4:3. Wszyst kie na gro dy w tur nie jach
ufun do wał bur mistrz Nie mo dli na. W so bo tę, „na de ser”, wy stą pił Stun ter 13 Ra -
fał Pa sier bek, mistrz świa ta w jeź dzie fre esty lo wej na mo to cy klu. Stun ter 13 wy -
stą pił po mi mo pa da ją ce go desz czu, jak zwy kle po ka zał kla sę i kunszt mi strza. 

W nie dzie lę na bo isku Or lik 2012 i w ha li roz gry wa ne by ły XVI Mi strzo stwa
Opolsz czy zny w Stre et bal lu o Pu char Mar szał ka Wo je wódz twa Opol skie go. W mi -
strzo stwach udział wzię ło 7 ze spo łów po dzie lo nych na dwie gru py. W gru pach me -
cze roz gry wa no sys te mem „każ dy z każ dym”, po fa zie gru po wej dwie pierw sze dru -
ży ny z każ dej gru py awan so wa ły do pół fi na łów. Na stęp nie roz gry wa no pół fi na ły oraz
fi na ły. W tur nie ju, któ ry stał na bar dzo wy so kim po zio mie, po raz ko lej ny ty tuł Mi -
strza Opolsz czy zny obro ni ła eki pa „Gru pa Trzy ma ją ca Wa gę” (GTW). W fi na le GTW
po ko nał ze spół „Dol ny Śląsk” 13:7. W za wo dach pod na zwą „Ni gas In Pi dża mas”
za de biu to wa li na si mło dzi ko szy ka rze z Nie mo dli na, któ rzy za gra li w skła dzie: Mi -
chał Opa lo ny, Ka mil Po ra, Szy mon An kie wicz, Bar tło miej Ro ma now ski. Wy stęp na -
szych mło dzie żow ców wśród dru żyn se nior skich na le ży uznać za uda ny. 

Kla sy fi ka cja koń co wa tur nie ju
I miej sce – GTW 
II miej sce – „Dol ny Śląsk”.
III miej sce – Sne ker He ad Pl
Or ga ni za to ra mi za wo dów by li: Ośro dek Spor tu i Re kre acji w Nie mo dli nie

oraz Po li tech ni ka Opol ska, a pa tro nat nad XVI Mi strzo stwa mi Opolsz czy zny
w Stre et bal lu ob jął mar sza łek wo je wódz twa opol skie go An drzej Bu ła oraz bur -
mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz. OSiR
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Mecz księża i ministranci kontra samorządowcy

Międzynarodowy turniej piłki nożnej chłopców

Turniej piłki siatkowej dziewcząt
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Uho no ro wa ni kom ba tan ci
Z ini cja ty wy bur mi strza Mi ro sła wa Stan kie wi -

cza dwóch kom ba tan tów na szej gmi ny zo sta ło
mia no wa nych na wyż szy sto pień. Sto pień po rucz -
ni ka z rąk bur mi strza i przed sta wi cie li Woj sko wej
Ko men dy Uzu peł nień w Opo lu otrzy ma li: Ka zi -
mierz Mi cun z Gra czy i Sta ni sław Ga la z Sa dów
– uczest ni cy walk w obro nie Prze bra ża na Wo ły niu
i II woj ny świa to wej.

Raj mund Kul za

W le cie 1943 ro ku na Wo ły niu i Kre sach
Po łu dnio wo -Wschod nich II Rze czy po spo li -
tej mia ła miej sce kul mi na cja ma so wych
mor dów lud no ści pol skiej. 11 lip ca 2014 ro -
ku w Nie mo dli nie od by ły się ob cho dy upa -
mięt nia ją ce 71 rocz ni cę ofiar lu do bój stwa.

Ob cho dy tra gicz nej rocz ni cy lu do bój stwa mia ły
miej sce na Pla cu Obroń ców Prze bra ża, w któ rych
wzię li udział przed sta wi cie le władz wo je wódz kich,
gmi ny, przed sta wi cie le sto wa rzy szeń i związ ków
kom ba tanc kich, pocz ty sztan da ro we szkół i har ce rzy
oraz miesz kań cy.

Po wy słu cha niu hym nu pań stwo we go głos za -
brał bur mistrz Mi ro sław Stan kie wicz: – W hi sto rii
tra gicz nych i krwa wych wy da rzeń wo łyń skich sa mo -

obro na w Prze bra żu po zo sta nie sym bo lem zma gań
w obro nie pol sko ści, wia ry i god no ści ludz kiej w la -
tach II woj ny świa to wej. Przy kład ma ło zna nej hi sto -
rii Prze bra ża jest naj lep szym do wo dem na to, że
mo że my być dum ni z dzie jów na sze go na ro du i do -
ko nań na szych przod ków. To od nas za le ży, ile z tej
hi sto rii zo sta nie utrwa lo nej w po wszech nej świa do -

mo ści. Chlu bą zie mi nie mo dliń skiej jest to, że wie -
lu po tom ków obroń ców Prze bra ża osia dło w Nie -
mo dli nie i je go oko li cach. To wła śnie dzię ki nim
ma my moż li wość krze wie nia hi sto rii i pa mię ci
o tam tych wy da rze niach.

Od 2012 ro ku dzień 11 lip ca, de cy zją Sej mi ku
Wo je wódz twa Opol skie go, jest Dniem Pa mię ci

Ofiar Lu do bój stwa na Kre sach Wschod nich II Rze -
czy po spo li tej. – Dzi siej sza rocz ni ca „krwa wej nie -
dzie li” z 1943 ro ku to bo le sna i czę sto nie za bliź nio -
na ra na dla wie lu dzi siej szych miesz kań ców Ślą ska
Opol skie go, któ rzy stra ci li na Kre sach swo ich bli -
skich, któ rzy sa mi do świad czy li trau my zbrod ni wo -
łyń skiej. Na szym obo wiąz kiem jest pa mię tać o tej
tra ge dii, prze ka zać wie dzę o tych wy da rze niach
mło dym po ko le niom Po la ków i Eu ro pej czy ków. Prze -
ka zać nie po to, że by roz dra py wać ra ny, ale by
przy po mi nać, do cze go mo że do pro wa dzić nie na -
wiść. Na szą pa mięć po win ni śmy wzmoc nić edu ka -
cją, bo dziś nie mal po ło wa na szych ro da ków na dal
nie wie o zbrod ni na Wo ły niu – mó wił To masz Ko -
stuś, wi ce mar sza łek wo je wódz twa.

Na Pla cu Obroń ców Prze bra ża upo mi nał się
o dzie jo wą spra wie dli wość świa dek tam tych wy da -
rzeń, Jan Waj man, wska zu jąc na brak prze pro sin
pań stwa ukra iń skie go za do ko na ne zbrod nie oraz
za ma ło zde cy do wa ną po sta wę rzą du pol skie go wo -
bec kul ty wo wa nia pa mię ci ban de row ców na Ukra -
inie. Po oko licz no ścio wych wy stą pie niach wspól ną
mo dli twę w in ten cji zmar łych po pro wa dził ks. pro -
boszcz Je rzy Chy łek. Na stęp nie zło żo no kwia ty
pod po mni kiem Lu dwi ka „Lwa” Ma li now skie go.
Na ko niec wszyst kim obec nym po dzię ko wał za udział
w uro czy sto ści prze wod ni czą cy ra dy miej skiej, Ma -
riusz Niec karz.

mk

Uczczo no pa mięć ofiar i obroń ców
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No wy plac za baw dla dzie ci
Wy cho dząc na prze ciw ocze ki wa niom

miesz kań ców i proś bom o stwo rze nie miej -
sca re kre acji dla ca łych ro dzin, bur mistrz
Mi ro sław Stan kie wicz otwo rzył w ostat ni
week end sierp nia no wy plac za baw przy ul.
Re ja w Nie mo dli nie.

– Po wstał plac za baw, któ ry jest i bę dzie słu żył
na szym naj młod szym. Jest tak że do stęp na na stro -
nie in ter ne to wej urzę du kon cep cja dal sze go za go -
spo da ro wa nia te go te re nu, że by rów nież mło dzież
i oso by do ro słe mia ły swo je miej sce ak tyw ne go wy -
po czyn ku. Za pra szam do za po zna nia się i dzie le nia
się su ge stia mi – po wie dział bur mistrz, któ ry zwró cił
się rów nież do naj młod szych. – Sza now ne dzie ci,
ten plac jest dla was, ale pa mię taj cie – ma cie o nie -

go dbać. Po tych sło wach dzie ci ra zem z bur mi -
strzem do ko na ły otwar cia oraz otrzy ma ły słod ki po -
czę stu nek.

Od kil ku dni no wy plac za baw jest miej scem peł -
nym ba wią cych się dzie ci i ro dzin, któ re ma ją do dys -
po zy cji wie le za ba wek, pia skow ni cę, huś taw ki, ele -
men ty si łow ni na świe żym po wie trzu oraz ław ki.
Ca ły te ren jest ogro dzo ny i bez piecz ny dla dzie ci.

mk

Gmi na Nie mo dlin
z ty tu łem EU RO -GMI NY

Cer ty fi kat ten
przy zna no w opar -
ciu o do tych cza so we
dzia ła nia sa mo rzą -
du, w szcze gól no ści
za sku tecz ność w po -
zy ski wa niu środ ków
po mo co wych Unii
Eu ro pej skiej. Gmi na
Nie mo dlin by ła je dy -
nym sa mo rzą dem
gmin nym z te re nu

wo je wódz twa opol skie go, któ ry otrzy mał ten
za szczyt ny ty tuł.

Raj mund Kul za

Na po cząt ku sierp nia zo sta ła pod pi sa na umo wa
na za da nie 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 in we sty cji jest 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, któ ra wy ko na za da nie za kwo tę 118 645 zł
w ter mi nie do 30 wrze śnia 2014 ro ku. Pro si my miesz -
kań ców o wy ro zu mia łość oraz prze pra sza my za ewen -
tu al ne utrud nie nia pod czas re ali za cji in we sty cji.

Rów nież w sierp niu zo sta ła pod pi sa na umo wa
na za da nie pn.: „Roz bu do wa i prze bu do wa ka na li za -
cji sa ni tar nej w Gmi nie Nie mo dlin”. Obej mu je ono
roz bu do wę sie ci ka na li za cyj nej w Go ście jo wi cach, prze -
bu do wę sie ci ka na li za cyj nej na ul. Spor to wej oraz do -
koń cze nie bu do wy ka na li za cji na ul. Rey mon ta w Nie -

mo dli nie. Wy ko naw cą in we sty cji jest Za kład In sta la cyj -
no -Bu dow la ny ISAN -BUD Le szek Wo ło wiec z Nie mo dli -
na, któ ry wy ko na za da nie za kwo tę 295 852 zł w ter -
mi nie do 30 paź dzier ni ka 2014 ro ku.

Raj mund Kul za

Umo wy pod pi sa ne

No we chod ni ki
W sierp niu za koń czył się re mont chod ni ków

na te re nie mia sta Nie mo dli na. In we sty cja obej mo -
wa ła re mont chod ni ków przy uli cach: Kor fan te go,

Lwow skiej, Mic kie wi cza, Brzo zo wej, Li po wej oraz
Zam ko wej. Łącz nie za kwo tę po nad 173 ty się cy
zło tych wy re mon to wa no 873 me try chod ni ków.

Raj mund Kul za

Brzozowa Korfantego Lipowa Mickiewicza Zamkowa
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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: Pa nie bur mi strzu, ma my za so bą
osiem mie się cy te go ro ku. Jak one mi nę ły?

MS: Zu peł nie nie źle. Zgod nie z har mo no gra -
mem prze bie ga re mont sta dio nu miej skie go, któ ry
jest w trak cie pro ce dur od bio ro wych. Za koń czo na
jest bu do wa ka na li za cji Wy dro wic. Za rząd Dróg Wo -
je wódz kich wy ko nał chod nik po mię dzy Nie mo dli -
nem a Wy dro wi ca mi – etap I. Mam na dzie ję, że
dru ga część tej in we sty cji zo sta nie za koń czo na
w przy szłym ro ku. Trwa re no wa cja sta wu zam ko we -
go. Po wstał no wy pla cu za baw przy uli cy Re ja. Wy -
re mon to wa li śmy kil ka chod ni ków w Nie mo dli nie.
Po re mon cie po wstał do dat ko wy od dział przed szkol -
ny w przed szko lu Baj ka. Roz po czę to prze bu do wę
zjaz du na uli cę Opol ską z Osie dla Pia stów. Trwa ją
tak że in we sty cje na ob sza rach wiej skich. Tak więc te
mie sią ce by ły bar dzo pra co wi te.

PN: Czy na re ali za cję tych pla nów wy -
star czy pie nię dzy?

MS: Przy ję ty w grud niu ubie głe go ro ku bu dżet
gmi ny jest zbi lan so wa ny, a to ozna cza, że na re ali za -
cję za war tych w nim za dań in we sty cyj nych i re mon -
to wych jest peł ne po kry cie fi nan so we. W tym ro ku do -
cho dy gmin ne są sta bil ne. Na za da nia re mon to we
i in we sty cje na pew no nie za brak nie pie nię dzy.

PN: Pań scy opo nen ci za rzu ca ją jed nak,
że do tych cza so wy roz wój gmi ny zwią za ny
jest z nad mier nym za dłu że niem. Jak pan
od nie sie się do tych za rzu tów?

MS: Za cznij my od de fi ni cji nad mier ne go za dłu -
że nia. Otóż jest to ta kie za dłu że nie, w któ rym sa mo -
rząd nie jest w sta nie, w prze wi dy wal nym okre sie,
spła cić za cią gnię tych zo bo wią zań, czy li dłu gów.
Od 2014 ro ku każ da gmi na ma in dy wi du al ny
wskaź nik za dłu że nia, któ re go nie wol no prze kro czyć
i gmi na Nie mo dlin go nie prze kra cza. Jed nak gdy -
by obo wią zy wa ły do tych cza so we za sa dy, to
na moż li we za dłu że nie nie po wo du ją ce dzia łań na -
praw czych, wy no szą ce 60% w sto sun ku do uzy ska -
nych do cho dów – na sza gmi na uzy ski wa ła wskaź -
nik 27-29 %, zaś na moż li we 15% moż li wo ści spła ty
zo bo wią zań w sto sun ku do do cho dów ten wskaź nik
dla na szej gmi ny oscy lo wał wo kół 7%. Czy to jest
nad mier ne za dłu że nie?

Po nad to na sza gmi na, jak i wszyst kie in ne gmi -
ny, po wia ty i sa mo rzą dy wo je wództw pod le ga cią głej

kon tro li fi nan so wej mi ni ster stwa fi nan sów oraz Re -
gio nal nej Izby Ob ra chun ko wej (RIO). W przy pad ku,
gdy by fi nan se na szej gmi ny by ły za gro żo ne, na przy -
kład nad mier nym za dłu że niem, in sty tu cje te z urzę -
du by ły by zo bo wią za ne do pod ję cia dzia łań na praw -
czych. Nie mo gli by śmy na przy kład sa mo dziel nie
uchwa lać bu dże tu. Prze pro wa dzo ne w tym za kre sie
kon tro le, za rów no przez Urząd Kon tro li Skar bo wej,
jak i RIO, by ły dla nas po zy tyw ne i nie kwe stio no wa -
no na szych dzia łań w tym za kre sie. 

Wresz cie na le ży pod kre ślić fakt, iż każ da pla no -
wa na de cy zja gmi ny w za kre sie za cią gnię cia no we -
go zo bo wią za nia fi nan so we go jest każ do ra zo wo
ba da na pod ką tem moż li wo ści je go spła ce nia. Do -
tych czas wszyst kie de cy zje do ty czą ce za dłu że nia
na szej gmi ny by ły opi nio wa ne po zy tyw nie. To jest
tak, jak w na szym ży ciu pry wat nym. Chcesz, aby
bank udzie lił ci po życz ki, mu sisz pod dać się ba da -
niu zdol no ści kre dy to wej. Je że li wszyst ko jest w po -
rząd ku, to ta ką po życz kę otrzy masz. Je że li nie, to al -
bo w ogó le ci jej od ma wia, al bo udzie la jej
w nie peł nej wy so ko ści. 

Mó wie nie więc o tym, że na sza gmi na jest nad -
mier nie za dłu żo na, jest nie uza sad nio ne. Oczy wi ście
za wsze jest in ne wyj ście. Moż na nie brać po ży czek
lub kre dy tów. Jed nak wią że się to z bra kiem moż li wo -
ści pro wa dze nia ty lu tak waż nych i ocze ki wa nych
przez miesz kań ców in we sty cji. Czy o to cho dzi oso -
bom, któ re tak od waż nie kry ty ku ją do tych cza so wą
po li ty kę gmi ny? Pod su mo wu jąc ten wą tek, moż na po -
wie dzieć, że opo zy cja jest za wsze prze ciw na dzia ła -
niom pod ję tym przez urzę du ją ce go bur mi strza, na -
wet wte dy, gdy te dzia ła nia pry wat nie się im
po do ba ją i słu żą im ja ko miesz kań com. 

PN: W ostat nim cza sie na sza gmi na zo -
sta ła uho no ro wa na ty tu łem „Przy ja zna
gmi na” przez Ga ze tę Praw ną, ga ze tę o za -
się gu ogól no kra jo wym. Jak pan ode brał
to wy róż nie nie?

MS: Bar dzo po zy tyw nie. Szcze gól nie, że w ostat -
nim okre sie nie jest to je dy ne wy róż nie nie. Uzna nie
nie za leż nych eks per tów Ga ze ty Praw nej dla roz wo -
ju gmi ny Nie mo dlin, ba da ją cych róż ne aspek ty roz -
wo ju gmin w ca łym kra ju, jest dla mnie szcze gól nym
wy róż nie niem. Jest wy róż nie niem dla ca łe go ze spo -
łu pra cow ni ków, z któ ry mi przy szło mi współ pra co -
wać. Jest wresz cie wy róż nie niem dla ca łej na szej
gmi ny. To cie szy. I, jak wspo mnia łem wcze śniej, nie
jest to je dy ne wy róż nie nie. W lip cu na sza gmi na zo -
sta ła, na wnio sek Mar szał ka Wo je wódz twa Opol skie -
go, uho no ro wa na mia nem Eu ro -Gmi ny, uzy sku jąc
cer ty fi kat Mi ni ster stwa Go spo dar ki speł nie nia wy -
ma gań naj lep szych gmin Unii Eu ro pej skich. W na -
wią za niu do po przed nie go py ta nia na le ży pod kre ślić,
że za cią gnię te po życz ki i kre dy ty nie zo sta ły zmar no -
tra wio ne i prze je dzo ne, ale mą drze za in we sto wa ne.
Za jed ną zło tów kę kre dy tu po zy ska li śmy dru gą zło -
tów kę, a w nie któ rych przy pad kach na wet dwa zło -
te do dat ko wych środ ków do fi nan so wa nia z bu dże tu
Unii Eu ro pej skiej lub bu dże tu pań stwa. Tym spo so -
bem mo gli śmy się roz wi jać szyb ciej niż in ni. I to
w oczach nie za leż nych spe cja li stów za słu gu je
na uzna nie. I to jest rów nież od po wiedź na py ta nie
o tak zwa ne „nad mier ne za dłu że nie” for mu ło wa ne
przez nie któ rych „nie mo dliń skich spe cja li stów” od fi -
nan sów pu blicz nych.

PN: Roz ma wia my na kil ka mie się cy
przed wy bo ra mi sa mo rzą do wy mi. Po ja -

wia ją się za rzu ty, że re ali zo wa ne in we sty -
cje w tym ro ku są „na po kaz”, że jest to
„kieł ba sa wy bor cza”.

MS: W tej ka den cji sa mo rzą du co rocz nie wy ko -
ny wa ne by ły in we sty cje waż ne dla miesz kań ców. By -
ła to kon ty nu acja pod ję tych de cy zji jesz cze w po -
przed niej ka den cji lub na po cząt ku obec nej.
Od mo men tu pod ję cia de cy zji o in we sty cji do jej re -
ali za cji w pol skich wa run kach mi ja wie le mie się cy.
Naj pierw mu si po wstać pro jekt wraz z kosz to ry sem,
póź niej szu ka my opty mal ne go mon ta żu fi nan so we -
go i po zy sku je my środ ki ze wnętrz ne, a do pie ro
na koń cu ogła sza ny jest prze targ i wy bór wy ko naw -
cy. Wy star czy przy po mnieć, że naj więk sza in we sty -
cja tej ka den cji sa mo rzą du to re wi ta li za cja ulic śród -
mie ścia. Wy ko na li śmy ją dwa la ta te mu. Za tę
in we sty cję otrzy ma li śmy wy róż nie nia w wo je wódz -
twie, ale tak że na szcze blu kra jo wym. Py tam więc,
czy in we sty cja sprzed dwóch lat też jest „kieł ba są wy -
bor czą”? In ny przy kład: w ubie głym ro ku do ko na li -
śmy ter mo mo der ni za cji szko ły w Gra czach za kwo -
tę po nad 1,5 mln zł. Czy to też by ła in we sty cja
na po kaz? Dzi siaj nikt nor mal nie my ślą cy tak nie
po wie. Ta kie by ło ocze ki wa nie ro dzi ców, uczniów
i na uczy cie li w Gra czach. Wszyst kie zre ali zo wa ne in -
we sty cje za spo ka ja ją ocze ki wa nia miesz kań ców.
Wiem, że mo ich opo nen tów draż nią wy ko na ne w cią -
gu ostat nich lat pra ce, dla te go bę dą za wsze szu ka -
li dziu ry w ca łym. Dla mnie waż nym jest je dy nie to,
że miesz kań cy są za do wo le ni z re ali za cji in we sty cji,
któ rych dłu go ocze ki wa li.

PN: Co raz gło śniej jest w na szej gmi nie
o pro wa dzo nych roz mo wach o pod wyż -
kach płac dla pra cow ni ków ZGKiM. Pro si -
my o szcze gó ły.

MS: Istot nie, zo sta łem po pro szo ny przez człon -
ków NSZZ „So li dar ność” ZGKiM o udział w roz mo -
wach na te mat trud nych spraw zwią za nych z ni ski mi
wy na gro dze nia mi w tej jed no st ce bu dże to wej. Zo -
sta łem me dia to rem po mię dzy związ ka mi a dy rek to -
rem. Od by ły się dwa spo tka nia, na któ rych stro na
związ ko wa z udzia łem praw ni ka i wi ce prze wod ni -
czą ce go re gio nu NSZZ „So li dar ność” Zie mi Opol skiej
zgło si ła po stu lat pod wy żek o 500 zło tych mie sięcz nie
na oso bę. W od po wie dzi dy rek tor ZGKiM spo rzą dził
sto sow ne ana li zy bie żą cych moż li wo ści za sto so wa nia
do koń ca bie żą ce go ro ku na gród pie nięż nych w ra -
mach te go rocz ne go fun du szu wy na gro dzeń oraz ko -
lej nych pod wy żek po cząw szy od stycz nia na stęp ne go
ro ku. Jak wy ni ka z ana liz dy rek to ra, obec nie śred nie
wy na gro dze nie mie sięcz ne pra cow ni ków na sta no wi -
skach ro bot ni czych zwią za nych z pro duk cją wo dy
i uty li za cji ście ków wy no si 2.600 zło tych brut to. Za -
pro po no wa na przez dy rek to ra ZGKiM pod wyż ka
od przy szłe go ro ku mia ła by wy nieść łącz nie 300 zło -
tych na oso bę, przy za ło że niu, że pod wyż ki bę dą od -
zwier cie dla ły in dy wi du al ne oce ny pra cy pra cow ni -
ków oraz – co jest naj istot niej sze – że pro po no wa ne
pod wyż ki bę dą za ak cep to wa ne przez ra dę miej ską.
Ra da miej ska za twier dza ta ry fy na wo dę i ście ki. Bez
tej zgo dy pod wyż ki nie bę dą moż li we. Ta kie są prze -
pi sy je że li cho dzi o jed nost ki bu dże to we. Po nie waż
związ kow cy po wo ły wa li się na przy chyl ne w tej spra -
wie sta no wi sko prze wod ni czą ce go ra dy oraz nie któ -
rych rad nych my ślę, że pod wyż ki cen wo dy i ście ków,
a tym sa mym ta ryf by ły by moż li we jesz cze w tej ka -
den cji sa mo rzą du. 

(ciąg dalszy na s. 10)
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(dkończenie ze s. 9)

Ze swo jej stro ny zwra ca łem uwa gę związ kow -
com i dy rek to ro wi, że każ da pod wyż ka płac jest zwią -
za na z pod wyż ką cen za wo dę i ście ki. Że jest to bar -
dzo draż li wa spra wa, bo do ty czy nas wszyst kich.
Zda ję so bie spra wę, że do tych cza so we wy na gro dze -
nia pra cow ni ków nie są wy so kie w sto sun ku do ro -
sną cych cen. Jed nak pod wyż ki cen wo dy i ście ków
obej mą wszyst kich miesz kań ców, w tym bez ro bot -
nych oraz ma ją cych wy na gro dze nia na po zio mie
mi ni mal nym. Obec nie dy rek tor ZGKiM ocze ku je
na ofi cjal ne sta no wi sko związ kow ców w spra wie
zgło szo nej pro po zy cji roz wią za nia kon flik tu i ewen -
tu al nych pod wy żek. Umó wi li śmy się, że roz mo wy
bę dą kon ty nu owa ne.

PN: Czy bur mistrz mo że za blo ko wać
ce ny wo dy i ście ków?

MS: Nie ste ty nie. Zgod nie z ob wią zu ją cy mi
prze pi sa mi dy rek tor przed się bior stwa wod no -ka na -
li za cyj ne go, na pod sta wie fak tycz nych kosz tów oraz
prze wi dy wa nych wzro stów cen: ener gii, pa liw, płac
oraz wie lu in nych czyn ni ków, przed sta wia ra dzie
gmi ny pro po zy cje zmia ny ta ryf, a więc cen za wo dę
i ście ki. Mo im za da niem przed skie ro wa niem sto sow -
ne go pro jek tu uchwa ły do ra dy, jest jej we ry fi ka cja
pod wzglę dem for mal no -praw nym. Ra da przyj mu je
bądź od rzu ca pro po zy cje dy rek to ra w za kre sie no -
wych ta ryf. 

PN: Pro po nu ję zmia nę te ma tu. Miesz -
kań cy Gra czy są zbul wer so wa ni bu do wą
w ich re jo nie wie lu farm wia tro wych. Czy
słusz nie?

MS: Nie ste ty nic nie wiem o bu do wie w Gra -
czach wie lu farm wia tro wych. Trzy la ta te mu in we -
stor zgło sił wnio sek o bu do wę jed nej tur bi ny wia tro -
wej w tym re jo nie. Zgod nie z pra wem, ten wnio sek
był opi nio wa ny przez róż ne in sty tu cje, w tym re gio -
nal ne go dy rek to ra ochro ny śro do wi ska. Miesz kań cy
zo sta li po in for mo wa ni, za po śred nic twem soł ty sów
Gra czy i Ma gnu szo wic, o to czą cym się po stę po wa -
niu ad mi ni stra cyj nym. Trzy la ta te mu nikt nie zgła -
szał uwag co do bu do wy tej tur bi ny. Dwa la ta te mu
upra wo moc ni ła się osta tecz na de cy zja śro do wi sko -
wa dla tej in we sty cji. Obec nie in we stor roz po czął bu -
do wę jed nej tur bi ny, a więc jed ne go wia tra ka.

PN: Ale miesz kań cy są in for mo wa ni, że
w naj bliż szym cza sie po wsta nie wie le tur -
bin wia tro wych.

MS: Nie wiem, kto te plot ki roz sie wa. Wiem, że
in we stor wy stą pił z wnio skiem o bu do wę dru giej tur -
bi ny wia tro wej. Roz po czę ła się ko lej na pro ce du ra
ad mi ni stra cyj na. Po po in for mo wa niu miesz kań ców
wpły nął pro test miesz kań ców z Ko lo nii Ro bot ni czej.
Ten pro test wpły nął w ter mi nie i za mie rzam go
uwzględ nić przy wy da wa niu osta tecz nej de cy zji śro -
do wi sko wej. Je stem na bie żą co w kon tak cie z miesz -
kań ca mi w tej spra wie. Nie ro zu miem więc skąd po -
cho dzą in for ma cje o „in wa zji” wia tra ków na Gra cze.
Wi docz nie ko muś za le ży na wy wo ły wa niu nie po ko -
jów wśród miesz kań ców. My ślę, że bli ski ter min wy -
bo rów sa mo rzą do wych nie jest tu bez zna cze nia. 

PN: Czy ta kich trud nych spraw jest
wię cej?

MS: Oczy wi ście. Każ de go dnia roz wią zu je my
wie le po dob nych pro ble mów. Z jed nej stro ny je ste -
śmy zo bo wią za ni do prze strze ga nia prze pi sów pra -
wa, z dru giej zaś sprzy ja my in we sto rom, któ rzy chcą
za in we sto wać swo je pie nią dze w no we in we sty cje
stwa rza ją ce na przy kład no we miej sca pra cy. Za -
wsze jed nak kie ru je my się wska za nia mi na szych
miesz kań ców i pró bu je my po go dzić in te re sy wie lu
stron z po żyt kiem dla roz wo ju gmi ny.

PN: Dzię ku ję za roz mo wę.

Spra woz da nie bur mi strza Nie mo dli na
z dzia łal no ści mię dzy se syj nej
od dnia 29 ma ja do dnia 26 czerw ca 2014 r.

W okre sie spra woz daw czym: 
• W dniu 30 ma ja bur mistrz wraz z dy rek tor PP nr 2 spo tka li się z pro jek tan tem przed szko la w Nie -

mo dli nie w ce lu usta le nia osta tecz ne go za kre su funk cjo nal ne go no we go przed szko la.
• W dniu 31 ma ja gru pa stra ża ków z jed no stek OSP gmi ny Nie mo dlin uczest ni czy ła w wy jeź dzie

stu dyj nym do za przy jaź nio nej gmi ny Praż mo (Cze chy).
• W dniach od 2 do 4 czerw ca od by ły się roz mo wy ofi cjal nej de le ga cji rad nych ra dy miej skiej oraz

kie row nic twa urzę du w Ve chel de (Niem cy) w spra wie wy mia ny mło dzie ży, stra ża ków oraz twór ców kul -
tu ry w obec nym i przy szłym ro ku.

• W dniu 5 czerw ca go ściem bur mi strza był Wi ce mar sza łek Wo je wódz twa Opol skie go To masz
Ko stuś. Pod czas spo tka nia omó wio no po trze by gmi ny w za kre sie wspar cia jej sta rań do ty czą cych in -
fra struk tu ry.

• W dniu 6 czerw ca bur mistrz wraz z Prze wod ni czą cym Ko mi sji Spraw Spo łecz nych Cze sła wem
Pasz kow skim spo tka li się z kie row ni kiem od dzia łu Za rzą du Dróg Wo je wódz kim (ZDW) w Grod ko wie
w spra wie prze bie gu prac po rząd ko wych przy Al. Wol no ści. 

Te go sa me go dnia w Kra ko wie od by ła się uro czy sta ga la wrę cze nia sta tu et ki Przy ja zna Gmi -
na 2013. Gmi nę Nie mo dlin re pre zen to wał z -ca bur mi strza.

• W dniu 9 czerw ca bur mistrz pod pi sał umo wę z wy ko naw cą re no wa cji Sta wu Młyń skie go w Nie -
mo dli nie. 

Te go sa me go dnia z -ca bur mi strza wziął udział w spo tka niu w ra mach cy klu „Opol skie przy ja -
zne miesz kań com i przed się bior com” or ga ni zo wa nym przez Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz twa
Opol skie go. 

• W dniu 10 czerw ca bur mistrz spo tkał się z kie row ni kiem do spraw in we sty cji ZDW w Opo lu
w spra wie wy ja śnie nia spra wy pa ra me trów tech nicz nych bu do wa ne go chod ni ka po mię dzy Wy dro wi -
ca mi a Nie mo dli nem.

• W dniu 11 czerw ca bur mistrz spo tkał się z pa nią soł tys Brzęcz ko wic w spra wie prze bie gu
i sfi nan so wa nia prac roz biór ko wych oraz upo rząd ko wa nia te re nu przy świe tli cy wiej skiej w tej miej -
sco wo ści.

• W dniu 12 czerw ca pod kie row nic twem bur mi strza od by ło się po sie dze nie ze spo łu do spraw
oświa ty po świę co ne głów nie wy po czyn ko wi let nie mu dzie ci i mło dzie ży oraz or ga ni za cji no we go ro ku
szkol ne go. 

Te go sa me go dnia z -ca bur mi strza wziął udział w wal nym ze bra niu Lo kal nej Gru py Dzia ła nia „Part -
ner stwo Bo rów Nie mo dliń skich”. 

• W dniu 13 czerw ca gru py dzie ci z gmi ny Nie mo dlin wraz z na uczy cie la mi wy je cha ły na za wo -
dy spor to we do Šti tów (Cze chy) oraz Ve chel de (Niem cy).

• W dniu 17 czerw ca bur mistrz wraz z gru pą rad nych oraz dy rek to ra mi PSP nr 2 i ZEF w Nie mo -
dli nie od by li wi zy tę w gmi nie Skar bi mierz w ce lu za po zna nia się z za sa da mi fi nan so wa nia oraz eks -
plo ata cji sal gim na stycz nych bu do wa nych w tej gmi nie. 

Te go sa me go dnia z -ca bur mi strza wziął udział w II Opol skim kon gre sie ener ge tycz nym w Opo lu,
któ re go te ma tem prze wod nim by ła efek tyw ność ener ge tycz na.

• W dniu 20 czerw ca za koń czy ła się dwu mie sięcz na kon tro la NIK w za kre sie re ali za cji przez gmi -
nę ustaw oraz rzą do wych pro gra mów ochro ny zdro wia miesz kań ców.

• W dniu 21 czerw ca na bo isku spor to wym w Grodź cu od by ły się gmin ne za wo dy spor to wo -po -
żar ni cze jed no stek Ochot ni czych Stra ży Po żar nych.

W tym sa mym dniu za in au gu ro wa na zo sta ła dzia łal ność ba se nu let nie go pro wa dzo ne go przez
Ośro dek Spor tu i Re kre acji w Nie mo dli nie.

• W dniu 22 czerw ca bur mistrz uczest ni czył w pod su mo wa niu rocz nej dzia łal no ści Ośrod ka Kul -
tu ry w Nie mo dli nie.

• W dniu 23 czerw ca bur mistrz spo tkał się z naj lep szy mi ucznia mi, ro dzi ca mi oraz na uczy cie la -
mi szkół nie mo dliń skich, pod su mo wu jąc koń czą cy się rok szkol ny.

• W dniu 24 czerw ca bur mistrz wraz z dy rek to rem ZGKiM spo tka li się z pa nią soł tys Ra do szo wic
w ce lu omó wie nia pro ble mów zwią za nych z funk cjo no wa niem świe tli cy wiej skiej. 

Rów nież w tym dniu bur mistrz spo tkał się z har ce rza mi ZHP w ce lu omó wie nia ich wy jaz du do Praż -
mo (Cze chy). 

W tym sa mym dniu go ściem bur mi strza był przed sta wi ciel fir my Je ro ni mo Mar tens, któ ry przed -
sta wił pla ny spół ki do ty czą ce bu do wy no we go pa wi lo nu han dlo we go przy uli cy Drzy ma ły.

W tym sa mym dniu bur mistrz spo tkał się z pre ze sem LKS Skal nik Gra cze w ce lu omó wie nia po -
trzeb te go klu bu spor to we go w no wym se zo nie pił kar skim po awan sie do III li gi.

• W dniu 25 czerw ca bur mistrz za twier dził roz strzy gnię cie ko mi sji prze tar go wej na wy ko na -
nie pla cu za baw przy uli cy Re ja, a tak że pod pi sał umo wę na re mon ty cząst ko we chod ni ków i ulic
w Nie mo dli nie.

Bur mistrz Nie mo dli na
Mi ro sław Stan kie wicz
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LX se sja Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie
W dniu 26 czerw ca od by ła się LX se sja Ra dy

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

Uchwa ła Nr LX. 375.14 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 26 czerw ca 2014 r. w spra wie zmian
bu dże tu gmi ny Nie mo dlin na rok 2014.

Uchwa ła Nr LX. 376.14 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 26 czerw ca 2014 r. w spra wie za -
twier dze nia rocz ne go skon so li do wa ne go spra woz da -
nia fi nan so we go gmi ny Nie mo dlin za 2013 rok.

Uchwa ła Nr LX. 377.14 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 26 czerw ca 2014 r. zmie nia ją ca
uchwa łę w spra wie za cią gnię cia dłu go ter mi no wej
po życz ki na re ali za cję in we sty cji.

Uchwa ła Nr LX. 378.14 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 26 czerw ca 2014 r. w spra wie nie -
od płat ne go prze ka za nia na rzecz Sto wa rzy sze nia
Aglo me ra cja Opol ska utrzy ma nia (ho stin gu) wi try ny
in ter ne to wej gmin two rzą cych Aglo me ra cję Opol ską. 

Uchwa ła Nr LX. 379.14 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 26 czerw ca 2014 r. zmie nia ją ca
uchwa łę w spra wie za sad na by wa nia, zby wa nia i ob -
cią ża nia nie ru cho mo ści oraz ich wy dzier ża wia nia
lub naj mu na okres dłuż szy niż 3 la ta.

Uchwa ła nr LX. 380.14 Ra dy Miej skiej w Nie mo -
dli nie z dnia 26 czerw ca 2014 r. zmie nia ją ca uchwa -
łę w spra wie szcze gó ło we go spo so bu i za kre su
świad cze nia usług w za kre sie od bie ra nia od pa dów
ko mu nal nych od wła ści cie li nie ru cho mo ści i za go spo -
da ro wa nia tych od pa dów. 

Uchwa ła Nr LX. 381.14 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 26 czerw ca 2014 r. w spra wie wpro -
wa dze nia na te re nie gmi ny Nie mo dlin pro gra mu
„Nie mo dliń ska Kar ta Ro dzi ny”.

Uchwa ła Nr LX. 382.14 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 26 czerw ca 2014 r. w spra wie prze -
ka za nia skar gi Wo je wo dy Opol skie go na uchwa łę
Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie do Wo je wódz kie go
Są du Ad mi ni stra cyj ne go w Opo lu. 

Uchwa ła Nr LX. 383.14 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 26 czerw ca 2014 r. w spra wie Pro -
gra mu opie ki nad zwie rzę ta mi bez dom ny mi oraz
za po bie ga nia bez dom no ści zwie rząt na te re nie gmi -
ny Nie mo dlin. 

Uchwa ła Nr LX. 384.14 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 26 czerw ca 2014 r. w spra wie roz -
po czę cia re ali za cji ob wod ni cy Nie mo dli na. 

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

Insp. GCZK UM Z. Ro mań czu kie wicz

Prze tar gi
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. z 2004 r.
nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), ogła sza

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

Nie ru cho mość ta za pi sa na jest w księ dze wie -
czy stej KW nr OP1O/00054162/1. Sta no wi wła -
sność gmi ny Nie mo dlin. Wol na od ob cią żeń i zo bo -
wią zań. 

Nie ru cho mość po ło żo na jest na ob sza rze nie -
po sia da ją cym miej sco we go pla nu za go spo da ro -
wa nia gmi ny Nie mo dlin. Zgod nie z usta le nia mi
za war ty mi w stu dium uwa run ko wań i kie run ków
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go gmi ny, nie ru -
cho mość znaj du je się na ob sza rze prze zna czo nym
pod upra wy rol ne. Po sia da do stęp do dro gi gmin -
nej. Brak uzbro je nia.

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no -
si 8.500,00 zł. 

Szcze gó ło wy opis i wy ce na zby wa nej nie ru -
cho mo ści znaj du je się w Urzę dzie Miej skim w Nie -
mo dli nie (pok. nr 37). In for ma cje na te mat prze tar -
gu udzie la ne są w Wy dzia le Go spo dar ki
Nie ru cho mo ścia mi i Pla no wa nia Prze strzen ne go
(tel. 774606295 do 7, wew. 222) tut. urzę du.

W prze tar gu mo gą brać udział oso by fi zycz ne
i oso by praw ne, je że li wpła cą wa dium w pie nią dzu
w wy so ko ści 800,00 zł. Wa dium na le ży wpła cać
w ka sie Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie w ter mi -
nie do 6 paź dzier ni ka 2014 r. lub na kon to ban ko -
we Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie
nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za ter -
min wnie sie nia wa dium uwa ża się dzień wpły wu
wa dium na wska za ne kon to. 

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

Prze targ od bę dzie się w dniu 10 paź dzier ni -
ka 2014 r. w sa li nr 62 Urzę du Miej skie go w Nie -
mo dli nie o godz. 10.15.

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 37 Urzę du Miej skie go w Nie mo -
dli nie.

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.

Bur mistrz Nie mo dli na ogła sza nie ogra ni -
czo ny prze targ ust ny na dzier ża wę czę ści nie ru -
cho mo ści ozna czo nej nr. dział ki 106 k. m. 1
o po wierzch ni 0,75 ha (RIVb -0,14ha, B -0,14ha,
Bz -0,47 ha), po ło żo nej w Ma gnu szo wi cach. Wy -
mie nio na wy żej nie ru cho mość za pi sa na jest
w księ dze wie czy stej KW OP1O/00089468/0.
Sta no wi wła sność gmi ny Nie mo dlin. 

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 ozna -
czo nym sym bo lem U – te re ny za bu do wy usłu go wej
(han dlu, ad mi ni stra cyj nej, oświa ty, kul tu re li gij ne -
go itp.)

Przed mio tem prze tar gu jest wy so kość czyn -
szu za dzier ża wę te re nu o po wierzch ni 315 m2
(Bz) z prze zna cze niem na ogró dek przy do mo wy. 

Wy wo ław cza wy so kość czyn szu dzier żaw ne -
go za te ren na ogró dek przy do mo wy o po wierzch -
ni 315 m2 wy no si 81,90 zł rocz nie. Do czyn szu zo -
sta nie do li czo ny na leż ny po da tek VAT wg
obo wią zu ją cych prze pi sów (obec nie obo wią zu je
staw ka 23%). Prze targ od bę dzie się 10 paź dzier ni -
ka 2014 ro ku o go dzi nie 10.00 w Urzę dzie Miej -
skim w Nie mo dli nie, pok. 62.

Wa run kiem przy stą pie nia do prze tar gu jest
wpła ce nie w ka sie Urzę du Miej skie go w Nie mo -
dli nie wa dium w wy so ko ści 5,00 zł za te ren
na ogró dek przy do mo wy do dnia 6 paź dzier ni -
ka 2014 ro ku. 

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 37 Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie.

Wpła co ne wa dium zo sta nie:
* za li czo ne na po czet czyn szu, je że li oso ba

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

nie wy gra prze tar gu.
In for ma cje na te mat prze tar gu udzie la ne są

w Wy dzia le Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi i Pla no -
wa nia Prze strzen ne go (tel. 77 4606295 do 7,
wew. 222) Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie, ul.
Bo ha te rów Po wstań Ślą skich nr 37 – po kój nr 37.

Wy gry wa ją cy prze targ zo bo wią za ny jest w ter -
mi nie do 31 paź dzier ni ka 2014 r. za wrzeć umo wę
dzier ża wy. W przy pad ku nie za war cia umo wy
w tym ter mi nie, wa dium ule gnie prze pad ko wi.

Złoty Sokół 2014 - zgłoszenia
Po raz siódmy przyznana zostanie statuetka Złotego Sokoła.
Jest to wyróżnienie dla firm, instytucji oraz osób fizycznych, które w szczególny sposób wyróżniły

się aktywnością społeczną, działalnością charytatywną, zawodową lub promocją na rzecz gminy
Niemodlin. W dniu 1 lipca 2014 r. odbyło się posiedzenie kapituły, podczas którego zatwierdzony został
harmonogram prac komitetu organizacyjnego i kalendarz VII edycji statuetki Złotego Sokoła.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur do wyróżnienia. Regulamin oraz karta zgłoszenia
znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Niemodlinie. Jednocześnie informujemy, że
termin na przyjmowanie wniosków upływa 30 września.

Komitet organizacyjny
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Bur mistrz Nie mo dli na
in for mu je

Na ta bli cy ogło szeń w Urzę dzie Miej skim
w Nie mo dli nie znaj du ją się wy ka zy nie ru cho mo -
ści prze zna czo nych do zby cia w dro dze nie ogra ni -
czo ne go prze tar gu ust ne go:

• nie za bu do wa nej po ło żo nej w Rut kach,
ozna czo nej nr. dział ki 61/3 o pow. 0,0200 ha,

• nie za bu do wa nej po ło żo nej w Ma gnu szo wi -
cach, ozna czo nej nr. dział ki157/1 opow.0,2800ha.

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

• nie za bu do wa nej po ło żo nej wGra czach, ozna -
czo nej nr. dział ki 566/1, część o pow. 200 m2, 285
m2, 245 m2, 253 m2, 125 m2, 2 x 269 m2,

• nie za bu do wa nej po ło żo nej w Gra czach,
ozna czo nej nr, dział ki 574/3, czte ry czę ści
o pow. 160 m2 każ da,

• nie za bu do wa nej po ło żo nej przy ul. Opol -
skiej w Nie mo dli nie, ozna czo nej nr. dział ki 865/8,
część o po wierzch ni 86 m2,

• nie za bu do wa nej po ło żo nej przy ul. Opol -
skiej w Nie mo dli nie, ozna czo nej nr. dział ki 869/6,
część o po wierzch ni 132 m2 i o pow. 60 m2,

• nie za bu do wa nej po ło żo nej przy ul. Pod wa -
le w Nie mo dli nie, ozna czo nej nr. dział ki 584, część
o po wierzch ni 320 m2,

• nie za bu do wa nej po ło żo nej w Kra snej Gó -
rze, ozna czo nej nr. dział ki 14/3, o pow. 0,0800 ha.

Wy kaz nie ru cho mo ści prze zna czo nej
do dzier ża wy w dro dze nie ogra ni czo ne go prze -
tar gu ust ne go:

• nie za bu do wa nej po ło żo nej w Ma gnu szo -
wi cach, ozna czo nej nr. dział ki 106, część dział ki
o pow. 0,0315 ha.

In for ma cji udzie la się w po ko ju nr 37 tut. urzę -
du, tel. 774606295 do 7, wew. 222.

Bo ni fi ka ta na wy kup
miesz ka nia ko mu nal ne go

Bur mistrz Nie mo dli na in for mu je
o moż li wo ści wy ku pu przez na jem ców
ko mu nal nych lo ka li miesz kal nych z za -
sto so wa niem pre fe ren cyj nej bo ni fi ka ty.

W dniu 18 lip ca 2014 ro ku we szła w ży cie
uchwa ła Ra dy Miej ski w Nie mo dli nie umoż li -
wia ją ca na jem com lo ka li, któ rzy do ko na ją jed -
no ra zo wej za pła ty usta lo nej ce ny sprze da ży
przed za war ciem ak tu no ta rial ne go, na by cie
na wła sność naj mo wa ne go lo ka lu miesz kal ne -
go z za sto so wa niem 90 % bo ni fi ka ty, przy czym
bo ni fi ka tę tę zwięk sza się do 95%, je że li wsku -
tek rów no cze snej sprze da ży wszyst kie miesz ka -
nia wcho dzą ce w skład da nej nie ru cho mo ści
prze sta ną być wła sno ścią gmi ny. Bo ni fi ka ty
w wy so ko ści 95% nie sto su je się przy sprze da -
ży lo ka li miesz kal nych znaj du ją cych się w bu -
dyn kach jed no - lub dwu lo ka lo wych. 

Wszel kie do dat ko we in for ma cje moż -
na uzy skać w Urzę dzie Miej skim – Wy dział
Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi i Pla no wa nia
Prze strzen ne go (p. 37) tel. 77 4606 295,
wew. 222.

Ulgi dla ro dzin
Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej w Nie mo dli nie

in for mu je, że ro dzi ny, w za leż no ści od licz by
dzie ci (dwo je dzie ci lub tro je i wię cej), mo gą
ubie gać się o przy zna nie: Kar ty Du żej Ro dzi ny,
Opol skiej Kar ty Ro dzi ny i Se nio ra, Nie mo dliń -
skiej Kar ty Ro dzi ny.

Wnio ski wy da je i przyj mu je a tak że udzie la wszel -
kich in for ma cji Ośro dek 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 4607 945, wew. 27.

KAR TA DU ŻEJ RO DZI NY
Kar ta Du żej Ro dzi ny przy słu gu je ro dzi nom

z przy naj mniej trój ką dzie ci, ro dzi nom za stęp -
czym, ro dzin nym do mom dziec ka, oso bom sa mot -
nie wy cho wu ją cym dzie ci nie za leż nie od do cho du.
Kar ta jest wy da wa na bez płat nie każ de mu człon -
ko wi ro dzi ny. Ro dzi ce mo gą ko rzy stać z kar ty do -
ży wot nio, dzie ci – do 18 ro ku ży cia lub do ukoń cze -
nia na uki, mak sy mal nie do osią gnię cia 25 lat.
Oso by nie peł no spraw ne otrzy ma ją kar tę na czas
trwa nia orze cze nia o nie peł no spraw no ści. Kar ta
ofe ru je sys tem zni żek oraz do dat ko wych upraw -
nień. Jej po sia da cze bę dą mie li moż li wość ko rzy -
sta nia z ka ta lo gu ofer ty kul tu ral nej, re kre acyj nej
czy trans por to wej na te re nie ca łe go kra ju. Na stro -
nie www.ro dzi na.gov.pl znaj du je się li sta in sty tu -
cji i firm, któ re ją ho no ru ją.

OPOL SKA KAR TA RO DZI NY I SE NIO RA
Kar ta przy słu gu je ro dzi nom po sia da ją cym co

naj mniej dwo je dzie ci, ro dzi nom za stęp czym, ro dzin -
nym do mom dziec ka, oso bom sa mot nie wy cho wu ją -
cym dzie ci, ro dzi com dzie ci nie peł no spraw nych oraz
oso bom, któ re ukoń czy ły 65 rok ży cia i miesz ka ją
na te re nie wo je wódz twa opol skie go. Kar ty wy da -
wa ne są bez płat nie i upo waż nia ją do sko rzy sta nia
z ofert in sty tu cji kul tu ral nych, zni żek w skle pach czy
fir mach usłu go wych na te re nie wo je wódz twa opol -
skie go. Wszel kie do dat ko we in for ma cje moż na uzy -
skać na stro nie www.ssd.opol skie.pl

NIE MO DLIŃ SKA KAR TA RO DZI NY
Nie mo dliń ska Kar ta Ro dzi ny przy słu gu je ro dzi -

nom, ro dzi nom za stęp czym, oso bom sa mot nie wy -
cho wu ją cym dzie ci, ro dzi com dzie ci nie peł no spraw -
nych z przy naj mniej trój ką dzie ci, któ rzy miesz ka ją
na te re nie gmi ny Nie mo dlin. Kar ta jest wy da wa na
bez płat nie, nie za leż nie od do cho du każ de mu człon -
ko wi ro dzi ny. Kar ty upo waż nia ją do sko rzy sta nia
z ofert in sty tu cji kul tu ral nych, zni żek w skle pach czy
fir mach usłu go wych na te re nie gmi ny Nie mo dlin.
Obec nie moż na ko rzy stać z:
• 50% ulgi na bi let za wej ście na ba sen ką pie lo wy

w Lip nie
• 50% ulgi na bi le ty i kar ne ty na fit ness i si łow nię

w Ośrod ku Spor tu i Re kre acji w Nie mo dli nie
• za jęć ta necz nych w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli -

nie w ce nie 20 zł
• za jęć wo kal nych w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie

w ce nie 10 zł
• za jęć in stru men tal nych w Ośrod ku Kul tu ry w Nie -

mo dli nie w ce nie 80 zł
• zwol nie nie z opła ty za ko rzy sta nie z in ter ne tu

w Miej sko -Gmin nej Bi blio te ce Pu blicz nej w Nie -
mo dli nie

• 10% zniż ki w Piz ze rii Pri ma ve ra, ul. Ry nek 49
w Nie mo dli nie

• 10% zniż ki w sa lo nie fry zjer skim L'Ore al Expert &
Ca fe, ul. Po przecz na 2-4 w Nie mo dli nie

• 7% zniż ki na ca ły asor ty ment w skle pie zie lar sko -
-me dycz nym Me li sa, ul. Ry nek 25 w Nie mo dli nie

• 10% ra ba tu na ca ły asor ty ment w skle pie „La WiL”,
ul. Ry nek 44A w Nie mo dli nie

• 5% ra ba tu na oku la ry ko rek cyj ne w Za kła dzie
Optycz nym Mar cin Oracz, ul. Ry nek 34 w Nie mo -
dli nie

Licz ba firm, któ re ofe ru ją zniż ki ro dzi nom sys te -
ma tycz nie się po więk sza. Wszyst kie miej sca ofe ru ją -
ce zniż ki bę dą opa trzo ne lo go „Tu ho no ru je my Nie -
mo dliń ską Kar tę Ro dzi ny”. Na na szej stro nie
in ter ne to wej www.nie mo dlin.pl na bie żą co bę dzie my
in for mo wać o zniż kach.

Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej
w Nie mo dli nie

Jak se gre go wać bio od pa dy
W związ ku z licz ny mi uwa ga mi do ty czą cy mi ja -

ko ści bio od pa dów prze wo żo nych na wy sy pi sko w Do -
masz ko wi cach z te re nu gmi ny Nie mo dlin, któ re to
od pa dy w wie lu wy pad kach nie są od pa da mi bio de -
gra do wal ny mi, pro szę o szcze gól ne zwró ce nie uwa -
gi na ro dzaj od pa dów, ja ki jest wy rzu ca ny do brą zo -
wych po jem ni ków na bio od pa dy.

Po now nie przy po mi na my, że więk szość od pa -
dów ku chen nych (reszt ki żyw no ści, prze ter mi no wa -

ne mię sa itp.) po win no tra fiać do czar ne go po jem -
ni ka na od pa dy zmie sza ne. W brą zo wych po jem ni -
kach na bio od pa dy po win ny znaj do wać się wy łącz -
nie od pa dy ule ga ją ce bio de gra da cji po cho dze nia
ro ślin ne go, sko rup ki z jaj, fu sy z ka wy i her ba ty itp.
Nie do pusz czal ne jest rów nież, aby w brą zo wych po -
jem ni kach na bio od pa dy znaj do wa ły się wor ki fo lio -
we. W przy pad ku stwier dze nia nie wła ści we go spo so -
bu se gre ga cji od pa dów, oso by nie sto su ją ce się
do prze pi sów pra wa bę dą po no si ły wyż szą opła tę,
jak za od pa dy nie se gre go wa ne. 

PSZOK już otwar ty
Jest już czyn ny 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.

Szcze gó ło we za sa dy przyj mo wa nia od pa dów
od miesz kań ców okre śla Re gu la min Punk tu Se lek -
tyw nej Zbiór ki Od pa dów Ko mu nal nych zlo ka li zo -
wa ne go w Go ście jo wi cach Ma łych (oczysz czal nia
ście ków) dla miesz kań ców gmi ny Nie mo dlin, któ -
ry do stęp ny jest na stro nie in ter ne to wej Za kła du
Go spo dar ki Ko mu nal nej i Miesz ka nio wej w Nie -
mo dli nie, Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie oraz
bez po śred nio w Punk cie Se lek tyw nej Zbiór ki Od -
pa dów Ko mu nal nych.

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
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Przez ca ły li piec dzie ci z na szej
gmi ny ko rzy sta ły z bo ga tej ofer -
ty za jęć kul tu ral nych przy go to -
wa nych przez Ośro dek Kul tu ry
w Nie mo dli nie. 

Dwa ra zy w ty go dniu od by wa ły się spek ta kle te -
atral ne – ada pta cje zna nych i lu bia nych ba jek bądź
le gend, któ re cie szy ły się za in te re so wa niem dzie ci,
zwłasz cza że ak to rzy za chę ca li do wspól nej za ba wy
na sce nie, wy bie ra jąc ma łych ak to rów z pu blicz no -
ści. Oprócz przed sta wień, dzie ci ba wi ły się na dys ko -
te kach z po sta cia mi baj ko wy mi, bio rąc udział w róż -
nych kon kur sach, śpie wa jąc ka ra oke. Dzie ci
i mło dzież uczęsz cza ła rów nież przez ca ły mie siąc
na dar mo we lek cje gry na in stru men tach kla wi szo -
wych. Zaś swo je mu zycz ne za in te re so wa nia da lej
roz wi ja li człon ko wie ze spo łów mu zycz nych i wo kal -
nych, uczest ni cząc w warsz ta tach i pró bach.

Pod czas lip co wych spo tkań zor ga ni zo wa no
rów nież sta łe for my za jęć: warsz ta ty ta necz ne, wo -
kal ne i pla stycz ne, pod czas któ rych, obok ry sun ków
na pa pie rze, po wsta ły du że ma lo wi dła przed bu -
dyn kiem ośrod ka. Wszyst kie za ję cia cie szy ły się
za in te re so wa niem dzie ci i by ły dla nich du żym
uroz ma ice niem wa ka cyj nych dni. Za koń cze niem
i pod su mo wa niem wa ka cji z Ośrod kiem Kul tu ry by -
ły ple ne ro we ani ma cje i za ba wy pod czas Dni Gmi -
ny Nie mo dlin: kon kur sy na sce nie, wiel kie bań ki
my dla ne, ma lo wa nie twa rzy, wspól ny ta niec i two -
rze nie za ba wek z ba lo nów.

mk

We so łe wa ka cje
z Ośrod kiem Kul tu ry

Dyskoteka z królikiem Bugsem

Nauka gry na pianinie

Przedstawienie o Pchle Krętaczce

Wielkie rysowanie
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Weź udział w kon kur sie!
Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie za pra sza

do udzia łu w kon kur sach: pla stycz nym „Ma ły
Kar pik” i „Pol sko -Cze skim Kon kur sie Ku li nar nym
na Po tra wę z Ryb”, or ga ni zo wa nych w ra mach
pro jek tu Świę to Kar pia 2014. 

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

uczest ni ka do dnia 30 wrze śnia na ad res: Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie, ul. M. Re ja 1, 49-100
Nie mo dlin, tel./fax: 77 460 60 96.

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. 77
460 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 mi ny kon kur sów znaj du ją 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!

Do ku men tal na Od sło na Ki na po raz dru gi w Nie mo dli nie
Za pra sza my w czwar tek 25 wrze śnia o godz. 19.00 do Ośrod ka Kul tu ry na po nad pół -

to ra go dzin ny blok pol skich fil mów do ku men tal nych po ka zy wa nych w ra mach pro jek tu
Do ku men tal na Od sło na Ki na 2014.

Do ku men tal na Od sło na Ki na (DOK) jest pro jek tem, któ ry w spo sób bez po śred ni pra gnie za po znać, za -
in te re so wać i za chwy cić wi dza tą od sło ną ki na, któ rą wy zna cza film do ku men tal ny. W pro gra mie za pre zen -
to wa ne zo sta ną fil my mło dych twór ców, jak i tych bar dziej do świad czo nych. Na po kaz skła da ją się fil my do -
ku men tal ne pre zen to wa ne i na gra dza ne w kon kur sie głów nym Fe sti wa lu Fil mo we go Opol skie La my
w la tach 2007-2013.

Do ku men tal na Od sło na Ki na w ro ku 2014 ob cho dzi swą dru gą edy cję. Od sła nia ki no do ku men tal ne w 6
mia stach Pol ski oraz kil ku mia stach po wia to wych wo je wódz twa opol skie go, pro mu jąc i za po wia da jąc XII edy -
cję Fe sti wa lu Fil mo we go Opol skie La my (2-11 paź dzier ni ka 2014). Szcze gó ły pro gra mo we do ty czą ce ca ło -
ści pro jek tu na stro nie www.opol skie la my.pl

Fil my, któ re zo sta ną za pre zen to wa ne w Ośrod ku Kul tu ry:
Mo je za pi ski z pod zie mia, reż. Ja cek Pe tryc ki, 2011, 39 min
Gwiz dek, reż. Grze gorz Za ricz ny, 2012, 16 min
Ko bie ta po szu ki wa na, reż. Mi chał Mar czak, 2009, 16 min
Sin ner, reż. Ka li na Ala bru dziń ska, 2010, 14 min
Tam, gdzie słoń ce się nie spie szy, reż. Ma tej Bo brik, 2009, 18 min
Czar na nie dzie la, reż. Ja ro sław Pi sko zub, 2012, 7 min
3 dni wol no ści, reż. Łu kasz Bo row ski,  2011, 27 min

mk

Se nio rzy roz po czy na ją no wy rok szkol ny
15 wrze śnia (po nie dzia łek) o godz. 17.00 w Ośrod ku Kul -

tu ry w Nie mo dli nie od bę dzie się pierw sze po wa ka cyj nej
prze rwie spo tka nie Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku.

W każ dej chwi li moż na do łą czyć do Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku.
Wy star czy przyjść na spo tka nie, za pi sać się i za pła cić skład kę człon kow -
ską wy no szą cą 5 zło tych mie sięcz nie. Człon ko wie UTW w Nie mo dli nie bę -
dą spo ty kać się co dwa ty go dnie na wy kła dach ogól nych, w po nie dział ki,
w sa li kon fe ren cyj nej Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie. Dru gą for mą spo -
tkań są za ję cia sek cji (bry dżo wa, kom pu te ro wa, ru cho wa itd.), na któ re każ -
dy za pi su je się we dług swo ich za in te re so wań. Za pra sza my wszyst kich chęt -
nych. Dy żur człon ków za rzą du UTW w spra wach in for ma cji, za pi sów,
uwag, skła dek: w po nie dział ki przed wy kła da mi w godz. 16.00-16.45.

mk

Ośrodek Kultury
w Niemodlinie zaprasza
na zajęcia

• plastyczne dla dzieci i młodzieży
• Studia Piosenki dla dzieci i młodzieży
• Studia Piosenki dla dorosłych
• Sceny Młodzieżowej 
• teatralne dla dzieci i młodzieży
• teatralne dla dorosłych
• fotograficzne
• taneczne RYTMIX dla dzieci i młodzieży
• próby zespołów młodzieżowych
• próby zespołów wokalnych 
• nauki gry na instrumentach - pianino,

organy elektroniczne, saksofon, gitara 

Zapraszamy również mieszkańców naszej
gminy do nieodpłatnego korzystania ze studia
nagrań!

Więcej szczegółów na stronie
internetowej Ośrodka Kultury

www.okniemodlin.org
lub pod nr. tel. 774606096
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Bez płat ne po ra dy praw ne 
Bur mistrz Nie mo dli na in for mu je, że miesz kań cy gmi ny Nie mo dlin mo gą sko rzy -

stać z bez płat nych po rad praw nych w ra mach ak cji „Nie bie ski Pa ra sol 2014” pro -
wa dzo nej przez Kra jo wą Ra dę Rad ców Praw nych i Okrę go we Izby Rad ców Praw -
nych pod ho no ro wym pa tro na tem Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej
Bro ni sła wa Ko mo row skie go. 

Bez płat ne po ra dy praw ne bę dą udzie la ne w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie, ul. M. Re ja 1, sa la na pię -
trze, w ter mi nach:

22 wrze śnia (po nie dzia łek), godz. 14.00-17.00
24 wrze śnia (śro da), godz. 11.00-13.00
25 wrze śnia (czwar tek), godz. 14.00-17.00

Za pra sza my!

Nie dzie la w Lip nie
Nad le śnic two Tu ło wi ce, w ra mach ob -

cho dów 90-le cia La sów Pań stwo wych, zor -
ga ni zo wa ło w ostat nią nie dzie lę sierp nia
fe styn ple ne ro wy w Ze spo le Przy rod ni czo -
-Kra jo bra zo wym „Lip no” pn. „Nie dzie la
w Lip nie – po że gna nie la ta”.

Hi sto ria La sów Pań stwo wych się ga nie mal wie -
ku. Ten sam czas w ży ciu la su to nie wie le, cza sa mi
na wet mniej niż jed no po ko le nie drzew. Pań stwo we
Go spo dar stwo Le śne La sy Pań stwo we po wo ła no
w 1924 ro ku. La sy Pań stwo we pro duk cję drew na łą -
czą z po trze ba mi eko lo gicz ny mi i spo łecz ny mi spo -
łe czeń stwa, któ rych ca ło kształt re ali zu ją w zrów no -
wa żo nej go spo dar ce le śnej, bę dą cą pod sta wą
funk cjo no wa nia LP. Ju bi le usz to świę to wszyst kich le -
śni ków, przy rod ni ków, przy ja ciół la su, a tak że świę -
to ca łe go spo łe czeń stwa, bo la sy to na sze wspól ne
do bro. Dla te go też ce le bru jąc otwar tość pol skich
la sów dla spo łe czeń stwa, Nad le śnic two Tu ło wi ce
w ra mach ob cho dów 90-le cia LP zor ga ni zo wa ło
„Nie dzie lę w Lip nie”.

Mi mo po chmur nej po go dy, w nie dziel ne po po -
łu dnie plac przed ogro dem den dro lo gicz nym za -
peł nił się uczest ni ka mi fe sty nu. W tym ro ku uczest -
ni kom za pro po no wa no uroz ma ico ny pro gram
i wie le atrak cji, każ dy mógł zna leźć coś in te re su ją -
ce go dla sie bie.

Pod czas fe sty nu, na któ rym wszy scy we so ło się
ba wi li. Moż na by ło wziąć udział w za wo dach węd -
kar skich. Dzie ci mo gły za pre zen to wać swo je umie jęt -
no ści ar ty stycz ne w for mie ry sun ku, le pie nia oraz
drze wo ry tu. Wśród naj młod szych ogrom nym po wo -
dze niem cie szy ło się ma lo wa nie bu ziek. Wszel kie go
ro dza ju kon kur sy by ły na gra dza ne drob ny mi upo -
min ka mi i sło dy cza mi.

Dla uczest ni ków udo stęp nio no wy sta wy oraz
sto iska m.in. Nie mo dliń skie go To wa rzy stwa Re gio -
nal ne go w Nie mo dli nie, Part ner stwa Bo rów Nie mo -
dliń skich, Lo kal nej Gru py Ry bac kiej „Opolsz czy zna”,
pszcze la rzy z Ko pic, moż na by ło też za ku pić drzew -
ka ozdob ne. Le śni cy wszyst kich chęt nych opro wa dza -
li po ogro dzie den dro lo gicz nym, zwie dza no Ze spół
Przy rod ni czo -Kra jo bra zo wy „Lip no” jeż dżąc pod wo -
dą. Nie za bra kło też przy jem no ści ar ty stycz nych
i ku li nar nych w tym do mo we go ja dła so łec twa wsi
Lip no. Ze spół „Fan ta zja” z Bie lic umi lał po byt, wy ko -
nu jąc pio sen ki z cie pły mi ryt ma mi bał kań ski mi. Nad -
le śnic two uho no ro wa ło każ de go uczest ni ka fe sty nu
sa dzon ką wy pro du ko wa ną w szkół ce kon te ne ro wej
Nad le śnic twa Ru dy Ra ci bor skie.

Wszy scy, któ rzy te go dnia uczest ni czy li w im pre -
zie by li za do wo le ni, od czu wa li ra dość i sa tys fak cję
z przy jem nie spę dzo ne go po po łu dnia. Nad le śnic -
two Tu ło wi ce dzię ku je wszyst kim przy by łym oraz
tym, któ rzy przy czy ni li się po przez udział w fe sty nie
do in te gra cji na szej spo łecz no ści.

Ma ria Ber nac ka

Węd ko wa li ro dzin nie
30 sierp nia, w ra mach ob cho dów Dni

Nie mo dli na, lo kal ne ko ło PZW zor ga ni -
zo wa ło II Węd kar ski Pik nik Ro dzin ny.
Do ry wa li za cji w cie pły so bot ni po ra nek
przy stą pi ło 19 dru żyn w dwu - lub trzy -
oso bo wych skła dach.

W każ dej dru ży nie zna leźć mu sia ło się co naj -
mniej jed no dziec ko do 14 ro ku ży cia. Łącz nie w za -
wo dach uczest ni czy ło 45 za wod ni ków. Pre zes ko ła
przy wi tał wszyst kich uczest ni ków oraz wy ja śnił, na ja -
kich za sa dach od by wać sie bę dzie ry wa li za cja. Re gu -
la min za wo dów róż nił się nie co od stan dar do we go.
Dla mak sy mal ne go uprosz cze nia ry wa li za cji za wod -
ni cy by li zwol nie nie z po sia da nia kar ty węd kar skiej
oraz do wy ni ku za li cza ne by ły ry by bez wzglę du
na okres oraz wy miar ochron ny. Każ da dru ży na wy -
lo so wa ła sta no wi sko, a na stęp nie za wod ni cy ro ze szli
się w ce lu przy go to wa nia do za wo dów. O go dzi -
nie 8 roz po czę ła się trzy i pół go dzin na ry wa li za cja.

Za wo dy prze bie ga ły w spo koj nej i ro dzin nej at -
mos fe rze. Na trud nym tech nicz nie ło wi sku, ja kim
jest Ba gier z wy spą, aż 17 dru ży nom uda ło się zło -
wić ry bę, co na le ży uznać za bar dzo do bry wy nik.
Łącz na wa ga zło wio nych ryb to 8,4 kg, tra dy cyj nie
do mi no wa ła nie wiel ka płoć. Naj więk szą ry bą za wo -
dów oka zał się szczu pak o ma sie 295 g zło wio ny
przez Alek san drę i Da riu sza Woj ty łę. Ry wa li za cja
o czo ło we miej sca by ła bar dzo wy rów na na. Na naj -
niż szym stop niu po dium upla so wa li się Ane ta oraz
Oli wier Pa łasz z wy ni kiem 1415 pkt., na dru gim
stop niu po dium sta nę ła dru ży na Kac pra Ko te lu ka
i Mar ci na Ol szew skie go z wy ni kiem 1840 pkt. Zwy -
cięz ca mi za wo dów oka za li Bar tosz Ka ma ryk oraz Mi -
chał Pie nia cha, któ rzy zgro ma dzi li 1855 pkt. Pierw -
szych pię ciu za wod ni ków oraz łow cy naj więk szej
ry by otrzy ma li pra wo wy bo ru cen nych na gród z pu -
li ufun do wa nej przez spon so rów. Po zo sta li za wod ni -
cy rów nież nie ode szli z pu sty mi rę ka mi, każ dy otrzy -
mał na pój oraz cie pły po si łek, a tak że wziął udział
w lo so wa niu na gród po cie sze nia. W te go rocz nych
za wo dach na gro da mi był sprzęt spor to wy.

Ser decz nie dzię ku je my wszyst kim spon so rom
oraz każ de mu, kto przy czy nił się do or ga ni za cji tych
wspa nia łych za wo dów. Do zo ba cze nia za rok!

Za rząd ko ła PZW Nie mo dlin
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Mo der ni za cja prze pom pow ni
W związ ku z re za li za cją pro jek tu wy ko na nia ka na li za cji sa ni -

tar nej w Wy dro wi cach, ko niecz nym by ło zmo der ni zow nie prze -
pom pow ni ście ków przy ul. Re ja w Nie mo dli nie.

Za da nie to zo sta ło wy ko na ne w lip cu b. r. przez pra cow ni ków ZGKiM w Nie -
mo dli nie oraz fir mę HY DRO MAR KO.

Mo der ni za cja prze pom pow ni po le ga ła na wy mia nie ma ło wy daj nych i ener -
go chłon nych pomp na no wo cze sne pom py ty pu SEV 100.100.40. A. 4.51D fir -
my Grund fos.

W po rów na niu do do tych cza so wych pomp, cha rak te ry zu ją się one dwu krot -
nie więk szą wy daj no ścią przy ni niż szym po bo rze ener gii elek trycz nej co ma istot -
ny wpływ na kosz ty eks plo ata cji tej prze pom pow ni. W ra mach mo der ni za cji wy -
mie nio na zo sta ła rów nież ca ła au to ma ty ka prze pom pow ni, co umoż li wi ło
włą cze nie jej do sy te mu ca ło do bo we go mo ni to rin gu. Jest to ko lej na w Nie mo dli -
nie prze pom pow nia włą czo na do te go sys te mu.

Dy rek tor ZGKiM Nie mo dlin Adam Pięt ka 

26 lip ca w Nie mo dli nie na uli cy Mic kie wi cza po -
li cjan ci z KP w Nie mo dli nie za trzy ma li nie trzeź we -
go kie ru ją ce go sa mo cho dem oso bo wym mar ki
BMW, po mi mo orze czo ne go są do we go za ka zu pro -
wa dze nia po jaz dów.

10 lip ca w Nie mo dli nie na uli cy Rey mon ta nie -
zna ny spraw ca ukrę ca jąc kłód kę, wła mał się do ga -
ra żu, z któ re go skradł 4 fel gi alu mi nio we z opo na -
mi i ze staw klu czy. Stra ty 1 tys. zł.

11 lip ca w Nie mo dli nie na uli cy Opol skiej nie -
zna ny spraw ca wy ła mu jąc da chów ki i wy ła mu jąc
drzwi, wła mał się do po miesz czeń biu ro wych skle -
pu Bie dron ka, w któ rym do ko nał wła ma nia do sej -
fu, z któ re go skradł 2,2 tys. zł.

11 lip ca w miej sco wo ści Kra sna Gó ra w godz.
po ran nych nie zna ny spraw ca z otwar te go po miesz -
cze nie biu ro we go znaj du ją ce go się w mły nie skradł

ka set kę me ta lo wą z pie niędz mi. Stra ty 30 tys. zł. Po -
ste po wa nie pro wa dzi KP w Nie mo dli nie.

14 lip ca w Nie mo dli nie na uli cy Go ście jo wic kiej
nie zna ny spraw ca skradł ka ta li za tor z sa mo cho du
mar ki Fiat Du ca to. Stra ty 3,2 tys. zł. Po ste po wa nie
pro wa dzi KP w Nie mo dli nie.

14 lip ca w Nie mo dli nie na uli cy Rey mon ta nie -
zna ny spraw ca z sa mo cho du Volks wa gen Trans por -
ter skradł ra dio CD oraz dwa do wo dy re je stra cyj ne.
Stra ty 500 zł.

16 lip ca w miej sco wo ści Gro dziec po li cjan ci
z KP w Nie mo dli nie za trzy ma li 25-lat ka kie ru ją ce go
sa mo cho dem Hon da po mi mo orze czo ne go za ka zu
są do we go.

23 lip ca w Nie mo dli nie na uli cy Cho pi na po li -
cjan ci z KMP w Opo lu za trzy ma li nie trzeź we go,
któ ry kie ro wał sa mo cho dem mar ki Opel.

23 lip ca w miej sco wo ści Lip no po li cjan ci z KP
w Nie mo dli nie za trzy ma li nie trzeź we go, któ ry kie ro -
wał sa mo cho dem mar ki Volks wa gen.

24 lip ca w Nie mo dli nie na Ryn ku 17-la tek przy -
własz czył ro wer gór ski Kross He xa gon na szko dę
oso by pry wat nej. Stra ty 700 zł.

27 lip ca w miej sco wo ści Brzęcz ko wi ce nie zna -
ny spraw ca przez otwar te okno w sa mo cho dzie
mar ki Au di 80 skradł port fel z do wo dem oso bi -
stym, pra wem jaz dy, do wo dem re je stra cyj nym i pie -
niędz mi. Stra ty 200 zł.

28 lip ca w Nie mo dli nie na uli cy Bo ha te rów Po -
wstań Ślą skich po li cjan ci z KP w Nie mo dli nie do ko -
na li roz li cze nia 18-lat ka, któ re mu udo wod nio no sze -
reg wła mań do al ta nek dział ko wych.

Oprac. M. G.

Spor to we wa ka cje 
Za ję cia spor to we od by wa ły się przez

ca ły li piec pod ha słem „Sport wy klu cza
używ ki”, któ rych or ga ni za to rem był Ośro -
dek Spor tu i Re kre acji w Nie mo dli nie.

Pro gram re ali zo wa ny był w za kre sie or ga ni za cji
wy po czyn ku let nie go dla dzie ci i mło dzie ży po łą czo -
ne go z pro gra mem pro fi lak ty ki uza leż nień, a tak że
or ga ni za cji im prez spor to wych lub re kre acyj nych
o cha rak te rze pro fi lak tycz nym po pu la ry zu ją cych
zdro wy styl ży cia bez al ko ho lu i nar ko ty ków, wzmac -
nia ją cych wię zi ro dzin ne, in te gru ją cych gru py ró -
wie śni cze. 

Pro gram za kła dał or ga ni za cję cy klu za wo dów
spor to wych ja ko spo sób na spę dza nie wol ne go cza -
su dla dzie ci i mło dzie ży, ich in te gra cję w gru pach ró -
wie śni czych oraz po ka za nie zdro we go sty lu ży cia
bez wszel kie go ro dza ju uży wek. Pro gram skie ro wa -
ny był do dzie ci i mło dzie ży, któ rzy nie wy jeż dża li
na wa ka cje. Wzo rem po przed nie go ro ku, jak rów nież
fe rii 2014, udział bra ły dzie ci z so łectw gmi ny Nie mo -
dlin, któ re w pięć po nie dział ków by ły do wo żo ne spe -
cjal ny mi au to bu sa mi na obiek ty spor to we OSiR -u,

Trzy ma my rę kę na pul sie
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pod opie ką na uczy cie li ze szkół w Gra czach i Ro gów.
Szko da, że z za pro sze nia do udzia łu w pro gra mie nie
sko rzy sta ła szko ła z Gra bi na.

Do prze pro wa dze nia za wo dów oraz ich sę dzio -
wa nia za pro si li śmy na uczy cie li wy cho wa nia fi zycz ne -
go oraz in struk to rów spor tu. Za wo dy od by wa ły się
wg usta lo ne go har mo no gra mu we wszyst kie dni po -
wsze dnie lip ca na obiek tach spor to wych ad mi ni -
stro wa nych przez OSiR: ha la wi do wi sko wo -spor to wa,
bo isko Or lik 2012 i ba sen ką pie lo wy. Za ję cia w ra -
mach „Wa ka cji na spor to wo” pro wa dzi li: Mar cin Ja -
nik – pił ka noż na, Bar tosz Ko sze la – ko szy ków ka
i stre et ball, Agniesz ka Du da i Bo że na Ga la – siat ków -
ka i siat ków ka pla żo wa, Zdzi sław Gro bel ski – te nis
sto ło wy. Dla prze pro wa dze nia za wo dów za ku pi li -
śmy sprzęt spor to wy: pił ki do pił ki noż nej, siat ków ki
i ko szy ków ki oraz ra kiet ki i pi łecz ki do te ni sa sto ło we -
go. Po za koń cze niu pro gra mu sprzęt ten zo stał
do dys po zy cji OSiR -u. 

Naj lep si za wod ni cy po szcze gól nych kon ku ren cji
na gra dza ni by li bi le ta mi wstę pu na ba sen oraz sta -
tu et ka mi i dy plo ma mi. Pod czas roz gry wa nia za wo -
dów uczest ni cy otrzy my wa li wo dę mi ne ral ną. Dzie -
ci i mło dzież do jeż dża ją ca w po nie dział ki,
po za wo dach spor to wych, bra ła udział w za ję ciach
w Ośrod ku Kul tu ry i na za koń cze nie otrzy my wa ła
słod ki po czę stu nek.

W pro gra mie udział wzię ło ok. 1400 uczest ni -
ków, w tym w po nie dział ki ok. 80 osób z oko licz nych
so łectw i ok. 30 uczest ni ków z Nie mo dli na. Naj wię -
cej chęt nych uczest ni ków bra ło udział w za ję ciach pił -
ki noż nej, siat ków ki i ko szy ków ki. To prak tycz nie dwu -
krot nie wię cej niż prze wi dy wa li śmy i o po nad
czte ry sta wię cej niż w wa ka cje 2013. W dwa po nie -
dział ki: 21 i 28 lip ca za wo dy od by wa ły się na ba se -
nie w Lip nie. Dzię ki te mu dzie ci z te re nów wiej skich
mia ły oka zję po roz gryw kach na wy po czy nek na słoń -
cu i za ży wa nie ką pie li w ba se nie. Du żym po wo dze -
niem cie szy ła się ak cja na uki pły wa nia od by wa ją ca
się na ba se nie w Lip nie w każ dy wto rek i czwar tek
w dni po god ne. Za ję cia trwa ły rów nież w mie sią cu
sierp niu i pro wa dzo ne by ły przez ra tow ni ków w ra -
mach umo wy Ra tow nic twa Wod ne go na ba se nie
w Lip nie w se zo nie 2014. Chłop cy uczest ni czą cy
w za ję ciach pił kar skich dwu krot nie mie li moż li wość
roz gry wa nia spa rin gów z ró wie śni ka mi z Tu ło wic, od -
no sząc zwy cię stwa. Pro gram spo tkał się z po zy tyw -
nym od ze wem ze stro ny dzie ci i mło dzie ży i był al ter -
na ty wą dla wa ka cyj nej nu dy.

Krzysz tof Ku biak 

Wa ka cje w bi blio te ce
W sierp niu w Miej sko -Gmin nej Bi blio -

te ce Pu blicz nej w Nie mo dli nie od by ły się
dla dzie ci i mło dzie ży róż no rod ne za ję cia,
któ re po zwo li ły na twór cze oraz czyn ne
spę dze nie wol ne go cza su.

Dzie ci spo ty ka ły się na wspól nym czy ta niu książ -
ki Agniesz ki Stel ma szyk „Ta jem ni ca gwiezd ne go je zio -
ra”, książ ki peł nej przy gód, wy ra zi stych bo ha te rów
oraz ol brzy miej daw ki hu mo ru. Z ko lei pod czas warsz -
ta tów pla stycz nych po wsta ły cie ka we i ory gi nal ne
pra ce, świad czą ce o nie zwy kłej wy obraź ni mło dych lu -
dzi, m. in.: ośmior ni ce, ba lo no we sa mo lo ty, pod wod -
na głę bia, sło nie. Naj młod si czy tel ni cy bar dzo chęt nie
bra li udział w za ba wach i w róż no rod nych grach ze -
spo ło wych: ła pacz, lim bo, tę czo we ko ło for tu ny.

Wa ka cyj ne spo tka nia wy peł nia ły uczest ni kom
wol ny czas do brą za ba wą, ale rów nież za chę ca ły
do czy ta nia i roz wi ja nia za in te re so wań. Dzie ci, mi mo
róż ne go wie ku, two rzy ły zgra ną gru pę i prze ko na ły się,
że wi zy ta w bi blio te ce mo że być wspa nia łą przy go dą.

Do ro ta Ol szew ska

Sa la gim na stycz na jak no wa
Ro dzi ce i na uczy cie le ze szko ły w Ro -

gach po raz ko lej ny udo wod ni li, jak wie le
moż na zy skać dzia ła jąc ra zem w myśl po -
wie dze nia „Zgo da bu du je…”.

Czy ste, ko lo ro we ścia ny i za pach świe żo wy -
schnię tej far by w sa li gim na stycz nej skło ni ły mnie
do wy ra że nia po dzi wu i po dzię ko wa nia dla sa mo za -
par cia, ofiar no ści i kon se kwen cji w dzia ła niu dla
gru py wy jąt ko wych osób sku pio nych wo kół szko ły
w Ro gach. Ta gru pa to wspa nia li ro dzi ce, któ rzy
pod ję li po mysł wy ma lo wa nia sa li gim na stycz nej. Ini -
cja ty wa ta, wy da wa ło by się trud na do zre ali zo wa nia,
„zro dzi ła się w gło wach” pań na uczy cie lek; Agniesz -
ki Wrzo dek -Bed nar czyk, Kry sty ny Kuź niak i Do ro ty
Dec, któ rych to żad ne utrud nie nia i ogra ni cze nia nie
po tra fi ły znie chę cić i od wieść od dzia ła nia. To one
swo im opty mi zmem, do brą my ślą i wia rą w suk ces
za ra ża ły swo ich mał żon ków i ro dzi ców na szych
uczniów. A przy ja cie le szko ły, lau re aci „Ta de uszy”
i spon so rzy po raz ko lej ny do wie dli, że po pie ra ją na -
sze dzia ła nia, prze ka zu jąc środ ki na za kup ma te ria -
łów, jed no cze śnie ki bi cu jąc ini cja to rom.

Tym ra zem tak że się uda ło. Dla te go też, do ce nia -
jąc ogrom ny wkład pra cy, za an ga żo wa nie i kon se -
kwen cję w dzia ła niu, skła dam bar dzo ser decz ne po -
dzię ko wa nia ro dzi com i na uczy cie lom: Pań stwu
An nie i Pio tro wi Ha bia kom, Pań stwu An nie i Grze go -
rzo wi De rom, Pań stwu Iwo nie Mach ciń skiej i Mi ro -
sła wo wi Po łow niak, Pa nu To ma szo wi Ban drow skie -
mu, Pań stwu An nie Szu stak i Lu cja no wi
Koch ma no wi, Pa ni Re na cie Bed narz, Pa nu Prze my -
sła wo wi Dec, Pa ni Mał go rza cie Dec, Pa ni Ur szu li Jaś -
ko, Pa ni Bar ba rze Lach, Pań stwu Do ro cie i Mi ro sła -
wo wi De com, Pań stwu Kry sty nie i Jac ko wi

Kuź nia kom, Pań stwu Agniesz ce i Zbi gnie wo wi Bed -
nar czy kom za pra cę przy ma lo wa niu sa li gim na -
stycz nej. Na szym przy ja cio łom i lau re atom „Ta de -
usza” skła dam po dzię ko wa nie za wspar cie
fi nan so we. Dzię ku ję: Pa nu Lesz ko wi Wo łow co wi
– ISAN -BUD Nie mo dlin, Pa nu An drze jo wi Mi ście
– Ba zalt Gra cze, Pa nom Bro ni sła wo wi Ha ła du so wi
i Jac ko wi Wa ran ce – Ra pex Gra bin, Pa nu Zdzi sła wo -
wi Dzwon ni ko wi – Nad le śnic two Opo le, Pa nu Zbi -
gnie wo wi Ko star kie wi czo wi – RSP Wy dro wi ce, Pa nu
To ma szo wi Ga dec kie mu – Ar chi wa La rix, Pa nu Jó ze -
fo wi Ja ku bi ko wi – Ce giel nia Nie mo dlin, Pa nu Sła wo -
mi ro wi Kow nac kie mu – BS Na my słów oddz. Nie mo -
dlin, Pa nu Ka zi mie rzo wi Sku ra to wi czo wi – MTD
Nie mo dlin, Pa ni Ha li nie Ban drow skiej.

Jo lan ta Włoch

Mię dzy na ro do wa wy mia na
Na po cząt ku sierp nia ucznio wie Ze -

spo łu Szkół im. Bo le sła wa Chro bre go
w Nie mo dli nie wraz z opie ku na mi go ści -
li 10 dni w Niem czech w ra mach pro gra -
mu Era zmus+.

Przez pierw sze czte ry dni od by wa ły się za ję cia
DRA MA – „The ater aro und the the me”. Ucznio wie
uczest ni czy li w nich z peł nym za an ga żo wa niem,
co po zwo li ło szyb ko zin te gro wać gru py mło dzie ży
z Fin lan dii, Szwe cji, Pol ski i Nie miec. Pod czas wy -
mia ny od był się qu iz wie dzy przy go to wa ny wcze -
śniej przez gru py w swo ich kra jach, a tuż po nim de -
gu sta cja tra dy cyj nych po traw. Na stęp ne go dnia,
wie czo rem, od by ły się za ję cia edu ka cyj ne na te -
mat Unii Eu ro pej skiej. Mło dzież pra co wa ła w gru -
pach mię dzy na ro do wych i wy po wia da ła się na za -
da ne kon kret ne te ma ty.

Pod czas wy jaz du od wie dzi li śmy sie dzi bę ad mi -
ni stra cji w Pe ine, gdzie każ dy uczest nik wy mia ny
otrzy mał sym bo licz ną pa miąt kę. For mą za jęć geo ca -
ching by ło zwie dza nie te go mia sta. Ba wi li śmy się też
w par ku li no wym Tre ec lim bing w Ha no we rze, co by -
ło ide al ną oka zją do wspól nych prze żyć z wy so ką ad -
re na li ną. Nie za bra kło też do dat ko wych wra żeń
w trak cie „Cra zy Olim pics Ga mes”, któ re by ły za koń -
cze niem wy mia ny na we so ło. Ko lej ne spo tka nie
w mię dzy na ro do wym gro nie za rok.

Agniesz ka Bu czek, Agniesz ka Tracz

Uro czy ste ślu bo wa nie
„Ślu bu ję rze tel nie peł nić mą po win ność na uczy -

cie la wy cho waw cy i opie ku na mło dzie ży, dą żyć
do peł ni roz wo ju oso bo wo ści ucznia i wła snej, kształ -
cić i wy cho wy wać mło de po ko le nie w du chu umi ło -
wa nia Oj czy zny, tra dy cji na ro do wych, po sza no wa nia
Kon sty tu cji Rzecz po spo li tej Pol skiej” – sło wa ro ty
w obec no ści bur mi strza Mi ro sła wa Stan kie wi cza
oraz dy rek to rów szkół i przed szko li zo sta ły wy po -
wie dzia ne dnia 22 sierp nia 2014 ro ku przez: Bar ba -
rę Grzą dziel – na uczy ciel kę Pu blicz ne go Przed szko -
la nr 1 w Nie mo dli nie, Elż bie tę Lesz czyń ską -Pi jet
– na uczy ciel kę Pu blicz ne go Przed szko la nr 2 w Nie -
mo dli nie, Agniesz kę Bie niek – na uczy ciel kę Szko ły
Pod sta wo wej w Ro gach, oraz Mag da le nę Ko nar ską,
Ka ta rzy nę Grę bo wiec i An nę Raw ską – na uczy ciel ki
Pu blicz nej Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Nie mo dli nie.

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

Mał go rza ta Ko cha nek
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W Gra czach już po raz je de na sty od -
był się Wy ścig Dwó jek Ko lar skich im. Ma -
ria na Zu żał ka. Te go rocz na im pre za od by -
wa ła się w ra mach Dni Gmi ny Nie mo dlin.

W szran ki sta nę ły 43 dwu oso bo we dru ży ny, któ -
re star to wa ły w sze ściu ka te go riach na bli sko trzy -
dzie sto ki lo me tro wej tra sie. Za wod ni cy mie li do prze -
je cha nia trzy pę tle – każ da o dłu go ści 9,6 km
– na tra sie Gra cze, Mo le sto wi ce, Szy dło wiec Ślą ski.
Start i me tę zlo ka li zo wa no tra dy cyj nie przy Za kła do -
wym Do mu Kul tu ry. Ka te go rie wie ko we ob li cza no
na pod sta wie su my wie ku za wod ni ków w dru ży nie.
Naj star szą ko lar ską dwój ką, któ ra za mel do wa ła się
na me cie, by li Jan Zię ciak i Ze non Mo sie jow ski z Opo -
la, łącz nie 134 la ta. Naj młod sza li czy ła lat 17. Naj -
lep szy czas za wo dów wy krę ci li To masz La zik i Se ba -
stian Ce bu la – 38 mi nut i 24 sek.

Zwy cięz cy otrzy ma li pu cha ry, któ re wrę cza li: Zo -
fia Zu ża łek – żo na wy bit ne go cy kli sty Ma ria na Zu żał -
ka, An drzej Miś ta – pre zes spół ki Ba zalt -Gra cze oraz
Ro bert Dres sler, pre zes Gór ni cze go To wa rzy stwa
Cy kli stów przy LKS Skal nik Gra cze.
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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 du je my 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
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Zło te go dy
W dniu 14 sierp nia w re stau ra cji Do -

mi no w Nie mo dli nie od by ła się uro czy -
stość 50-le cia mał żeń stwa 21 par z na -
szej gmi ny.

Już w lu tym bur mistrz Nie mo dli na wy stą pił
do Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej z wnio ska mi
o nada nie me da li za dłu go let nie po ży cie mał żeń skie
dla 28 par za miesz ka łych na te re nie gmi ny Nie mo dlin.

Ak tu de ko ra cji do ko nał bur mistrz Mi ro sław Stan -
kie wicz w asy ście prze wod ni czą ce go ra dy miej skiej
Ma riu sza Niec ka rza. Przy dźwię kach mu zy ki i lamp -
ce szam pa na do stoj ni ju bi la ci spę dzi li mi łe chwi le,
wspo mi na jąc daw ne cza sy. Rów nież i my do łą cza my
się do ży czeń wie lu ko lej nych lat spę dzo nych w szczę -
ściu, zdro wiu, wza jem nej mi ło ści i po sza no wa niu.

A. Ję drze jew ska

Od le wej 
Pań stwo: K. i G. Mi ler, M. i W. Ni zioł, Z. i E. Ma -

chow scy, prze wod ni czą cy R. M., G. i Cz. Sa pe ta, A.

i S. Re gi mo wicz, J. i J. So czyń scy, Z. i K. Dy bek, W. i R.
Bo goń, I. i Z. Bu dza le wicz, J. i J. Ja na szek, A. i H. Ca -
pu ta, B. i J. Me sjasz, A. i Cz. Ha pa no wicz, M. i S. Ota -
wa, Z. i S. Po chwat, Z. i M. Ku rzyń scy, M. i J. Wełk, K.
Wa las, S. i J. Ka czo row scy, E. Wy soc ka, bur mistrz
Nie mo dli na, W. i F. An kie wicz.

Po zo sta łe pa ry, któ re otrzy ma ły me da le nada ne
przez Pre zy den ta RP, a nie uczest ni czy ły w uro czy sto -
ści: M. i I. Boj kow scy, H. i F. Ko rze niow scy, H. i J. Si -
po wicz, Z. i S. Szysz ko, Z. i E. Czart, S. i J. Dziu ra.

fot. M.Kiczak (Foto Rena)



Animacje dla dzieci Wyróżnieni

Zespół Piąty Bieg Pokaz Rafała Pasierbka

Zespół Niemodlin Zespół Cała Góra Barwinków

Zespół The Doris Zespół Yesterdaysi

Zespół taneczny Rytmix Start gry terenowej Szlakami Niemodlina
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