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Dro dzy Czy tel ni cy!

Wraz z na dej ściem no we go ro ku szkol ne -
go pra gnie my od dać w Wa sze rę ce wrze śnio -
we wy da nie „Pul su Nie mo dli na”. 

Pod ko niec sierp nia w Rzę dzi wo jo wi cach
od by ły się Do żyn ki Gmin ne – sze ro ko opi su je -
my za tem prze bieg tych uro czy sto ści. O swo jej
wsi, na ła mach na sze go pi sma, opo wia da rów -
nież soł tys Rzę dzi wo jo wic – Ma rze na Fran czyk. 

Waż nym wy da rze niem, któ re od by ło
się 15 sierp nia br. w Ma gnu szo wicz kach, by ło
od sło nię cie ta bli cy przy po mni ku upa mięt nia -
ją cym ofia ry hi tle row skie go obo zu pra cy przy -
mu so wej w tej miej sco wo ści. 

Ja ko, że wa ka cje do bie gły koń ca, du żo miej -
sca po świę ca my uro czy sto ściom zwią za nym
z po wro tem dzie ci i mło dzie ży do szkół. Pre zen -
tu je my list Bur mi strza Nie mo dli na skie ro wa ny
do uczniów i na uczy cie li, a tak że przy glą da my
się uro czy ste mu ape lo wi in au gu ru ją ce mu rok
szkol ny wZe spo le Szkol no -Przed szkol nym wGra -
bi nie. Przy tej oka zji roz ma wia my z wie lo let nią
na uczy ciel ką i dzia łacz ką na rzecz szko ły w Gra -
bi nie – Kry sty ną Ha ła dus. Wspo mi na my tak że o uro czy stym ślu bo wa niu na uczy cie li mia no -
wa nych – od by ło się ono w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli nie w dn. 31 sierp nia. Nie za po -
mi na my o pierw szo kla si stach, któ rzy za si li li sze re gi uczniów Szko ły Pod sta wo wej nr 1
w Nie mo dli nie. Na to miast dla wszyst kich ab sol wen tów, na uczy cie li, pra cow ni ków, uczniów
i przy ja ciół szko ły ma my za pro sze nie i pro gram na ob cho dy jej 50-le cia. 

Na ła mach „Pul su Nie mo dli na” wra ca my do la ta pre zen tu jąc re la cję z wi zy ty Ra dia
Opo le na Ba se nie Ką pie lo wym w Nie mo dli nie oraz re la cję z obo zu har cer skie go dzie ci
i mło dzie ży z Gmi ny Nie mo dlin, w Ma ria nów ce nie da le ko Mię dzy gó rza. Po nad to bę dzie -
cie mo gli prze czy tać o fe sty nie do żyn ko wym, któ ry na za koń cze nie wa ka cji zor ga ni zo wa -
no w Lip nie. 

Tra dy cyj nie i w tym wy da niu nie bra ku je ogło szeń i wie ści z gmi ny – w związ ku z dwu -
dzie stą rocz ni cą ist nie nia sa mo rzą du te ry to rial ne go wła dze Nie mo dli na za pra sza ją

na uro czy stą se sję Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie, któ ra od bę dzie się 21 wrze śnia br.
w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie.

Jak zwy kle w „Pul sie Nie mo dli na” nie bra ku je roz mów z cie ka wy mi ludź mi, któ rzy wpły -
wa ją na roz wój na szej Zie mi Nie mo dliń skiej. W tym nu me rze, oprócz wspo mnia nych wy -
żej, przed sta wia my tak że wy wia dy, któ rych udzie li li na szej re dak cji Za stęp ca Bur mi strza Nie -
mo dli na – Bar tło miej Ko strze wa i do wód ca Stra ży Po żar nej w Nie mo dli nie – Krzysz tof Ku niec.

„Puls Nie mo dli na” to tak że re la cje z wy da rzeń spor to wych, m.in. z Tur nie ju o Pu char
Dy rek to ra ZGKiM w Nie mo dli nie oraz wie le cie ka wo stek z hi sto rii Gmi ny Nie mo dlin i za -
po wie dzi kul tu ral ne. Wie le atrak cji w tym ro ku szkol nym ofe ru je Ośro dek Kul tu ry w Nie -
mo dli nie, moż na o nich rów nież prze czy tać w naj now szym nu me rze na sze go mie sięcz -
ni ka, do lek tu ry któ re go ser decz nie za pra sza 
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3Aktualności

Wśród go ści zna leź li się m. in.: Wi ce mar sza łek
Wo je wódz twa Opol skie go To masz Ko stuś, rad ny sej -
mi ku wo je wódz kie go Grze gorz Sa wic ki, za stęp ca
Prze wod ni czą ce go Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie –
Edward Ję dra wraz z rad ny mi oraz de le ga cja z part -
ner skiej Gmi ny Sti ty z Czech, na cze le ze sta ro stą –
Ji rim Vo glem.

Tra dy cyj ne świę to plo nów roz po czę to od ko ro wo -
du do żyn ko we go. Na stęp nie, przez księdza dziekana
Jerzego Chyłka, od pra wio na zo sta ła msza świę ta,
po któ rej na stą pił ce re mo niał do żyn ko wy. Sta ro ści -
na Do ży nek – Agniesz ka Kry siak wraz ze Sta ro stą
Bar tło mie jem Gier cusz kie wi czem prze ka za li Go spo -

da rzo wi Do ży nek – Mi ro sła wo wi Stan kie wi czo wi bo -
chen chle ba, któ ry po dzie lo ny zo stał mię dzy uczest -
ni ków uro czy sto ści, licz nie przy by łych na do żyn ki. 

W wy gła sza nych prze mó wie niach za pro sze ni
go ście dzię ko wa li przede wszyst kim rol ni kom
za ze bra ne plo ny, któ re w tym ro ku na le ży szcze -
gól nie do ce nić ze wzglę du na ka pry śną po go dę
i po wo dzie, któ re do tknę ły tak że Opolsz czy znę
i na szą gmi nę. 

Po ofi cjal nej czę ści przy szedł czas na wspól ne
bie sia do wa nie, za ba wę, śpiew i ta niec. Ze sce ny pu -
blicz ność i go spo da rzy za ba wiał ze spół z mia sta
part ner skie go Sti ty oraz gru pa New Hap py Band
z Opo la. Swój wy stęp miał rów nież chór „Gra czan -
ki”, a za ba wę ta necz ną przy go to wał i po pro wa dził
ze spół „Sport Bro thers”. 

Głów nym punk tem pro gra mu był kon kurs Ko ron
Żniw nych, Ży wych Ob ra zów oraz kon kurs na naj -
pięk niej ude ko ro wa ne go spo dar stwo in dy wi du al ne.
Ko mi sja Kon kur so wa mia ła twar dy orzech do zgry -
zie nia. Ko ro ny żniw ne by ły przy go to wa ne przez
miesz kań ców gmi ny z wiel ką pie czo ło wi to ścią. Osta -
tecz nie jed nak dy plom za za ję cie pierw sze go miej sca
i ta lon na 600 zł w ka te go rii Ko ron Ziar no wych zdo -
by ła Ko ro na z Ma gnu szo wic, dru gim miej scem i ta -
lo nem na 500 zł cie szy ło się So łec two Gra cze. Trze -
ciej na gro dy ju ry nie przy zna ło. Naj ład niej szą
Ko ro ną Kło so wą oka za ła się ko ro na z Mo le sto wic,
dru gie miej sce przy pa dło go spo da rzom, czy li So łec -
twu Rzę dzi wo jo wi ce. Dy plom za trze cie miej sce i ta -
lon na 400 zł otrzy ma ła wieś Tar ni ca. 

Je śli cho dzi o kon kurs „Ży wych Ob ra zów” to
bez kon ku ren cyj ni by li miesz kań cy Lip na, któ rzy swo -
imi stro ja mi, ro dem z Da le kie go Wscho du, obie cy wa -
li w Nie mo dli nie dru gą Ja po nię. Dru ga na gro da po -
wę dro wa ła do miesz kań ców Sa ren Wiel kich,
a trze cia do Rzę dzi wo jo wic. 

Naj pięk niej ude ko ro wa nym go spo dar stwem
w Rzę dzi wo jo wi cach, we dług ju ro rów, był dom pań -
stwa Mi hi le wicz. Dru gą na gro dę zdo by ła po se sja
pań stwa Bie la, a trze cią pań stwa Pie nia cha. Na -
gro dze ni otrzy ma li dy plo my i sta tu et ki.

Na le ży wspo mnieć rów nież, że na wnio sek Bur -
mi strza Nie mo dli na Mi ro sła wa Stan kie wi cza, Mi ni -
ster Rol nic twa i Ob sza rów Wiej skich po sta no wił uho -
no ro wać me da la mi „Za słu żo ny dla roz wo ju
rol nic twa” Mar ka Ada mu sa, Ta de usza Ko ło dziej skie -
go, Nor ber ta Kusz ma na, Raj mun da Woc kę i Wi tol -
da Tu row skie go. 

Po nad to naj lep szy mi pro du cen ta mi żyw no ści
Gmi ny Nie mo dlin zo sta li: Da niel Pie nia cha, Raj mund
Woc ka, Ja nusz Ko rza now ski, Krzysz tof Sza rek, Ja ro -
sław Dasz kie wicz, Zbi gniew Ko ster kie wicz, Bro ni -
sław Ha ła dus i Ma rek Ada mus.
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Do żyn ki Gmin ne 2010
W dniu 29 sierp nia w Rzę dzi wo jo wi cach od by ły się uro czy sto ści do -
żyn ko we Gmi ny Nie mo dlin. Go spo da rzem świę ta rol ni ków był Bur -
mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz.

I miejsce w kategorii koron kłosowych

I miejsce w kategorii koron ziarnowych



PN: Jak oce nia Pa ni te go rocz ne Do żyn -
ki Gmin ne w Rzę dzi wo jo wi cach?

Ma rze na Fran czyk: My ślę, że uczest ni cy
do ży nek by li za do wo le ni. Za ba wa się uda ła. Pra -
gnę pod kre ślić wiel kie za an ga żo wa nie miesz kań -
ców wsi, któ rzy spi sa li się na me dal, po moc z ich
stro ny, je śli cho dzi o przy go to wa nia do im pre zy,
by ła bar dzo du ża. Wieś by ła od po wie dzial na
za przy go to wa nie te re nu, de ko ra cji do Do ży nek
Gmin nych oraz za przy go to wa nie obia du, słod kie -
go po czę stun ku i lo te rii fan to wej. Oczy wi ście
współ pra co wa li śmy z głów nym or ga ni za to rem, ja -
kim był Urząd Miej ski w Nie mo dli nie i Ośro dek
Kul tu ry w Nie mo dli nie.

PN: Jak dłu go przy go to wy wa li ście się
do te go świę ta?

Ma rze na Fran czyk: Trud no to tak pre cy zyj -
nie okre ślić – mniej wię cej trzy mie sią ce wcze śniej za -
czę li śmy pla no wać, jak to bę dzie. Sa mo zro bie nie ko -
ro ny do żyn ko wej za ję ło mie siąc. Przy cho dzi ły tu taj
pa nie, któ re po świę ca ły na to oko ło trzy go dziny
dzien nie. A na wet no ce by ły za ry wa ne tyl ko po to, by
wszyst ko by ło za pię te na ostat ni gu zik. Upie czo no
oko ło czter dzie stu blach cia sta. Po za tym, że cho dzi -
łam od do mu do do mu pro sząc o do mo we wy pie ki,
miesz kań cy rów nież sa mi de kla ro wa li, że przy nio są
je na uro czy stość. Wy cho dzi li z ini cja ty wą tak że w in -
nych spra wach. Je stem im za to nie zmier nie wdzięcz -
na. Na praw dę je stem dum na ze swo ich są sia dów,
któ rzy po ma ga li jak mo gli. Tym bar dziej, że sa mo
ozdo bie nie wsi przed ta ką im pre zą jest nie zwy kle
cza so chłon ne – za wie sze nie cho rą gie wek, zro bie nie
de ko ra cji do mów, przy go to wa nie pla cu, sko sze nie
tra wy, przy go to wa nie par kin gu... Cie szy fakt, że na -
si miesz kań cy po tra fi li się ze brać i ra zem zro bić coś
po ży tecz ne go. Wie le za wdzię cza my spon so rom –
Ko ło Ło wiec kie nr 1 „Je leń” ufun do wa ło nam dzi ka,
któ ry zo stał przy rzą dzo ny i po da ny go ściom. War to
wspo mnieć tak że o oso bie, któ ra chcia ła po zo stać
ano ni mo wa, a któ ra wspar ła nas fi nan so wo. To jest
szcze gól nie cen ne w dzi siej szych cza sach, bo do wo -
dzi, że są jesz cze lu dzie, któ rzy po ma ga ją z do bro ci
i po trze by ser ca. 

Ale pra gnę jesz cze raz pod kre ślić, że je stem za -
do wo lo na ze wszyst kich miesz kań ców wsi, ich po moc
by ła nie odzow na, na praw dę bez nich nie wie le mo -
gła bym zro bić. Nie da się tak zor ga ni zo wać, że by jed -
na oso ba by ła wszę dzie w jed nym cza sie.

PN: Pro szę opo wie dzieć o in nych dzia -
ła niach i ini cja ty wach, któ re by ły po dej -

mo wa ne w ostat nich la tach w Rzę dzi wo jo -
wi cach, a któ re słu ży ły roz wo jo wi wsi.

Ma rze na Fran czyk: W cią gu pra wie czte -
rech lat pod ję li śmy kil ka waż nych ini cja tyw – na stą -
pi ła re kul ty wa cja bo iska, po wsta ły no we bram ki,
słup ki do ogro dze nia, ku pi li śmy huś taw kę. Bar dzo po -
mo gły nam pie nią dze, któ re wy gry wa li śmy w ko lej -
nych Do żyn kach Gmin nych.

Dzię ki Bur mi strzo wi Nie mo dli na we wsi zo stał
wy czysz czo ny miej sco wy staw, na prze ło -
mie 2009/2010 ro ku zro bio no as fal to wą za tocz kę
wo kół nie go. 

Du żą in we sty cją by ło po wsta nie krzy ża w Rzę dzi -
wo jo wi cach. Mo że my się po chwa lić co raz pręż niej dzia -
ła ją cą świe tli cą na wsi. Po wstał już pro jekt na jej do po -
sa że nie, cze ka my tyl ko na de cy zję Urzę du
Mar szał kow skie go w tej spra wie. My śli my o jej prze bu -
do wie. W tej chwi li ma my pro jekt ar chi tek to nicz ny, sta -
ra my się o po moc unij ną. Pro jekt jest wła ści wie naj waż -
niej szy, że by śmy w ogó le mo gli co kol wiek zro bić.

Aby mo gło to wszyst ko ru szyć i po myśl nie się za -
koń czyć po trzeb ne są środ ki fi nan so we i de cy zje
urzęd ni ków, ale naj waż niej sze, że pla ny są, wstęp ne
pro jek ty i chę ci miesz kań ców rów nież. 

W Rzę dzi wo jo wi cach dzia ła Sto wa rzy sze nie Roz -
wo ju i Od no wy Wsi Rzę dzi wo jo wi ce, któ re po dej -
mu je wie le ini cja tyw. W czerw cu zor ga ni zo wa no fe -
styn cha ry ta tyw ny na rzecz po wo dzian.

Przed Do żyn ka mi we wsi zo stał prze bu do wa ny
przy sta nek au to bu so wy, od no wio no ta bli cę ogło sze -
nio wą obok nie go. 

Wraz z miesz kań ca mi oczy ści li śmy te ren wo kół
cmen ta rza, sko si li śmy tra wy, chasz cze, pod nad zo -
rem oso by z Ochro ny Śro do wi ska ścię li śmy drze wa. 

O tym, że w na szej miej sco wo ści wie le się dzie -
je niech świad czy cho ciaż by fakt, że na sze ko ro ny
żniw ne prak tycz nie każ de go ro ku zaj mu ją miej sca
na po dium. Tak też by ło w tym ro ku. 

Wieś ży je, a róż ne te go ty pu dzia ła nia, im pre -
zy cie szą się du żym po wo dze niem. Wie lu lu dzi się
an ga żu je. Przy tej oka zji chcia ła bym rów nież po -
dzię ko wać mo jej ro dzi nie – mę żo wi, dzie ciom, któ -
rzy po ma ga ją mi bar dzo w roz ma itych ini cja ty -
wach, a ich wkład w przy go to wa nie do ży nek był
nie oce nio ny.

PN: W czym tkwi suk ces Wa szej wsi?

Ma rze na Fran czyk: Lu dzie mu szą czuć się
po trzeb ni, wte dy sa mi się an ga żu ją, po świę ca ją swój
czas, dba ją o wspól ne do bro – ko szą tra wę, sprzą -
ta ją, or ga ni zu ją się, współ pra cu ją ze so bą. Sza nu ją
swo ją pra cę, zwłasz cza, gdy wi dzą, że wspól ne dzia -
ła nie przy no si re zul ta ty. Pil nu ją, by in ni ich nie znisz -
czy li. Jest to do bry przy kład dla mło dzie ży, że moż -
na coś zro bić ra zem.

Jest to dla mnie szcze gól nie po cie sza ją ce, da je
du żą sa tys fak cję. Oczy wi ście by wa ją oso by, któ re
tyl ko ob ser wu ją i są mniej chęt ne do po mo cy, ale jed -
nak więk szość po ma ga. Naj waż niej sza jest współ -
pra ca. 

PN: Dzię ku ję bar dzo za roz mo wę.

PULS
Niemodlina

4Aktualności

Miesz kań cy wsi
spi sa li się na me dal
Z soł tys Rzę dzi wo jo wic, Ma rze ną Fran czyk,
o Do żyn kach Gmin nych, i nie tyl ko, roz ma wia Ka ta rzy na Knie ja



15 sierp nia 2010 r. od by ły się
uro czy sto ści od sło nię cia ta bli cy
przy po mni ku upa mięt nia ją cym
ofia ry hi tle row skie go obo zu pra -
cy przy mu so wej w Ma gnu szo -
wicz kach.

Obóz ten był jed nym z pięt na stu te go ty pu obo -
zów na Ślą sku Opol skim, roz miesz czo nych wzdłuż
au to stra dy Wro cław – Kra ków bu do wa nej przez
Niem ców. Po cząt ki obo zu są nie ja sne. We dług nie któ -
rych źró deł utwo rzo no go już w koń cu mar ca 1940r.
Pew nym jest na to miast, że 20 paź dzier ni ka 1940 r.

obóz w Kle in Man gers dorf zo stał pod po rząd ko wa ny
tzw. Or ga ni za cji Schmel ta. We dług sta nu z 30 kwiet -
nia 1942 r. prze by wa ło w nim trzy stu dzie więć dzie się -
ciu ośmiu Ży dów (na dwie ście osiem dzi siąt osiem
miejsc). Śred nio przez ca ły okres ist nie nia obo zu prze -
trzy my wa no w nim ok. trzy stu osób, któ re pra co wa -
ły przy bu do wie au to stra dy. Za trud nia ła ich fir ma „Ju -
lius Schal l horn” z Ber li na. 

Obóz skła dał się z kil ku ba ra ków, z któ rych je den
zaj mo wa li straż ni cy, w in nym ist nia ła umy wal nia,
a w po zo sta łych prze trzy my wa no więź niów. Zaj mo -
wa li się oni kar czo wa niem la su, tj. ści na li drze wa
i wy wo zi li zie mię. Ko bie ty by ły za trud nia ne w pra -
cach na te re nie obo zu. Cięż kie wa run ki by to we, tj.
nie ogrze wa ne, brud ne i za wszo ne ba ra ki oraz gło do -
we ra cje żyw no ścio we po wo do wa ły wie le cho rób.
Do kucz li wy głód czę ścio wo za spo ka ja ły przy sy ła ne

przez ro dzi ny pacz ki żyw no ścio we, czę sto jed nak
kon fi sko wa ne przez straż ni ków obo zo wych. 

Obóz w Kle in Man gers dorf zo stał zli kwi do wa ny
w czerw cu 1944 r., a prze by wa ją cych w nim więź -
niów prze trans por to wa no do no wo po wsta łe go po -
do bo zu KZ Au schwitz w Ble ch ham mer (Me dar -Ble ch -
ham mer, od 1945 r. Bla chow nia Ślą ska).
Nie zna na jest licz ba ofiar śmier tel nych obo zu oraz
miej sce ich po chów ku. Wia do mo, iż zwło ki zmar -
łych więź niów wy wo żo no w nie usta lo ne miej sce.

W uro czy sto ściach, na za pro sze nie Bur mi strza
Nie mo dli na Mi ro sła wa Stan kie wi cza udział wzię li:
w imie niu Mar szał ka Wo je wódz twa Opol skie go Dy -
rek tor De par ta men tu Kul tu ry, Spor tu i Tu ry sty ki Ja -
nusz Wój cik, Rad ni Gmi ny Nie mo dlin z Prze wod ni czą -
cym Ja nem Olek są na cze le, Ra dy So łec kie

Ma gnu szo wic i Ma gnu szo wi czek, Kom ba tan ci wraz
z chó rem, pocz ty sztan da ro we Związ ków Kom ba tanc -
kich, gra czew skich szkół oraz Huf ca ZHP Nie mo dlin. 

Grze gorz Krzyś ków

Wydarzenia 5

Od sło nię cie ta bli cy pa miąt ko wej
w Ma gnu szo wicz kach
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Wi taj szko ło!
Szcze gól ny prze bieg mia ły uro czy sto ści zwią -

za ne z roz po czę ciem ro ku szkol ne go w Ze spo le
Szkol no -Przed szkol nym w Gra bi nie. Do użyt ku od -
da no bo wiem no we sa le prze zna czo ne na po trze -
by od dzia łu przed szkol ne go. Ho no ro we go prze -
cię cia wstę gi do ko nał Bur mistrz Nie mo dli na
Mi ro sław Stan kie wicz, któ ry 1 wrze śnia br., wraz
z przed sta wi cie la mi sa mo rzą du Nie mo dli na był
go ściem szko ły.

Zgro ma dzo nych na uro czy stym ape lu go -
ści oraz uczniów i na uczy cie li przy wi ta ła dy rek -

tor szko ły Vio let ta Szczep kow ska. Ży czy ła tak że
wszyst kim dzie ciom wy trwa ło ści w zdo by wa niu
wie dzy i sa mych tyl ko po zy tyw nych wy ni ków
w na uce, na to miast na uczy cie lom ży czy ła wie -
lu suk ce sów pe da go gicz nych i ra do ści z co -
dzien nej pra cy. 

Prze bu do wa szko ły nie by ła by moż li wa bez
fi nan so we go wspar cia władz Gmi ny Nie mo dlin
z Bur mi strzem Nie mo dli na na cze le. Dzię ku jąc
wła dzom sa mo rzą do wym pa ni Dy rek tor wy ra -
zi ła na dzie ję, że no we po miesz cze nia przed -
szkol ne bę dą dłu go słu żyć naj młod szym miesz -
kań com Gra bi na. 

kk

Z rad ną Ra dy Miej skiej w Nie mo -
dli nie – od wie lu lat miesz kan ką
Gra bi na, za słu żo ną dla wsi na -
uczy ciel ką tu tej szej szko ły i spo -
łecz ni kiem – Kry sty ną Ha ła dus
roz ma wia Ka ta rzy na Knie ja

PN: Pra co wa ła Pa ni wie le lat ja ko na -
uczy ciel ka geo gra fii i bio lo gii we wspo mnia -
nej Szko le Pod sta wo wej w Gra bi nie. Na dal
ma Pa ni ogrom ny sen ty ment do te go miej -
sca…

Kry sty na Ha ła dus: Tak – je stem już na eme ry -
tu rze, ale na dal uczę w szko le. Pro wa dzę go dzin ne za -
ję cia z wy cho wa nia w ro dzi nie. Wraz z in ny mi, m. in.
z pa nią dy rek tor, za bie ga łam u Bur mi strza Nie mo dli -
na Mi ro sła wa Stan kie wi cza o po wsta nie od dzia łu
przed szkol ne go w szko le – uda ło się. 

Na to miast nie daw no zro dził się po mysł, by w bu -
dyn ku Ze spo łu Szkol no -Przed szkol ne go zro bić sa lę gim -
na stycz ną. Obec na, któ ra znaj du je się w re mi zie stra -
żac kiej, wy ma ga grun tow ne go re mon tu, chy ba za tem
bar dziej opła ca się, je śli po wsta nie no wa, w szko le.

PN: Pro szę opo wie dzieć o swo jej miej -
sco wo ści, co się w niej dzie je, ja kie dzia ła nia
po dej mu je cie, by ży ło się miesz kań com le -
piej? Jak Pa ni się tu miesz ka?

Kry sty na Ha ła dus: Prze pro wa dzi łam się tu taj
z mę żem trzy dzie ści lat te mu – mia ło to być na chwi -

lę, a zo sta li śmy na sta łe. Na sze do ro słe dzie ci też wią -
żą swo ją przy szłość z Gra bi nem. Są sia dów ma my bar -
dzo do brych, ży je my z ni mi w zgo dzie. 

Gra bin jest miej scem ład nym, ma low ni czo po ło żo -
nym, choć urba ni stycz nie i in fra struk tural nie tro chę
za nie dba nym. Przede wszyst kim bra ku je chod ni ków,
na sze uli ce są dziu ra we, wy ma ga ją re mon tu. Na ra zie
wszyst ko to jest w kwe stii ży czeń, ale być mo że uda się
coś z tym zro bić. Waż na jest wspól na ini cja ty wa i przy -
chyl ność sa mo rzą dow ców. Sta ram się, pra cu jąc w Ra -
dzie Miej skiej, by ta ka by ła. Mam na dzie ję, że w na stęp -
nej ka den cji uda się do koń czyć to, co roz po czę li śmy. 

My śli my o ka na li za cji wsi. Du żo osób w Gra bi nie
wy bu do wa ło so bie eko lo gicz ne oczysz czal nie ście ków,
jed nak na dal znaj du ją się i ta cy, któ rzy za nie czysz cza -
ją śro do wi sko. To wy wo łu je ja kieś kon flik ty mię dzy są -
siedz kie. Prze pi sy unij ne, je śli cho dzi o ochro nę śro do -
wi ska, są ry go ry stycz ne i, prę dzej czy póź niej, trze ba
bę dzie się do nich do sto so wać. 

Mi mo wie lu trud no ści i nie za wsze przy chyl nych
opi nii ze stro ny nie któ rych miesz kań ców miej sco wo ści,
sta ra my się ak tyw nie współ pra co wać ze so bą. Ży cie
spo łecz no -kul tu ral ne wsi sku pia się przede wszyst kim
wo kół Szko ły Pod sta wo wej. Pra cu je w niej mło da ka dra
na uczy cie li, na cze le z pa nią dy rek tor Wio let tą Szczep -
kow ską – wi dać za pał i chęć do dzia ła nia. 

W tym no wym ro ku szkol nym na po trze by od dzia -
łu przed szkol ne go szko ła zo sta ła roz bu do wa na, po -
wsta ły sa le przed szkol ne. Sta ło się to dzię ki środ kom po -
cho dzą cym z Urzę du Gmi ny w Nie mo dli nie, a przede
wszyst kim dzię ki sta ra niom Bur mi strza Stan kie wi cza.

PN: Koń czy się ka den cja obec nej Ra dy
Miej skiej w Nie mo dli nie – w li sto pa dzie no we
wy bo ry – jak Pa ni pod su mu je jej dzia łal -
ność? 

Kry sty na Ha ła dus: W Ra dzie Miej skiej pra cu -
ję w Ko mi sji Spraw Spo łecz nych, je stem jej prze wod ni -
czą cą. Wcze śniej prze wod ni czą cym był pan Cze sław
Pasz kow ski – on zre zy gno wał ze swo jej funk cji – ob ję -
łam po nim obo wiąz ki. 

Sku pia my się wo kół spraw spo łecz nych – zwią za -
nych z oświa tą, ze spor tem, z kul tu rą, rów nież ze zdro -
wiem. Ale nie tyl ko. Je że li są pro ble my in nej na tu ry, na -
wet go spo dar czej, to też zaj mu je my sta no wi sko.
Przy cho dzą do nas go ście z róż nych sto wa rzy szeń,
spo ty ka my się z ni mi, dys ku tu je my, sta ra my się po -
móc. Za pra sza my też przed sta wi cie li róż nych or ga ni za -
cji – bar dzo so bie chwa li my współ pra cę z pa nem Grze -
go rzem Krzyś ko wem z nie mo dliń skie go ZHP. Je ste śmy
bar dzo wdzięcz ni za or ga ni zo wa nie wa ka cji dla dzie ci
z ro dzin ubo gich i nie wy dol nych wy cho waw czo. 

Uwa żam, że na sza Ko mi sja dzia ła do brze, cho ciaż
by ło w niej du żo zmian per so nal nych. Na miej sce rad -
nych, któ rzy od cho dzi li z Ra dy Miej skiej, no wi sa mo rzą -
dow cy, któ rzy przy cho dzi li w wy ni ku wy bo rów uzu peł -
nia ją cych, wy bie ra li in ne Ko mi sje. Du żym
za in te re so wa niem cie szy ła się zwłasz cza Ko mi sja
do spraw bu dże tu. Nie któ re oso by od nas prze no si ły się
wła śnie do niej. Tro chę mnie to, ja ko prze wod ni czą cą,
bo la ło. Ale ci, co z ko lei przy cho dzi li do nas, wno si li du -
żo no wych po my słów, świe żo ści, mie li no we spoj rze nia
na róż ne pro ble my. 

Współ pra ca na szej Ko mi sji ukła da się do brze. By -
wa i tak, że ma my róż ne zda nia na róż ne pro ble my, ale
na tym po le ga de mo kra cja. Za wsze uda nam się wy -
pra co wać po ro zu mie nie. Nie ma mię dzy na mi więk -
szych nie po ro zu mień.

Mo im zda niem na sza pra ca by ła i jest bar dzo du -
ża. Spra wy spo łecz ne są spra wa mi trud ny mi, cza sa mi
bar dzo bo le sny mi. Lu dziom czę sto wy da je się, że da ną
spra wę moż na za ła twić „od rę ki”, a oka zu je się, że
pro ce du ry są ta kie, że trze ba nie raz kil ka mie się cy, by
coś za ła twić. Na wet bła he spra wy mu szą być udo ku -
men to wa ne, zgod nie z li te rą pra wa, po nie waż póź niej
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są róż ne nie przy jem no ści, gdy coś jest nie zgod ne czy
„od stę pu je” od pra wa. 

Jed nak za wsze chęt nie po ma ga my lu dziom i dzia -
ła my na ich ko rzyść. Każ dy rad ny chciał by jak naj wię -
cej zro bić dla spo łecz no ści, z któ rej się wy wo dzi, któ ra
go wy bra ła, ale cza sem nie jest to tak do koń ca pro ste. 

Na sza ra da po dej mu je dzia ła nia w kie run ku roz -
wo ju go spo dar cze go, kul tu ral no -oświa to we go i spo -
łecz ne go na szej gmi ny. Nam – rad nym szcze gól nie le -
ży na ser cu, by miesz kań cy mia sta i wsi by li za do wo le ni
i cie szy li się, że miesz ka ją w Gmi nie Nie mo dlin. Z te go
po wo du m.in. nie pod wyż szy li śmy po dat ku od nie ru cho -
mo ści, lu dzie w trud nej sy tu acji są zwal nia ni od po dat -
ku. Utrzy ma li śmy wszyst kie pla ców ki oświa to we, któ re
się roz wi ja ją i roz bu do wu ją. Ucznio wie otrzy mu ją za -
sił ki i sty pen dia, do fi nan so wa nie do obia du w szko łach,
od by ły się rów nież ba da nia mam mo gra ficz ne ko biet. 

Ra da pra cu je dy na micz nie i rze czo wo. My ślę,
że two rzy my do bry ze spół, a mnie się w nim do brze
pra cu je. 

Sta ram się w swo im śro do wi sku pew ne rze czy roz -
wią zać jak naj le piej – cho ciaż by to po łą cze nie szko ły
i przed szko la w Gra bi nie. Był to po mysł po przed niej Ra -
dy – Ko mi sji Spo łecz nej pod prze wod nic twem pa -
na Pasz kow skie go. Nie zo stał on jed nak wte dy zre ali -
zo wa ny, ale w tym ro ku wszyst ko za koń czy ło się
szczę śli wie. 

Pra gnę po dzię ko wać zwłasz cza Bur mi strzo wi Nie -
mo dli na Pa nu Mi ro sła wo wi Stan kie wi czo wi oraz Prze -
wod ni czą ce mu Ra dy – Pa nu Ja no wi Olek sa. Gdy by
nie to, że wspar li mnie w re ali za cji te go po my słu, nie by -
ło by te go, co jest. Dzię ku ję też wszyst kim rad nym
za współ pra cę. To jest suk ces nas wszyst kich i przy kład
na to, że moż na roz ma wiać, moż na współ pra co wać
i zro bić coś wspól nie. Cho ciaż by ły oso by, któ re ro bi ły
wszyst ko, by do pro wa dzić do te go, że by jed nak na sza
miej sco wa pla ców ka oświa to wa nie zo sta ła po łą czo na.
Ale tych lu dzi by ło mniej. Sa mi ro dzi ce bar dzo chcie li,
by szko ła i przed szko le zo sta ły po łą czo ne. Na wet mo -
je daw ne uczen ni ce w roz mo wach ze mną pro si ły mnie,
by jed nak ta szko ła ist nia ła, by ich dzie ci mo gły do niej
uczęsz czać – to mnie ja koś tak zbu do wa ło. Po sta no wi -
łam zro bić wszyst ko, by ten plan zre ali zo wać. Zro zu mia -
łam, że war to o tę szko łę wal czyć. Być mo że mo je wnu -
ki też bę dą do niej cho dzi ły. Waż ne by ta ka jed nost ka
funk cjo no wa ła.

PN: Na wsi jest to chy ba szcze gól nie
istot ne...

Kry sty na Ha ła dus: Tak, po nie waż tu jest cen -
trum kul tu ral ne wsi. Dzie ci, ro dzi ce i in ni miesz kań cy
spo ty ka ją się w szko le – zwy kłe spo tka nia na wy wia -
dów ce wie le wno szą do na szej ma łej spo łecz no ści lo -
kal nej. 

W Gra bi nie miesz ka bar dzo wie lu do brych lu dzi,
z otwar tym ser cem, chęt nych do po mo cy, któ rzy chcie -
li by coś ro bić, szcze gól nie mło dzi. Mo gę zdra dzić, że je -
stem w trak cie za ła twia nia spraw or ga ni za cyj no – re -
je stra cyj nych słu żą cych po wsta niu sto wa rzy sze nia
w Gra bi nie „Per spek ty wy dla Gra bi na”. Nie dłu go sfi na -
li zu je my te spra wy i to sto wa rzy sze nie ru szy. Zgło si ło się
do nie go bar dzo du żo mło dych lu dzi, któ rzy chcą coś
ro bić, chcą po pra wić sam wy gląd wio ski, es te ty kę, gar -
ną się do te go. My ślą też o swo ich dzie ciach – wie le
osób się tu wy bu do wa ło, za mie rza ją na sta łe osiąść tu -
taj. Chcą, by po wsta ły pla ce za baw, chod ni ki – wszyst -
ko to jest moż li we do re ali za cji. Wy star czą chę ci, mi mo
róż nic po glą do wych, wszyst ko da się zro bić. 

My ślę, że prę dzej czy póź niej się zin te gru je my i bę -
dzie my two rzy li ca łość, jak jed na wiel ka ro dzi na. Po -
wszech nie wia do mo, że zgo da bu du je, a nie zgo da ruj -
nu je – trze ba ze so bą roz ma wiać, wte dy le piej wy cho dzi
współ pra ca. My ślę, że czas kłót ni mi nie i bę dzie do brze.
Le piej uśmie chać się do sie bie na uli cy niż od wra cać się
ple ca mi...

„Ślu bu ję rze tel nie peł nić mą po win ność na -
uczy cie la wy cho waw cy i opie ku na mło dzie ży, dą żyć
do peł ni roz wo ju oso bo wo ści ucznia i wła snej, kształ -
cić i wy cho wy wać mło de po ko le nie w du chu umi ło -
wa nia Oj czy zny, tra dy cji na ro do wych, po sza no wa nia
Kon sty tu cji Rzecz po spo li tej Pol skiej” – sło wa ro ty zo -
sta ły wy po wie dzia ne dnia 31 sierp nia 2010 ro ku
w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli nie przez na uczy -
ciel ki z Pu blicz nej Szko ły Pod sta wo wej Nr 2 w Nie mo -
dli nie – Pa nie Ane tę Kram czyń ską i Mag da le nę Gi -
bas. Na uczy ciel ki te dnia 30 czerw ca 2010 ro ku
zda ły eg za min na 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.

Inf. wł.

ZA PRO SZE NIE 
Ser decz nie za pra szam na szych Ab sol -
wen tów, Na uczy cie li, Pra cow ni ków,
Uczniów i Ro dzi ców oraz Przy ja ciół
Szko ły na ob cho dy 50-le cia Szko ły Pod -
sta wo wej nr 1 im. Ja nu sza Kor cza ka
w Nie mo dli nie, któ re od bę dą się 8 paź -
dzier ni ka 2010 r. 

Dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej nr 1
w Niemodlinie

Jan Ja nik

PRO GRAM OB CHO DÓW
50-LE CIA SZKO ŁY POD STA WO WEJ NR 1

W NIE MO DLI NIE 8-9 paź dzier ni ka 2010 r.

PIĄ TEK 8.10.2010r. 

• godz. 12.00 Msza św. w ko ście le pod we -
zwa niem Wnie bo wzię cia NMP (od pra wio na
przez księ ży – ab sol wen tów), 

• godz. 14.00 Uro czy sta Ga la (ha la spor to -
wa/Ośro dek Kul tu ry); 50-le cie SP 1 (wy stą pie nia
oko licz no ścio we, pro gram ar ty stycz ny w wy ko na -
niu uczniów, wrę cze nie dy plo mów ho no ro wych 50-
le cia); DEN – gmin ne ob cho dy; Kon cert Ab sol wen -
tów SP 1 – gwiaz da kon cer tu: Pa weł Ku kiz, 

• godz. 17.00 – 18.30 Spo tka nie w szko le;
zwie dza nie szko ły, pre zen ta cja do rob ku szko ły;
wpi sy do księ gi pa miąt ko wej; po czę stu nek (ka wa,
cia sto, owo ce), 

• godz. 19.00 Uro czy sta ko la cja; wspól na bie -
sia da go ści, na uczy cie li i ab sol wen tów (DO MI NO).

SO BO TA 9.10.2010r. 

• godz. 10.00 Mecz pił ki siat ko wej dziew cząt
(sa la gim na stycz na) SIAT KAR KI p. WE BE RA – SIAT -
KAR KI p. JA NI KA; zwie dza nie szko ły, spo tka nia... 

Szcze gó ło we in for ma cje do ty czą ce
or ga ni za cji moż na zna leźć na stro nie

in ter ne to wej szko ły:
http://sp1nie mo dlin.wo dip.opo le.pl

Uroczyste ślubowanie

Pierwszy dzień w szkole
Po dwóch miesiącach wakacji uczniowie wrócili do szkoły. 1 września rozpoczął się nowy rok szkolny.

Był to dzień pełen wrażeń dla pierwszaków Szkoły Podstawowej nr 1 w Niemodlinie.



Wiel ka let nia ak cja Ra dia Opo -
le „Ra dio na wo dzie” do tar -
ła 18 sierp nia na nasz ba sen
ką pie lo wy. Re por te rzy Ja nusz
Mać ko wiak i Krzysz tof Do bro -
wol ski spę dzi li na obiek cie czte -
ry go dzi ny. 

By ło wie le atrak cji, m.in. kon kur sy dla dzie ci,
któ re zo sta ły ob da ro wa ne przez roz gło śnię atrak cyj -
ny mi na gro da mi. Po czę stu nek w po sta ci piz zy dla
wszyst kich go ści ufun do wa ła Re na ta Szpiech – wła -
ści ciel ka Piz ze rii „Pri ma ve ra”. 

W kil ku zda niach hi sto rię i obec ny stan obiek tu
na kre śli li dy rek tor Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie

Ka ta rzy na Pa szu la-Gryf oraz Mi chał Gra czyk. Go -
ściem roz gło śni był rów nież Wie sław Po go now ski,
któ ry opo wia dał słu cha czom o par ku w Lip nie, je go
hi sto rii i naj cie kaw szych oka zach. Na to miast Nad le -
śni czy z Tu ło wic – Ry szard Boj kow ski – mó wił o Bo -
rach Nie mo dliń skich i le śnej zwie rzy nie.

Nie mo gło za brak nąć rów nież po rad bez piecz -
ne go za cho wa nia nad wo dą. Tu du żą wie dzą wy ka -
zał się szef ra tow ni ków – Mi chał Gro mek. Gmi nę re -
pre zen to wał Za stęp ca Bur mi strza Nie mo dli na
Bar tło miej Ko strze wa, któ ry opo wia dał o osią gnię -
ciach gmi ny i no wych in we sty cjach pla no wa nych
w naj bliż szych mie sią cach. 

Pod czas wi zy ty ra diow ców w Lip nie od był się po -
kaz udzie la nia pierw szej po mo cy i ak cji ra tow ni czej

w wy ko na niu ra tow ni ków wod nych strze gą cych
akwe nu. 

Re dak to rzy Ra dia Opo le by li za chwy ce ni prze -
pięk nym drze wo sta nem ota cza ją cym ba sen w Nie -
mo dli nie. 

Na za koń cze nie pro gra mu roz re kla mo wa no
ósmą edy cję Mię dzy na ro do we go Kon kur su Ry sun ku
Sa ty rycz ne go „Kar pik 2010”, a Mi chał Gra czyk po -
da ro wał dzien ni ka rzom Ra dia Opo le oko licz no ścio -
wy ry su nek zwią za ny z wi zy tą ra diow ców.

Mi chał Gra czyk

PULS
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Wa ka cje w bi blio te ce
Miej sko Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na w Nie -

mo dli nie w okre sie wa ka cyj nym za pro si ła dzie ci,
któ re spę dza ły wa ka cje w do mach, do wspól nej
za ba wy. Pro po zy cja za jęć, ofe ro wa nych w ra -
mach „Wa ka cji w Bi blio te ce”, by ła róż no rod na. 

Po za moż li wo ścią wy po ży cze nia ksią żek
do do mu w czasie wakacji, roz po czy na li śmy na szą
ofer tę od za pro sze nia do gło śne go czy ta nia książ -
ki An drze ja Ma lesz ki pt.: „Ma gicz ne krze sło” – po -
wie ści peł nej fan ta stycz nych przy gód i hu mo ru, łą -
czą cej współ cze sne re alia i ma gicz ne zda rze nia.
A przy oka zji opo wia da ją cą o waż nych spra wach. 

Po nad to w ra mach „Wa ka cji w Bi blio te ce”
pro po no wa li śmy na szym mło dym czy tel ni kom:
za ję cia pla stycz no -li te rac kie wy ko ny wa ne w do -
wol nej for mie, do wol ną tech ni ką, gry plan szo we
i za ba wy, ka lam bu ry, puz zle, pro jek cje fil mów

i ba jek, bi blio tecz ny ką cik ma lu cha, a tak że za ję -
cia kom pu te ro we i in ter ne to we. 

Na każ dym spo tka niu dla uczest ni ków przy -
go to wa no ma ły po czę stu nek. Wszyst ko po to, by
or ga ni zo wa ne dla dzie ci za ję cia wy peł nia ły wol -
ny czas, a przede wszyst kim, by wy wo ły wa ły dzie -
cię cy uśmiech ra do ści i za do wo le nie.

Inf. wł.

W dniach 19 lip ca – 1 sierp nia 2010 r.
Hu fiec ZHP Nie mo dlin zor ga ni zo wał obóz
har cer ski dla dzie ci i mło dzie ży z Gmi ny
Nie mo dlin.

Obóz zor ga ni zo wa no w Ma ria nów ce u stóp gó -
ry Iglicz na, nie da le ko Mię dzy gó rza. W let nim, har cer -
skim wy po czyn ku udział wzię ło 50 uczest ni ków. Pięk -
na oko li ca oraz har cer ski pro gram wy cho waw czy
po zwo lił dzie ciom prze żyć praw dzi wą przy go dę. Or -
ga ni zo wa no pie sze wę drów ki po gó rach, dzie ci zwie -
dza ły Kłodz ko i Mię dzy gó rze. Zwie dza no też hu tę
szkła oraz twier dzę kłodz ką. Dzie ci po zna ły tech ni ki
wspi nacz ki ścian ko wej i jeź dzi ły kon no. Zor ga ni zo wa -
no rów nież wy jazd na ba sen do By strzy cy Kłodz kiej.
Ca ły pro gram opie rał się na grze fa bu lar nej, któ rej
te ma tem by ła po dróż do oko ła świa ta.

W 85% kosz ty or ga ni za cji wy po czyn ku po kry ła
Gmi na Nie mo dlin udzie la jąc nie mo dliń skie mu Huf -
co wi ZHP do ta cji w wy so ko ści 25.200 zł.

Grze gorz Krzyś ków

Książ ko we hi ty la ta 2010
w księ gar ni „No we la”

La tem miesz kań cy Nie mo dli na czy ta ją ra -
czej li te ra tu rę ła twą, lek ką i przy jem ną – po -
wie dzia ła „Pul so wi Nie mo dli na” Sta ni sła -
wa Wę gliń ska.

Do naj bar dziej po szu ki wa nych po zy cji na -
le ża ły: „Za gi nio na” – Har lan Co ben,
„Zmierzch” – Ste pha nie Mey er, „Grin go Wśród
Dzi kich” –Woj cie cha Cej row skie go, „Bycz ki
w Po mi do rach” – Jo an ny Chmie lew skiej oraz
„Smo leńsk 2010” –Pio tra Kraś ki. 

Wiel kim hi tem te go la ta by ła książ ka Pier -
re Du kan „Nie po tra fię schud nąć”, któ rą na by -
wa ły pa nie w każ dym wie ku. Mło dzi lu dzie
chęt nie na by wa li książ kę Jac ka Pie ka ry „Ne cro -
sis -Prze bu dze nie”, zaś pa no wie spo ro po zy cji
Ja me sa Pat ter so na. 

Cie szy fakt, że co raz wię cej mło dych lu dzi
(ta kich do trzy dziest ki) na by wa spo ro ksią żek.
Wie le pań, któ re nie wy je cha ły na urlop, spę -
dza ło czas przy li te ra tu rze dla ko biet. Tu kró -
lo wa ły róż ne go ro dza ju po rad ni ki, książ ki psy -
cho lo gicz ne i li te ra tu ra pięk na. 

W związ ku z roz po czy na ją cym się no wym
ro kiem szkol nym by ło rów nież spo re za in te re -
so wa nie pod ręcz ni ka mi szkol ny mi.

Mi chał Gra czyk

Ra dio Opo le przy pły nę ło do Lip na

Rozmowy na antenie

Podsumowanie konkursów

Pokaz ratownictwa medycznego

Har cer ska Ak cja Let nia Huf ca Nie mo dlin



Tra dy cją sta ło się już, że na za -
koń cze nie wa ka cji soł tys, Ra da
So łec ka oraz miesz kań cy wsi
Lip no or ga ni zu ją fe styn do żyn -
ko wy. Tak też by ło w tym ro ku.
W go dzi nach po po łu dnio -
wych, 21 sierp nia br., zgro ma -
dzo nych na pla cu przed świe tli -
cą wiej ską, ser decz nie przy wi tał
i do dwu dnio wej za ba wy za pro -
sił go spo darz miej sco wo ści –
Ste fan Su kien nik.

Wśród go ści zna leź li się m.in. przed sta wi cie le
władz sa mo rzą do wych Gmi ny Nie mo dlin, soł ty si są -
sied nich wsi oraz wszy scy chęt ni, któ rzy mo gli sko rzy -
stać z pięk nej po go dy i wie lu atrak cji przy go to wa -
nych przez or ga ni za to rów. 

Pro gram fe sty nu do żyn ko we go był bar dzo
uroz ma ico ny – każ dy mógł w nim zna leźć coś dla
sie bie. Spe cjal nie do Lip na spod sa miuś kich Ta ter
przy je cha ła ka pe la Ję dr ka Bia ło nia, któ ra, w pięk -
nych tra dy cyj nych gó ral skich stro jach, przy gry wa -
ła uczest ni kom za ba wy. Ze sce ny go ści ba wił
i wzru szał tak że chór śpie wa czy „Uśmiech” z Ja sie -
ni cy Dol nej. 

Po nad to nie bra ko wa ło licz nych kon kur sów,
gier i za baw oraz lo te rii fan to wej, z któ rej do chód,
sza co wa ny na oko ło trzy ty sią ce zło tych, prze zna -
czo ny zo sta nie na roz wój wsi. Roz bu do wa na zo sta -
nie świe tli ca wiej ska, w któ rej po wsta nie za ple cze

sa ni tar no -ga stro no micz ne. Głów ną na gro dą w te -
go rocz nej lo te rii fan to wej był ro wer gór ski. In ne
na gro dy by ły rów nie cen ne – wśród nich zna lazł się
m.in. od twa rzacz mp4. 

Wszyst kim lu dziom do brej wo li, miesz kań com
i go ściom soł tys wsi Lip no pra gnie ser decz nie po dzię -
ko wać oraz za pro sić na „Świę to Pie czo ne go Ziem nia -
ka”, któ re od bę dzie się już wkrót ce. kk

9Wydarzenia

PIZZA NA DOWÓZ
NA TERENIE NIEMODLINA GRATIS

PRZY ZAMÓWIENIACH POWYŻEJ 2O ZŁ
(PIZZE DOWOZIMY W GODZINACH 11-22:00)

Poza Niemodlinem 1 km – 0.50

Zapraszamy do zakupu
Talonów Okolicznościowych

na każdą okazję (imieniny, urodziny, podziękowania)
od 10 do 50 zł

Polecamy również naleśniki wytrawne
i na słodko oraz zestawy obiadowe!!!

ul. Rynek 49, 49-100 Niemodlin

tel. 77 46 07 222

Godziny otwarcia:
Okres letni:

pon. – sob.: 10.00-23.00; niedz.: 12.00-23.00
Okres zimowy:

pon. – czw.: 10.00 – 22.00; pt. – sob.: 10.00 – 23.00; niedz.: 12.00 – 23.00

Na gó ral ską nu tę 
Chór Uśmiech

Goście festynu

Kapela z gór po cywilnemu
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BIULETYN
GMINY NIEMODLIN

Dodatek do Pulsu Niemodlina
redagowany przez

Urząd Miejski w Niemodlinie

W dniach 22 lipca br. i 12 sierpnia br.
odbyły się LIX i LX sesja Rady Miejskiej,
na których podjęto następujące uchwały:

1) uchwała Nr LIX/399/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 lipca
2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2010;

2) uchwała Nr LIX/400/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 lipca
2010r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Aktywne przedszkola w Gminie
Niemodlin – III edycja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i
zabezpieczenia środków na wkład własny;

3) uchwała Nr LIX/401/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 lipca
2010r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Mobilna szkoła w Gminie Niemodlin
– III edycja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

4) uchwała Nr LIX/402/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 lipca 2010r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemodlin;

5) uchwała Nr LX/403/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 12 sierpnia
2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na 2010r.

6) uchwała Nr LX/404/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 12 sierpnia
2010r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Niemodlińskiej”;

7) uchwała Nr LX/405/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 12 sierpnia
2010r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Niemodlińskiej”;

8) uchwała Nr LX/406/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 12 sierpnia
2010r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Niemodlińskiej”;

9) uchwała Nr LX/407/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 12 sierpnia
2010r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Niemodlińskiej”;

10) uchwała Nr LX/408/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 12 sierpnia
2010r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Niemodlińskiej”;

11) uchwała Nr LX/409/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 12 sierpnia
2010r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Niemodlińskiej”;

Pełne teksty uchwał RM w wersji elektronicznej można znaleźć w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego – www.niemodlin.pl,
a także zapoznać się z nimi w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie.

Burmistrz Niemodlina ogłasza:
II n i e o g r a n i c z o n y 

p r z e t a r g   u s t n y
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 167/7
o powierzchni 0,0876 ha (PsIII), k. m. 1.

Nie ru cho mość ta za pi sa na jest w księ gach wie -
czy stych KW nr OP1O/00096325/8. Sta no wi wła -
sność Gmi ny Nie mo dlin. Wol na od ob cią żeń i zo bo -
wią zań. Po ło żo na na ob sza rze nie po sia da ją cym
miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go. Na te ren ten zo sta ła wy da na de cy zja o wa run -
kach za bu do wy Nr 10/08 z dnia 12.02.2008r. –
z prze zna cze niem nie ru cho mo ści pod za bu do wę

miesz ka nio wą jed no ro dzin ną. Nie ru cho mość po sia -
da bez po śred ni do stęp do dro gi pu blicz nej. Te ren po -
sia da uzbro je nie w sieć elek tro -ener ge tycz ną i wo do -
cią go wą.

Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej
nieruchomości odbył się w dniu 28 maja 2010r.

Cena wywoławcza nieruchomości
wynosi: 40.000,00 zł. 

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony
podatek VAT w wysokości 22%.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu

w wysokości 4.000,00 zł. Wadium należy wpłacać
w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w terminie
do 20 września 2010r. -  do godz. 14:00 lub na konto
bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za termin
wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium
na wskazane konto. 

Informacje na temat przetargu udzielane są
w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami – pok. nr 35
(tel.(77) 4606-295 do 7) tut. Urzędu.

Przetarg odbędzie się w dniu 24
września 2010 r. w sali nr 62 Urzędu
Miejskiego w Niemodlinie o godz. 11:00.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie
zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia
umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę, nie
później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej
własność nieruchomości. Nabywca ponosi
ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi
notariusz.

Wpłacone wadium zostanie:
* zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba

wpłacająca wadium wygra przetarg,
* zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie

wygra przetargu.

Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie
umowy nabycia prawa własności w terminie
ustalonym przez Gminę i notariusza powoduje
przepadek wpłaconego wadium.

I n i e o g r a n i c z o n y
p r z e t a r g  u s t n y

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 167/5
o powierzchni 0,1249 ha (PsIII), k. m. 1.

Nie ru cho mość ta za pi sa na jest w księ gach wie -
czy stych KW nr OP1O/00096325/8. Sta no wi wła -
sność Gmi ny Nie mo dlin. Wol na od ob cią żeń i zo bo -
wią zań. Po ło żo na na ob sza rze nie po sia da ją cym
miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go. Na te ren ten zo sta ła wy da na de cy zja o wa run -
kach za bu do wy Nr 10/08 z dnia 12.02.2008r. –
z prze zna cze niem nie ru cho mo ści pod za bu do wę

miesz ka nio wą jed no ro dzin ną. Nie ru cho mość po sia -
da do stęp do dro gi pu blicz nej. Te ren po sia da uzbro -
je nie w sieć elek tro -ener ge tycz ną i wo do cią go wą.

Cena wywoławcza nieruchomości
wynosi: 56.000,00 zł. 

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony
podatek VAT w wysokości 22%.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu
w wysokości 5.000,00 zł. Wadium należy wpłacać

Ra da Miej ska wNie mo dli nie ser decz nie za pra sza nauro -
czy stą se sję Ra dy Miej skiej wNie mo dli nie zoka zjiXX–le -
cia sa mo rzą du te ry to rial ne go. Se sja Ra dy Miej skiej od -
bę dzie się w dniu 21 wrze śnia 2010 r. o godz. 13:00
w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie, ul. M. Re ja 1.

PRZE WOD NI CZĄ CY RA DY  Jan Olek sa

Po rzą dek ob rad:
1. Otwar cie se sji i przed sta wie nie po rząd ku ob rad.
2. Wy stą pie nia oko licz no ścio we za pro szo nych go ści z oka -

zji XX – le cia sa mo rzą du te ry to rial ne go.
3. Wrę cze nia od zna czeń:
• Oko licz no ścio wych me da li Mar szał ka Wo je wódz twa

Opol skie go,
• „Za słu żo ny dla Zie mi Nie mo dliń skiej”, 
• Sta tu et ki „Zło te go So ko ła”.
4. Za mknię cie se sji.

Po czę ści ofi cjal nej kon cert Ze spo łu Ca mer ton z Opo la.

Dyżur
Wicemarszałka

W dniu 6. wrze śnia br. czło nek Za -
rzą du Wo je wódz twa To masz Ko stuś
peł nił dy żur w Urzę dzie Miej skim
w Nie mo dli nie. Ko lej ne spo tka nie Wi -
ce mar szał ka Wo je wódz twa Opol skie -
go z miesz kań ca mi na szej gmi ny za -
pla no wa ne jest na dzień 20. wrze śnia.
Peł nie nie dy żu ru w tym sa mym dniu
za po wie dział rów nież Po seł na Sejm
RP An drzej Bu ła.
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w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w terminie
do 20 września 2010r. -  do godz. 14:00 lub na konto
bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za termin
wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium
na wskazane konto. 

Informacje na temat przetargu udzielane są
w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami – pok. nr 35
(tel.(77) 4606-295 do 7) tut. Urzędu.

Przetarg odbędzie się w dniu 24
września 2010 r. w sali nr 62 Urzędu
Miejskiego w Niemodlinie o godz. 9:00.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie
zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy
sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca
zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż
do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność
nieruchomości. Nabywca ponosi ponadto koszty
notarialne i sądowe, które określi notariusz.

Wpłacone wadium zostanie:
* zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba

wpłacająca wadium wygra przetarg,
* zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie

wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie

umowy nabycia prawa własności w terminie
ustalonym przez Gminę i notariusza powoduje
przepadek wpłaconego wadium.

I n i e o g r a n i c z o n y
p r z e t a r g  u s t n y

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 167/6
o powierzchni 0,0928 ha (PsIII), k. m. 1.

Nie ru cho mość ta za pi sa na jest w księ gach
wie czy stych KW nr OP1O/00096325/8. Sta no wi
wła sność Gmi ny Nie mo dlin. Wol na od ob cią żeń
i zo bo wią zań. Po ło żo na na ob sza rze nie po sia da -
ją cym miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go. Na te ren ten zo sta ła wy da na de -
cy zja o wa run kach za bu do wy Nr 10/08
z dnia 12.02.2008r. – z prze zna cze niem nie ru cho -
mo ści pod za bu do wę miesz ka nio wą jed no ro dzin -
ną. Nie ru cho mość po sia da do stęp do dro gi pu -
blicz nej. Te ren po sia da uzbro je nie w sieć
elek tro -ener ge tycz ną i wo do cią go wą.

Cena wywoławcza nieruchomości
wynosi: 42.000,00 zł. 

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony
podatek VAT w wysokości 22%.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w pieniądzuw
wysokości 4.000,00 zł. Wadium należy wpłacać
w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w terminie
do 20 września 2010r.- do godz. 14:00 lub na konto
bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za termin
wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium
na wskazane konto. 

Informacje na temat przetargu udzielane są
w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami – pok. nr 35
(tel.(77) 4606-295 do 7) tut. Urzędu.

Przetarg odbędzie się w dniu 24
września 2010 r. w sali nr 62 Urzędu
Miejskiego w Niemodlinie o godz. 9:40.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie
zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy
sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca
zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż
do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność

nieruchomości. Nabywca ponosi ponadto koszty
notarialne i sądowe, które określi notariusz.

Wpłacone wadium zostanie:
* zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba

wpłacająca wadium wygra przetarg,
* zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie

wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie

umowy nabycia prawa własności w terminie
ustalonym przez Gminę i notariusza powoduje
przepadek wpłaconego wadium.

I n i e o g r a n i c z o n y
p r z e t a r g  u s t n y

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 167/8
o powierzchni 0,0885 ha (PsIII), k. m. 1.

Nieruchomość ta zapisana jest w księgach
wieczystych KW nr OP1O/00096325/8. Stanowi
własność Gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń
i zobowiązań. 

Po ło żo na na ob sza rze nie po sia da ją cym miej -
sco we go pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go.
Na te ren ten zo sta ła wy da na de cy zja o wa run kach
za bu do wy Nr 10/08 z dnia 12.02.2008r. – z prze -
zna cze niem nie ru cho mo ści pod za bu do wę miesz ka -
nio wą jed no ro dzin ną. Nie ru cho mość po sia da bez -
po śred ni do stęp do dro gi pu blicz nej. Te ren po sia da
uzbro je nie w sieć elek tro -ener ge tycz ną i wo do cią go -
wą.

Cena wywoławcza nieruchomości
wynosi: 40.000,00 zł. 

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony
podatek VAT w wysokości 22%.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium
w wysokości 4.000,00 zł. Wadium należy wpłacać
w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w terminie
do 20 września 2010r. -  do godz. 14:00 lub na konto
bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za termin
wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium
na wskazane konto. 

Informacje na temat przetargu udzielane są
w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami – pok. nr 35 (tel.
(77) 4606-295 do 7) tut. Urzędu.

Przetarg odbędzie się w dniu 24
września 2010 r. w sali nr 62 Urzędu
Miejskiego w Niemodlinie o godz. 10:20.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie
zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy
sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca
zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż
do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność
nieruchomości. Nabywca ponosi ponadto koszty
notarialne i sądowe, które określi notariusz.

Wpłacone wadium zostanie:
* zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba

wpłacająca wadium wygra przetarg,
* zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie

wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie

umowy nabycia prawa własności w terminie
ustalonym przez Gminę i notariusza powoduje
przepadek wpłaconego wadium.

II n i e o g r a n i c z o n y
p r z e t a r g  u s t n y

na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej
nr działki 464 k. m. 8 położonej na zapleczu budynku
nr 49 przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich
w Niemodlinie. Wymieniona wyżej nieruchomość

zapisana jest w księdze wieczystej KW 89468.
Stanowi własność Gminy Niemodlin. 

Przed mio tem prze tar gu jest wy so kość czyn szu
za dzier ża wę te re nu o po wierzch ni 15,00 m2 – za bu -
do wa ne go ga ra żem bla sza nym, któ ry sta no wi od -
ręb ny przed miot wła sno ści. Pierw szy prze targ na wy -
so kość czyn szu dzier żaw ne go za przed mio to wy te ren
od był się 17 czerw ca 2010r.

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego
za teren zabudowany garażem blaszanym
o powierzchni 15,00 m2 – wynosi 16,50 zł
miesięcznie. Do czynszu zostanie doliczony należny
podatek VAT w wysokości 22%.

Przetarg odbędzie się w dniu 24
września 2010 roku o godzinie 11:40
w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie, pok. 62.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
wadium w wysokości 2,00 zł do dnia 20
września 2010r. do godz. 14:00. 

Wpłacone wadium zostanie:
* zaliczone na poczet czynszu, jeżeli osoba

wpłacająca wadium wygra przetarg
* zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie

wygra przetargu.
Informacje na temat przetargu udzielane są

w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami (tel. 77- 4606295
do 7) Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul.
Bohaterów Powstań Śląskich 37, pok. 35.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest
w terminie do 8 października 2010 r. zawrzeć umowę
dzierżawy. W przypadku nie zawarcia umowy w tym
terminie wadium ulegnie przepadkowi.

Ponadto informuje się, że na tablicy
ogłoszeń znajdują się:

Wykazy nieruchomości przeznaczonych
do zbycia:

w drodze nieograniczonego przetargu
ustnego:

• lokal użytkowy - garaż poł. przy Rynku 25,25a
w Niemodlinie wraz z udziałem we współwłasności
działki 489,

• lokal użytkowy - po przedszkolu wraz
pomieszczeniem przynależnym oraz garażem poł.
przy ul. Nyskiej nr 62 w Grabinie wraz z udziałem we
współwłasności działki 346/1,

• lokal użytkowy - po TP poł. przy ul. Nyskiej
nr 62 w Grabinie wraz z udziałem we
współwłasności działki 346/1,

• nieruchomość niezabudowana, działka
nr 1016/32 o pow. 0,0145 ha położona w rejonie ul.
Gościejowickiej w Niemodlinie,

• nieruchomość niezabudowana, działka
nr 178/3 o pow. 0,0496 ha położona w Sadach,

w trybie bezprzetargowym zbywa się
udział w działce nr 578/4 o pow. 0,0089 poł.
w Niemodlinie w związku ze zniesieniem
współwłasności. 

Wykazy nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy w drodze nieograniczonego przetargu
ustnego:

• część działki nr 760/1 o powierzchni 17,50 m²
położonej przy Alei Wolności w Niemodlinie,

• część działki nr 427/3 o powierzchni 120 m²
położonej przy ul. Boh. Powstań Śl. w Niemodlinie.

Informacji udziela się w pokoju nr 35 tut.
Urzędu, tel. 0774606295 do 7 wew. 209.
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Dodatek do Pulsu Niemodlina
redagowany przez

Urząd Miejski w Niemodlinie

Nazwa projektu Liczba          
projektów

Całkowita   
wartość

Kwota
dofinansowania 

z Unii Europejskiej
Etap realizacji

Budowa hali widowiskowo-sportowej
w Niemodlinie 1 6 321 183,12 3 086 455,32 Zakończenie

30.09.2010 t.
Przebudowa dróg śródmieścia

Niemodlina 1 8 461 467,00 7 192 246,95 Zatwierdzony do realizacji
na lata 2011-2012

Ochrona wód powierzchniowych
zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz

Obszaru Chronionego Krajobrazu
„Bory Niemodlińskie”- budowa

kanalizacji  sanitarnej w Niemodlinie
etap V

1 3 894 897,47 2 841 349,64 Zakończenie
10.2010 r.

Zakup aparatury medycznej do SZOZ
w Niemodlinie 1 273 999,99 200 019,99 Zakończone

w 2008 r.

Ochrona wód powierzchniowych
zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz

Obszaru Chronionego Krajobrazu
„Bory Niemodlińskie”- budowa

kanalizacji  sanitarnej w Niemodlinie
etap VI

1 5 022 951,14 2 342 396,83
I miejsce na

liście rezerwowej
do realizacji na lata

2011-2012

SUMA 5 23 974 498,72 15 662 468,73 –
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego w PLN

Tytuł operacji Liczba          
projektów

Całkowita   
wartość

Kwota
dofinansowania Etap realizacji

Budowa drogi dojazdowej
transportu rolniczego w Graczach 1 171 767,17 84 000,00 Zrealizowana

Budowa drogi dojazdowej
transportu rolniczego w Grodźcu 1 328 638,11 152 000,00 Zrealizowana

Budowa drogi dojazdowej
transportu rolniczego w Sadach 1 357 008,73 218 600,00 W trakcie realizacji

SUMA 3 23 974 498,72 454 600,00 –
Źródło: Opracowanie własne

Wnioski złożone w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w PLN

Poddziałanie Tytuł
projektu

Całkowita   
wartość

Kwota
dofinansowania 

z Unii Europejskiej
Zakres projektu

7.1.1

Wzrost kompetencji
życiowych i umiejętności

zawodowych klientów
Ośrodka Pomocy

Społecznej w Niemodlinie

214 455,00 182 286,75

•licz ba osób ob ję tych wspar -
ciem: 20;

•re ali za cja 20 kon trak tów so -
cjal nych, w tym:

– pra ca so cjal na i za sił ki ce lo we;
– tre ning umie jęt no ści psy cho -

spo łecz nych;
– in dy wi du al ne kon sul ta -

cje z psy cho lo giem i do rad -
cą za wo do wym;

– warsz ta ty ak tyw ne go po szu ki -
wa nia pra cy;

– szko le nia i kurs pra wa jaz dy.

7.1.1

Wzrost kompetencji
życiowych i umiejętności

zawodowych klientów
Ośrodka Pomocy

Społecznej w Niemodlinie

223 979,89 190 382,91

•licz ba osób ob ję tych wspar -
ciem: 20;

•szko le nia gru po we – tre -
ning umie jęt no ści psy cho spo -
łecz nych; 

•warsz ta ty ak tyw ne go po szu ki -
wa nia pra cy;

•in dy wi du al ne kon sul ta cje z psy -
cho lo giem i do rad cą za wo do -
wym;

•kur sy: flo ry stycz ny; pod sta -
wa ob słu gi kom pu te -
ra; kurs pra wa jaz dy;
au to pre zen ta cja, kre owa -
nie wła sne go wi ze run ku.

7.1.1

Wzrost kompetencji
życiowych i umiejętności

zawodowych klientów
Ośrodka Pomocy

Społecznej w Niemodlinie

218 149,28 185 426,89

•tre ning umie jęt no ści spo łecz -
nych;

•warsz ta ty ak tyw ne go po szu ki -
wa nia pra cy;

•in dy wi du al ne kon sul ta cje z psy -
cho lo giem oraz do rad cą za wo -
do wym; 

•szko le nia za wo do we;
•szko le nie z za kre su wy cho wa -

nia ro dzi ciel skie go oraz pro ble -
mów ro dzin nych;

•ba da nia w za kre sie me dy cy -
ny pra cy.

9.1.1
Upowszechnianie edukacji

przedszkolnej w Gminie
Niemodlin

149 707,00 147 460,00

•Licz ba osób ob ję tych wspar -
ciem: 370;

•utwo rze nie do dat ko we go od -
dzia łu przed szkol ne go;

•wy dłu że nie go dzin pra cy pu -
blicz ne go przed szko la;

•wzbo ga ce nie ofer ty edu ka cyj -
nej w przed szko lu o za ję cia
z ję zy ka an giel skie go, za ję cia
z lo go pe dą, za ję cia z do go te -
ra pii, za ję cia z ryt mi ki.

9.1.1 Aktywne przedszkola w
Gminie Niemodlin 194 177,00 191 264,35 

•licz ba osób ob ję tych wspar -
ciem: 371;

•kon ty nu acja dzia ła nia do dat -
ko we go od dzia łu przed szko la,
utwo rzo ne go w ra mach po -
przed nie go pro jek tu;

•wy dłu że nie go dzin pra cy 3
przed szko li;

•wzbo ga ce nie ofer ty edu ka cyj -
nej w przed szko lu o za ję cia
z ję zy ka an giel skie go, ryt mi ki,
za ję cia ru cho wo -mu zycz ne.

Mobilna szkoła
w Gminie Niemodlin 196 727,00 196 727,00     

•licz ba osób ob ję tych wspar -
ciem: 550;

•za ję cia dy dak tycz no -wy rów -
naw cze;

•do dat ko we za ję cia przed mio -
to we;

•za ję cia ko ry gu ją ce wa dy
wy mo wy;

•do radz two psy cho lo gicz no -pe -
da go gicz ne;

•pro wa dze nie szkol nych
kó łek za in te re so wań.

9.1.2
Mobilna szkoła

w Gminie Niemodlin
2009/2010

283 107,00 283 107,00

•licz ba osób ob ję tych wspar -
ciem: 505;

•za ję cia po za lek cyj ne w za kre -
sie roz wi ja nia kom pe ten cji
czy ta nia w kla sach I -III;

•kół ka za in te re so wań: pla stycz -
ne, sza cho we, przy rod ni cze,
dzien ni kar sko -li te rac kie, in for -
ma tycz ne, fo to gra ficz ne,
dzien ni kar skie;

•do radz two i opie ka pe da go -
gicz na i psy cho lo gicz na;

•za ję cia ko ry gu ją ce wa dy wy -
mo wy;

– za ję cia wy rów naw cze.
SUMA 7 umów 1 855 837,07 1 746 556,03 –

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Umowy podpisane przez Gminę Niemodlin w ramach komponentu
regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w PLN

Tytuł operacji Całkowita   wartość
Kwota

dofinansowania
z Unii Europejskiej

Etap realizacji

Przebudowa centrum
wsi Gracze 209 930,68 129 055,00 Zrealizowana

Kanalizacja obszarów
wiejskich - etap I - Budowa

kanalizacji w
Gościejowicach

1 713 960,00 1 069 032,00 W trakcie realizacji

Świadek historii
– dąb w Szydłowcu 28 670,00 17 150,00 Zrealizowana

Wirtualny spacer po
Gminie Niemodlin 39 000,00 22 400,00 W trakcie realizacji

Konserwacja pomnika św.
Floriana w Niemodlinie 36 600,00 21 000,00 W trakcie realizacji

Renowacja dwuramiennej
lampy gazowej w

Niemodlinie
65 000,00 25 000,00 Wniosek oczekuje na

weryfikację

Place zabaw 684 341,17 446 951,54 Wniosek oczekuje na
weryfikację

SUMA 2 777501,85 1 730 588,54 –
Źródło: Opracowanie własne

Wnioski dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w PLN

Tytuł operacji Liczba          
projektów

Całkowita   
wartość

Kwota
dofinansowania

z budżetu państwa
Etap realizacji

Budowa kompleksu boisk sportowych
w Niemodlinie w ramach programu

„Moje boisko -  Orlik 2012”
1 1 553 815,98 666  000,00 Zrealizowana

Budowa kanalizacji sanitarnej na
ulicach: Aleja Wolności i Mickiewicza 1 549 032,26 233 339,00 Zrealizowana

SUMA 2 2 201 848,24 899 339,00 –
Źródło: Opracowanie własne

Wnioski współfinansowane z budżetu państwa w PLN

Tytuł operacji Liczba          
projektów

Całkowita   
wartość

Kwota
dofinansowania Etap realizacji

Szlak rowerowy „Wokół Niemodlina” 1 113 928,00 96 838,80 W trakcie realizacji

SUMA 1 113 928,00 899 339,00 –
Źródło: Opracowanie własne

Wnioski złożone w ramach Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska w PLN

Struktura pozyskanych środków zewnętrznych w Gminie Niemodlin

Ze sta wie nie pro jek tów gmin oraz jed no stek or ga ni za cyj nych gmin po wia tu opol skie go
za ak cep to wa nych do re ali za cji w ra mach RPO WO 2007-2013 (bez za da nia „Ochro na
wód po wierzch nio wych zlew ni rze ki Ny sy Kłodz kiej oraz Ob sza ru Chro nio ne go Kra jo bra -
zu „Bo ry Nie mo dliń skie”- bu do wa ka na li za cji sa ni tar nej w Nie mo dli nie etap VI”) oraz
kom po nen tu re gio nal ne go PO KL 2007-2013 (war tość do fi nan so wa nia UE)

Źródło:
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Opolskiego

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE POZYSKANE
PRZEZ GMINĘ NIEMODLIN

W LATACH 2008 - 2010
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PN: Pa nie Bur mi strzu – nie spo sób nie za -
cząć wy wia du od ostat niej in for ma cji do ty czą -
cej po zy ska nia do fi nan so wa nia naprze bu do wę
ulic śród mie ścia Nie mo dli na. Po nad 7 mln zło -
tych to nie ba ga tel na kwo ta…

Bar tło miej Ko strze wa: Z przy jem no ścią mo gę
po in for mo wać, że fak tycz nie uda ło się nam po zy -
skać 7 200 000 zł środ ków unij nych na re wi ta li za cję ulic
śród mie ścia Nie mo dli na. W ra mach pro jek tu prze bu do -
wa ne zo sta ną wszyst kie ulicz ki w cen trum mia sta wraz
z chod ni ka mi, ka na li za cją desz czo wą, skwe ra mi i miej sca -
mi po sto jo wy mi. Oprócz te go zo sta nie wy ko na ne oświe -
tle nie i wy bu rzy my sta rą ka flar nię. Wy ko na my też mo ni -
to ring cen trum mia sta. In we sty cja pla no wa na jest
do re ali za cji w cy klu dwu let nim 2011-2012. W ro ku bie -
żą cym ogło si my prze targ. Zde cy do wa nej po pra wie ule -
gnie es te ty ka tej czę ści mia sta, ko mu ni ka cja, bez pie -
czeń stwo i kom fort ży cia miesz kań ców. To nie wąt pli wy
suk ces Gmi ny Nie mo dlin, gdyż są to naj więk sze środ ki
unij ne w hi sto rii na sze go sa mo rzą du.

PN: Ile wła ści wie środ ków ze wnętrz nych
po zy ska ła Gmi na Nie mo dlin w obec nej ka -
den cji?

Bar tło miej Ko strze wa: Gdy by zsu mo wać
wszyst kie środ ki, za rów no unij ne, jak i kra jo we, osią gnie -
my kwo tę bli sko 19 mln zł za kon trak to wa nych środ ków
ze wnętrz nych. Dla po rów na nia przy po mnę, że w la -
tach 2000-2007 po zy ska no ok. 1,5 mln zł. Ana li zu jąc sto -
pień po zy ski wa nia środ ków ze wnętrz nych, je ste śmy na 1
miej scu w po wie cie opol skim. Nie ran kin gi i miej sca są
tu jed nak istot ne. Naj waż niej sze, że środ ki te po zwa la ją
nam re ali zo wać in we sty cje, któ rych nie by li by śmy w sta -
nie sfi nan so wać z wła snych środ ków. Mam na my śli
cho ciaż by ha lę wi do wi sko wo -spor to wą, Or li ka, ka na li za -
cję Nie mo dli na etap V, ka na li za cję Go ście jo wic, bu do wę
ulic osie dla Cho pi na i Rey mon ta, czy wresz cie tak dłu go
ocze ki wa ną prze bu do wę ulic śród mie ścia Nie mo dli na.
Du ża część środ ków kie ro wa na jest rów nież na ak ty wi -
za cję osób bez ro bot nych, do dat ko we za ję cia w szko łach
i przed szko lach. To wszyst ko uda ło się osią gnąć w cza sie
skró co nej ka den cji. 

PN: Tak, to nie wąt pli wie suk ce sy Gmi ny
Nie mo dlin. Z cze go one wy ni ka ją? 

Bar tło miej Ko strze wa: Uwa żam, że jest to wy -
pad ko wa kil ku czyn ni ków. Przede wszyst kim oso ba Bur -
mi strza Stan kie wi cza, któ ry do spraw in we sty cyj nych
przy kła da ogrom ną wa gę, i dla któ re go prio ry te tem jest
po zy ski wa nie źró deł ze wnętrz nych na fi nan so wa nie za -
dań. Po nad to do bre pla no wa nie i wy prze dza ją ce przy go -
to wa nie do ko lej nych na bo rów wnio sków. Po sia da my
swo isty biz nes plan dzia ła nia dzię ki przy go to wa nej przez
nas Stra te gii Zrów no wa żo ne go Roz wo ju Gmi ny Nie mo -
dlin, w któ rej okre śli li śmy so bie ce le do re ali za cji na naj -
bliż sze la ta. Uda ło nam się rów nież stwo rzyć w urzę dzie
na praw dę do bry ze spół lu dzi am bit nych, ma ją cych za pał
do pra cy i me ry to rycz nie przy go to wa nych. Ma my wy -
mier ne suk ce sy w bie żą cej ka den cji, tak że dzię ki mo de -
lo wej współ pra cy z Ra dą Miej ską, któ ra nas wspie ra,
a nie prze szka dza. My ślę, że przed Gmi ną Nie mo dlin ry -
su ją się na praw dę do bre per spek ty wy, o ile utrzy ma ny zo -
sta nie do tych cza so wy kie ru nek dzia łań.

PN: Bu do wa ka na li za cji stwa rza jed nak
wie le pro ble mów… 

Bar tło miej Ko strze wa: Praw dą jest to, że in we -
sty cja re ali zo wa na jest w trud nych wa run kach. Gli na, ku -
rza wa, do te go do szły ulew ne desz cze w mie sią cu kwiet -
niu, ma ju i sierp niu. To po wo du je du że trud no ści na tu ry
obiek tyw nej. Z dru giej stro ny zda rza się wie le błę dów
zwią za nych z do ku men ta cją tech nicz ną, któ ra by ła przy -
go to wa na 5-6 lat te mu i nie za wsze zga dza się z wa run -
ka mi na tu ral ny mi i uzgod nie nia mi z miesz kań ca mi. Re ali -
zu je my tę in we sty cję zgod nie z do ku men ta cją, ja ką
za sta li śmy w urzę dzie. Sta ra my się na bie żą co re ago wać
na wszel kie sy gna ły, aby in we sty cja ta by ła re ali zo wa na
moż li wie naj mniej bo le śnie. Zda rza się jed nak i tak, że nie -
któ rym lu dziom prze szka dza nie mal że wszyst ko, a nie
prze szka dza wie lo let nie od pro wa dza nie ście ków do naj bliż -
sze go ro wu... 

PN: Co z ka na li za cją po zo sta łych ulic?
Bar tło miej Ko strze wa: Ca ły czas cze ka my

na de cy zję Za rzą du Wo je wódz twa Opol skie go do ty czą -
cą przy zna nia środ ków na ka na li za cję ulic No wej, Da -
szyń skie go, Kor fan te go, Świę to jań skiej, Wy zwo le nia i Bo -
ha te rów Po wstań Ślą skich, czy li eta pu VI bu do wy
ka na li za cji Nie mo dli na. Nasz wnio sek jest na 1 miej scu
li sty re zer wo wej, co ozna cza, że w przy pad ku oszczęd no -
ści po prze tar go wych otrzy ma my środ ki na tą in we sty cję.
Oso bi ście je stem prze ko na ny, że spra wa uzy ska nia do fi -
nan so wa nia jest prze są dzo na. Nie ma my nie ste ty wpły -
wu na tem po pro wa dze nia pro ce dur prze tar go wych
przez in ne gmi ny. Są dzę jed nak, że in we sty cja ta zo sta -
nie zre ali zo wa na w przy szłym ro ku. Nie zda rzy ło się do -
tąd, aby pro jekt bę dą cy na 1 miej scu li sty re zer wo wej nie
otrzy mał do fi nan so wa nia. 

PN: Za to bu do wa ha li prze bie ga ra czej
bez pro ble mo wo?

Bar tło miej Ko strze wa: Bu do wa ha li jest nie za -
gro żo na i obiekt bę dzie od da ny na czas. W chwi li obec -
nej trwa kła dze nie sztucz nej na wierzch ni i in sta lo wa nie
sprzę tu na gło śnie nio we go. Ha la wy glą da na praw dę im -
po nu ją co, ale jej do dat ko wym wa lo rem bę dzie peł ne
wy głu sze nie obiek tu oraz do brej kla sy na gło śnie nie, dzię -
ki cze mu bę dą mo gły od by wać się w niej rów nież im pre -
zy kul tu ral ne. W ha li bę dzie rów nież si łow nia, gdyż jej
brak jest bar dzo od czu wal ny przez miesz kań ców. Są -
dzę, że obiekt bę dzie do brze słu żył na szej spo łecz no ści,
gdyż bę dzie to ha la ogól no do stęp na. 

PN: Pa nie Bur mi strzu – mó wi my o in we -
sty cjach w Nie mo dli nie. Jak wy glą da spra wa
in we sty cji na te re nach wiej skich? Czy nie jest
cza sem tak, że wła dze sku pia jąc się na mie -
ście, za nie dbu ją ob sza ry wiej skie?

Bar tło miej Ko strze wa: Ab so lut nie nie zga dzam
się z ta kim stwier dze niem. To zu peł nie na tu ral ne, że Nie -
mo dlin, ja ko cen trum na szej gmi ny i naj więk szy ośro dek,
wy ma ga wie lu na kła dów in we sty cyj nych. Pro szę jed nak
za uwa żyć, że wpro wa dzi li śmy od te go ro ku Fun dusz So -
łec ki, któ ry bę dzie kon ty nu owa ny rów nież w ro ku przy -
szłym. To 260 000 zł, na któ rych wy dat ko wa nie ma ją
wpływ wy łącz nie spo łecz no ści po szcze gól nych so łectw.
Dla po rów na nia – w ro ku 2008 na ob sza ry wiej skie
prze zna czo na by ła kwo ta za le d wie 40 000 zł. So łec twa
do brze so bie ra dzą z wy dat ko wa niem tych środ ków, po -
wsta ją no we przy stan ki, do po sa żo ne są świe tli ce, bu do -
wa ne wia ty, po pra wia ne dro gi trans por tu rol ne go i wie -
le in nych dzia łań ak ty wi zu ją cych lo kal ne spo łecz no ści.
Pro szę rów nież zwró cić uwa gę na sze reg zre ali zo wa -
nych przez gmi nę in we sty cji – wy mie nię dro gi trans por -
tu rol ne go w Gra czach, Grodź cu, Sa dach, ka na li za cję Go -
ście jo wic, prze bu do wę cen trum wsi Gra cze, re mon ty

szkół w Gra bi nie i Ro gach, re mont przed szko la w Grodź -
cu i Gra czach, bu do wę wo do cią gu Nie mo dlin -Gra bin, bu -
do wę wo do cią gu do Gó ry Ma łej, re wi ta li za cję za byt ko -
we go dę bu w Szy dłow cu, czy ozna ko wa nie szla ków
ro we ro wych w Gmi nie Nie mo dlin. Łącz nie jest to nie ba -
ga tel na kwo ta 5,5 mln zło tych. 

PN: A co z za po wia da ny mi 19 pla ca mi za -
baw?

Bar tło miej Ko strze wa: Pro gram Roz wo ju Ob -
sza rów Wiej skich jest nie sa mo wi cie zbiu ro kra ty zo wa ny.
Dla te go też ta in we sty cja bę dzie mo gła zo stać zre ali zo -
wa na do pie ro po pod pi sa niu umo wy z Za rzą dem Wo je -
wódz twa Opol skie go. Na chwi lę obec ną Ra da De cy zyj -
na Bo rów Nie mo dliń skich przy zna ła środ ki w kwo cie
po nad 400 000 zł na ten cel. Nikt dzi siaj nie po tra fi prze -
wi dzieć, ile bę dzie trwał pro ces ak cep ta cji na sze go wnio -
sku w Urzę dzie Mar szał kow skim, ale nie wy obra żam so -
bie, że by te pla ce nie po wsta ły. Je śli nie w tym, to
w przy szłym ro ku. 

PN: Czy stać Gmi nę Nie mo dlin jesz cze
na ko lej ne in we sty cje? Ob ser wu je my spo wol -
nie nie go spo dar cze i z te go ty tu łu są za pew ne
mniej sze wpły wy do bu dże tu. Ja ki jest ak tu al -
ny wskaź nik za dłu że nia Gmi ny?

Bar tło miej Ko strze wa: Gmi na Nie mo dlin nie
ma w chwi li obec nej in nej al ter na ty wy, jak re ali za cja
po stu la tów miesz kań ców, a tym sa mym za dań in we sty -
cyj nych po przez po zy ski wa nie środ ków ze wnętrz nych.
Nie ma my nie ste ty więk sze go ma jąt ku, z któ re go sprze -
da ży mo gli by śmy re ali zo wać in we sty cje. Dzię ki fun du -
szom ze wnętrz nym, głów nie Unii Eu ro pej skiej, nasz
wskaź nik za dłu że nia jest bar dzo bez piecz ny i nie prze kra -
cza 29% na do pusz czal ny w usta wie 60% po ziom za dłu -
że nia gmi ny. To ozna cza, że Gmi na Nie mo dlin wciąż
mo że i bę dzie mo gła re ali zo wać sze reg in we sty cji, bę dąc
wia ry god nym part ne rem dla ban ków. 

PN: Ja kie są dal sze pla ny in we sty cyj ne?
Środ ki unij ne po wo li ule ga ją wy czer pa niu.
Skąd za tem gmi na czer pać bę dzie środ ki
na ko lej ne za da nia? 

Bar tło miej Ko strze wa: Jesz cze w tym ro ku
skła da my wnio sek na prze bu do wę uli cy No wej do tzw.
„Sche ty nó wek”. To już nie ste ty ostat nia edy cja pro gra -
mu bu do wy dróg lo kal nych, z któ rych zre ali zo wa li śmy
bu do wę ulic Rey mon ta II i osie dla Cho pi na. Pod ko niec
paź dzier ni ka w ostat nim na bo rze w ra mach „Od no wy
Wsi” zło ży my wnio sek na do fi nan so wa nie prze bu do wy
świe tlic wiej skich w Rzę dzi wo jo wi cach, Grodź cu, Lip nie
i Gó rze. Za le ży nam rów nież na re mon cie sym bo lu mia -
sta – za byt ko wej lam py ga zo wej, na któ rą uzy ska li śmy
do fi nan so wa nie ze wnętrz ne, i któ ra bę dzie re wi ta li zo -
wa na w ro ku przy szłym. Ma my go to we pro jek ty ter mo -
mo der ni za cji Ośrod ka Kul tu ry, szko ły w Gra czach, prze -
bu do wy bu dyn ku by łe go ko mi te tu na cen trum
edu ka cyj no – kul tu ral ne i bu do wy sta dio nu wraz z bu -
dyn kiem klu bo wym. To du że za da nia, na któ re sta ra my
się uzy skać do fi nan so wa nie ze środ ków ze wnętrz nych.
Chce my rów nież w przy szłym ro ku roz po cząć ka na li za -
cję Wy dro wic oraz przy go to wać do ku men ta cję na re wi -
ta li za cję par ku w Nie mo dli nie. Ma my tak że za pew nie -
nie Za rzą du Wo je wódz twa Opol skie go o re ali za cji
w przy szłych la tach bu do wy chod ni ka Wy dro wi ce –
Nie mo dlin. Ak tu al nie przy go to wy wa na jest do ku men ta -
cja. Pra cy i wy zwań zwią za nych z na szą gmi ną, jak wi -
dać nie za brak nie, tym bar dziej, że w 2014 ro ku
wcho dzi my w no we roz da nie środ ków unij nych i trze ba
się do te go pro ce su do brze przy go to wać. 

Z Za stęp cą Bur mi strza Nie mo dli na Bar tło mie jem Ko strze wą
roz ma wia Ka ta rzy na Pa szu la -Gryf.

Realizujemy postulaty mieszkańców
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Po nad 7 mln zł na re mont ulic
Śród mie ścia Nie mo dli na 

Gmi na Nie mo dlin otrzy ma ła po nad 7 mln zł
do fi nan so wa nia ze środ ków unij nych w ra mach Re -
gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa
Opol skie go na la ta 2007-2013 na za da nie pn. „Prze -
bu do wa dróg gmin nych Śród mie ścia Nie mo dli na”. 

Dzię ki re ali za cji za da nia prze bu do wa ne zo sta ną
uli ce: Drzy ma ły, Pod wa le, Lom py, Stra żac ka, Ki liń skie -
go, Szew ska, Spół dziel cza, Lwic ka, Szkol na i Krót ka.
W ra mach in we sty cji zre ali zo wa na bę dzie ka na li za -
cja desz czo wa, dro gi, chod ni ki, oświe tle nie, miej sca
par kin go we, skwe ry oraz wy bu rzo ny bu dy nek sta rej
ka flar ni. Ca łość za da nia we dług kosz to ry su wy no -
si 8 461 467 zł, z cze go do fi nan so wa nie Unii Eu ro -
pej skiej 7 192 246,95 zł, a wkład wła sny Gmi ny Nie -
mo dlin 1 269 220, 05. In we sty cja re ali zo wa na
bę dzie w cy klu dwu let nim – 2011-2012. Re ali za cja
przed mio to wej in we sty cji prze wi dy wa na by ła do re -
ali za cji w ra mach Lo kal ne go Pro gra mu Re wi ta li za cji
Nie mo dli na. Jest to naj więk sza kwo ta do fi nan so wa -
nia unij ne go w hi sto rii Gmi ny Nie mo dlin, któ ra
w zna czą cym stop niu przy czy ni się do po pra wy wi -
ze run ku cen trum mia sta.

Utrzy ma nie po rząd ku
i czy sto ści w Gmi nie Nie mo dlin

Utrzy ma nie po rząd ku i czy sto ści na le ży do za dań
wła snych każ dej gmi ny, a naj waż niej szym ele men tem
da ją cym pod sta wę do pra wi dło we go wy ko na nia te -
go obo wiąz ku jest uchwa le nie przez ra dę miej ską re -
gu la mi nu utrzy ma nia czy sto ści i po rząd ku. Gmi na po -
no si od po wie dzial ność za utrzy ma nie po rząd ku
i czy sto ści na swo im te re nie i ma obo wią zek stwo rze -
nia wa run ków nie zbęd nych do je go utrzy ma nia.
W prak ty ce naj waż niej szą rze czą zwią za ną z re ali za -
cją za da nia po le ga ją ce go na utrzy ma niu czy sto ści
i po rząd ku jest pod ję cie od po wied nich uchwał. Usta -
wa o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach
upo waż nia ra dę miej ską do po dej mo wa nia ak tów
pra wa miej sco we go, czy li uchwał ra dy, zwią za nych
z re ali za cją za dań w za kre sie utrzy ma nia czy sto ści
i po rząd ku na wła snym te re nie. Te ak ty praw ne ma -
ją istot ne zna cze nie rów nież wzglę dem re ali za cji wy -
ma gań wy ni ka ją cych z ochro ny śro do wi ska. Utrzy ma -
nie po rząd ku i czy sto ści jest rów nież obo wiąz kiem
miesz kań ców, któ rzy są wła ści cie la mi po ło żo nych
na te re nie gmi ny nie ru cho mo ści. Każ dy wła ści ciel
nie ru cho mo ści zo bo wią za ny jest do utrzy ma nia po -

rząd ku i czy sto ści na te re nie swo jej nie ru cho mo ści.
Nie za leż nie od po wyż sze go, od ręb ne prze pi sy pra wa
re gu lu ją od po wie dzial ność oby wa te li za wy twa rza nie
od pa dów, bądź za śmie ca nie śro do wi ska.

W dniu 22 lip ca 2010 r. Ra da Miej ska w Nie mo -
dli nie pod ję ła Uchwa łę Nr LIX/402/10 w spra wie Re -
gu la mi nu utrzy ma nia czy sto ści i po rząd ku na te re nie
Gmi ny Nie mo dlin. Uchwa łę tę pod ję to zgod nie z za -
pi sa mi ustaw: z dnia 8 mar ca 1990 r. o sa mo rzą dzie
gmin nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
oraz z dnia 13 wrze śnia 1996 r. o utrzy ma niu czy sto -
ści i po rząd ku w gmi nach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236,
poz. 2008 ze zm.). 

W ak cie tym za war to wy ma ga nia z za kre su utrzy -
ma nia czy sto ści i po rząd ku na te re nach nie ru cho mo -

ści, wy ma ga nia wy ni ka ją ce z Gmin ne go Pla nu Go -
spo dar ki Od pa da mi oraz utrzy my wa nia zwie rząt go -
spo dar skich i do mo wych. Ni niej szy re gu la min okre śla
ro dza je i mi ni mal ną po jem ność urzą dzeń prze zna -
czo nych do zbie ra nia od pa dów, wa run ki roz miesz cze -
nia tych urzą dzeń oraz utrzy my wa nia ich w od po -
wied nim sta nie sa ni tar nym, po rząd ko wym
i tech nicz nym, a tak że czę sto tli wość i spo sób po zby wa -
nia się sta łych od pa dów ko mu nal nych i nie czy sto ści cie -
kłych. W re gu la mi nie okre ślo no rów nież mak sy mal ny
po ziom od pa dów ko mu nal nych ule ga ją cych bio de -
gra da cji, do pusz czo nych do skła do wa nia na skła do wi -
skach od pa dów oraz za war to in for ma cje do ty czą ce
prze pro wa dza nia obo wiąz ko wej de ra ty za cji.

Ze szcze gó ło wy mi za pi sa mi Re gu la mi nu utrzy -
ma nia czy sto ści i po rząd ku na te re nie Gmi ny Nie mo -
dlin moż na za po znać się na stro nie in ter ne to wej
Biu le ty nu In for ma cji Pu blicz nej Urzę du Miej skie go
w Nie mo dli nie, w dzia le, w któ rym za miesz cza ne są
uchwa ły pod ję te przez Ra dę Miej ską w Nie mo dli nie,
bądź w Wy dzia le Rol nic twa, Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi Urzę du Miej skie go
w Nie mo dli nie, po kój nr 37. 

Opra co wa ła: In spek tor Ali cja Se wił ło

Wieści
z gminy

Dzikie wysypisko w Lipnie

Dzikie wysypisko przy ul. Korfantego

Słoń ce, pla ża, je zio ro, las, wy po czy nek i naj pięk niej sze prze ży cia już po za na mi. Roz po czy na my no -
wy rok szkol ny. Za rów no wśród przed szko la ków, uczniów, jak i na uczy cie li są ta cy, któ rzy roz po czy na -
ją go po raz pierw szy. Ich wi ta my szcze gól nie ser decz nie i zro bi my wszyst ko, że by czu li się wśród nas
jak naj le piej, że by zna leź li wśród nas przy ja ciół i lu dzi so bie życz li wych.

No wy rok szkol ny – jak wszyst ko, co no we – to wy zwa nia i na dzie je. Ja kie nie spo dzian ki przy nio -
są nam ko lej ne mie sią ce? Ja kie za da nia do wy peł nie nia? Ja kie no we moż li wo ści i per spek ty wy roz wo -
ju? Te py ta nia sta wia my so bie dziś, gdy sta je my w pro gach szkół, wy po czę ci, ra do śni i na peł nie ni no -
wy mi si ła mi po wa ka cjach. 

Dro dzy Ucznio wie. Głę bo ko wie rzę, że po do ła cie no wym wy zwa niom. Ży czę Wam z ca łe go ser ca,
aby fa scy nu ją ca przy go da od kry wa nia wie dzy i mą dro ści by ła dla Was źró dłem nie usta ją cej sa tys fak -
cji. Niech każ dy no wy dzień przy no si Wam za gad ki war te tru du po szu ki wań. Niech nie za brak nie Wam
sił do re ali za cji pa sji i po głę bia nia za in te re so wań. Sta wiaj cie so bie am bit ne ce le! Nie zga dzaj cie się na ła -
twi znę i by le ja kość, cho dze nie dro ga mi na skró ty. Wie rzę, że stać Was na wie le! 

Dro dzy Na uczy cie le. Je ste ście mą dry mi i nie za stą pio ny mi to wa rzy sza mi dro gi dla na szych
Uczniów. Wiem, że po dej mu je cie swo je za da nia z od po wie dzial no ścią za Ich przy szłość, któ ra jest za -
ra zem przy szło ścią na szej Oj czy zny. Ży czę, by nie za bra kło Wam za pa łu i cier pli wo ści, sił i opty mi zmu.
Ży czę Wam, by przed ru ty ną i wy pa le niem chro nił cel, dla któ re go wszy scy pra cu je my: mą dre i owoc -
ne ży cie na szych Wy cho wan ków. Dzie lę z Wa mi Wa sze nie po ko je i tro ski, ra dość co dzien nej pra cy i trud
kształ to wa nia mło dych serc i umy słów. Dzię ku ję Wam za to, że od waż nie i z peł ną od po wie dzial no ścią,
co dzien nie od no wa, po dej mu je cie się te go za da nia. 

Ze swo jej stro ny gwa ran tu ję, że do ło żę wszel kich sta rań, aby sta le po pra wiać wa run ki funk cjo no -
wa nia pla có wek oświa to wych w Na szej Gmi nie. Chcę, by by ły one obiek ta mi na mia rę XXI wie ku. 

Dy rek to rom, Na uczy cie lom, Pra cow ni kom szkół, Ro dzi com, Uczniom ży czę, by rok szkol -
ny 2010/2011 był dla nas wszyst kich źró dłem ra do ści, sa tys fak cji i suk ce sów.

Wszyst kim ży czę do bre go, pra co wi te go i owoc ne go ro ku szkol ne go.
Bur mistrz Nie mo dli na

Mi ro sław Stan kie wicz

List Bur mi strza
z oka zji roz po czę cia

ro ku szkol ne go

Nie mo dlin, dnia 1 wrze śnia 2010 r.

Sza now ni Pań stwo
Dy rek to rzy Szkół,
Na uczy cie le, Pra cow ni cy,
Dro dzy Ro dzi ce i Ucznio wie
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PN: Stra ża cy z Nie mo dli na mie li du żo
pra cy. Pod czas ostat nich mie się cy bra li
udział w wie lu ak cjach po wo dzio wych na te -
re nach od le głych od Nie mo dli na – gdzie?

Krzysz tof Ku niec: W dniach od 17-18 ma ja
sa mo chód wę żo wy z przy czep ką udał się do Kra ko wa
i Ska wi ny. Uży wa no pomp do wo dy brud nej. Od 2
do 26 czerw ca rów nież ten sam ze staw uczest ni czył
w ak cji pod czas wiel kiej po wo dzi w San do mie rzu
i oko licz nych miej sco wo ściach, ta kich jak: Tar go wi sko,
Słup cza, Bo ży Dar i Dwi ko zy. Nasz za stęp wcho dził
w skład plu to nu z woj. opol skie go. Do wo dze nie przej -
mo wa li stra ża cy z po szcze gól nych jed no stek (w tym
rów nież z Nie mo dli na). W ak cji bra ły rów nież za stę -
py z Brze gu, Klucz bor ka i Prud ni ka. Od fir my Pil king -
ton (naj więk szej fir my w San do mie rzu) stra ża cy z Nie -
mo dli na otrzy ma li spe cjal ny dy plom z wy ra za mi
po dzię ko wa nia za do brze wy peł nio ną mi sję i pro fe sjo -
na lizm.

PN: Jak wy glą da stan sprzę tu po tych
wszyst kich ak cjach?

Krzysz tof Ku niec: Po nie śli śmy du że kosz ty
w związ ku z ak cja mi, wie le sprzę tu ule gło znisz cze niu,
głów nie pom py szla mo we. W re mon cie by ła rów nież
przy cze pa od pom py Zi gler, któ ra uży ta by ła do obro -
ny hu ty Je dli ce. Pom pa Zi gler to pom pa o wy daj no -
ści 4.800 li trów na mi nu tę.

PN: Czy pod czas po wo dzi Opolsz czy zna
by ła wspie ra na przez stra ża ków z in nych
kra jów eu ro pej skich?

Krzysz tof Ku niec:Du żą po moc za ofia ro wa li stra -
ża cy z Nie miec. Przy je cha ły dwie gru py, któ re bra ły czyn -
ny udział w obro nie elek trow ni Opo le i hu ty Je dli ce. Stra -
ża cy zNie miec by li sa mo wy star czal ni, przy je cha li bo wiem
zca łym za ple czem i in fra struk tu rą (na mio ty, wy ży wie nie).

PN: Czy w naj bliż szym cza sie w Nie mo dli -
nie po ja wi się ja kieś wzmoc nie nie w po sta ci
no we go wy po sa że nia?

Krzysz tof Ku niec: Spo dzie wa my się jesz cze
w tym ro ku sa mo cho du ra tow nic twa tech nicz ne go nie -
zbęd ne go przy róż ne go ro dza ju wy pad kach. Be dzie to
uży wa ny sa mo chód mar ki mer ce des, któ ry otrzy ma my
z Opo la.

PN: Ile prze cięt nie jest wy jaz dów do róż -
ne go ro dza ju ak cji?

Krzysz tof Ku niec: W mie sią cu lip cu stra ża cy
z Nie mo dli na wy jeż dża li na ak cję 27 ra zy – 18 wy jaz -
dów do miej sco wych za gro żeń oraz 9 do po ża rów. Je -
śli cho dzi o dzisiaj to nie ma wie lu za gro żeń – jest dość
spo koj nie. 

Na to miast by li śmy za an ga żo wa ni w dzia ła niach
na te re nie Ro sji, bo wiem 6 sierp nia z War sza wy wy je -
cha ło 46 wo zów i 159 stra ża ków (w tym dwóch z Nie -
mo dli na – sek cyj ni Piotr Jar mo liń ski oraz Mi ro sław
Tkacz). Na si stra ża cy wy je cha li sa mo cho dem wę żo -
wym SW 3000 mar ki mer ce des. Za da niem gru py by ła
po moc wła dzom Fe de ra cji Ro syj skiej w ak cji ga śni czej
na te re nach le śnych. Stra ża cy po wró ci li do kra ju
w dniu 21 sierp nia. Stra ża cy z Opolsz czy zny bra li rów -
nież udział w ewa ku acji lu dzi w za la nym Zgo rzel cu.
Opol ska gru pa skła da ją ca się ze stra ża ków z Opo la, Kę -
dzie rzy na, Brze gu, Głu cho łaz do wo dzo na by ła przez pa -
na Pio tra Pa nuf ni ka.

PN.: Dzię ku ję za roz mo wę. 

Mi chał Gra czyk

No wy ga bi net
W Sa mo rzą do wym Za kła dzie Opie ki

Zdro wot nej w Nie mo dli nie trwa ją re mon -
ty ma ją ce na ce lu utwo rze nie od stycz -
nia 2011 ro ku ga bi ne tu fi zjo te ra pii am bu -
la to ryj nej. 

Po miesz cze nia są ge ne ral nie re mon to wa ne
od pod staw. Uru cho mie nie ga bi ne tu w du żym
stop niu uza leż nio ne bę dzie od uzy ska nia kon trak -
tu z NFZ. Je śli wszyst ko pój dzie w do brym kie run -
ku, to już od no we go ro ku usłu gi bę dą do stęp ne
dla wszyst kich pa cjen tów z ca łej Gmi ny Nie mo dlin

– po in for mo wa ła „Puls Nie mo dli na” dy rek tor SZOZ
Te re sa Adam czyk. 

Za kres wy ko ny wa nych za bie gów fi zy ko te ra -
peu tycz nych w no wym ga bi ne cie bę dzie dość sze -
ro ki: elek tro te ra pia, świa tło lecz nic two, le cze nie
zmien nym po lem elek tro ma gne tycz nym i ma gne -
tycz nym, ul tra dź wię ki, la se ro te ra pia. 

W skład wy ko ny wa nych za bie gów ki ne zy te ra -
peu tycz nych wej dą: ćwi cze nia bier ne, czyn no bier -
ne, wspo ma ga ne, pio ni za cja, ćwi cze nia róż ne
(czyn ne z od cią że niem, czyn ne z od cią że niem
z opo rem, czyn ne wol ne, czyn ne z opo rem, izo me -
trycz ne). Do stęp ne bę dą rów nież za bie gi z uży ciem
wy cią gów. 

Mi chał Gra czyk

Od 2008 ro ku do wód cą Jed nost ki Ra tow ni czo Ga śni czej w Nie mo dli nie jest Krzysz tof
Ku niec. Obec nie w jed no st ce pra cu je łącz nie 41 osób (po 13 na każ dą zmia nę). Do wód -
ca to praw dzi wy pa sjo nat swo je go za wo du – w je go ga bi ne cie go ście mo gą po dzi wiać
wspa nia łe mo de le sa mo cho dów stra żac kich oraz ka ski. 

W wy wia dzie udzie lo nym na szej re dak cji Krzysz tof Ku niec
opo wie dział Czy tel ni kom „Pul su Nie mo dli na” o swo jej pra cy.

Nie ma wie lu za gro żeń
– jest dość spo koj nie Dzie ci we so ło wy bie gły ze szko ły… 

Na ty łach bu dyn ku Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo -
dli nie (od stro ny uli cy pro wa dzą cej do Sa dów) tu -
tej sza mło dzież zro bi ła so bie miej sce do wspól ne -
go „bie sia do wa nia”. Efek ty ich „po sie dzeń” wi dać
na za łą czo nym ob raz ku. Bez ko men ta rza…

Red.

Ślady po
zniszczonych

gniazdach

Jaskółki, które
wypadły z gniazda
zniszczonego przez

młodzież
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PN: Skąd wzię ły się u Pań za in te re so -
wa nia zwią za ne z ko sme ty ką?

Be au ty Cen ter: Ogól nie ko sme ty ka mi in te -
re su je my się od naj młod szych lat. Wszyst ko za czę -
ło się od ma lo wa nia pa znok ci i ro bie nia pierw sze go
ma ki ja żu, jak i pod bie ra nia ko sme ty ków na szym
ma mom (śmiech). Na sza fir ma ist nie je od trzech
mie się cy, jed nak już zy ska ła wie lu klien tów, po nie -
waż usłu gi wy ko nu je my pro fe sjo nal nie, na do brych
i mar ko wych pro duk tach: Geh wol, Char mi ne Ro se,
SPN.

PN: Co by ło mod ne w se zo nie la -
to 2010? Z ja kich usług pa nie ko rzy sta ły
naj chęt niej?

Be au ty Cen ter: Hi tem te go la ta by ły mod ne
tip sy w kształ cie szpi ca o bar dzo in ten syw nych ko lo -
rach. Wie le pań sko rzy sta ło rów nież z za bie gów pie -
lę gna cyj nych po le ga ją cych na wy pły ce niu twa rzy
(zmarsz czek). Mod ne by ło rów nież pod nie sie nie kon -
tu ru twa rzy.

PN: Ko bie ty chcą być pięk niej sze – czy
to kwe stia mo dy?

Be au ty Cen ter: Zde cy do wa nie wszyst kie pa -
nie chcą być pięk ne i czuć się do brze w swo im cie le.

PN: Czy w naj bliż szych la tach cze ka
nas ja kaś re wo lu cja, je śli cho dzi o spra wy

upięk sza nia cia ła i no wo ści tech no lo gicz -
nych zwią za nych z ko sme ty ką?

Be au ty Cen ter: Co raz wię cej pań py ta o ma -
ki jaż per ma nent ny, czy li ma ki jaż trwa ły, na kil ka lat.
Jest rów nież spo re za in te re so wa nie bo to xem, czy li
wstrzy ki wa niem tok sy ny bo tu li no wej, któ ra ma na ce -
lu zni we lo wa nie zmarsz czek. W przy szło ści na sta wia -
my się na te no wo ści oraz na współ pra cę z der ma to -
lo giem. Wie le no wo ści w ko sme to lo gii do pro wa dzi
do te go, że wiek bę dzie nie roz po zna wal ny.

PN: Co z męż czy zna mi?
Be au ty Cen ter: Męż czyź ni co raz czę ściej de -

cy du ją się na za bie gi ko sme tycz ne, głów nie
na oczysz cza nie twa rzy, za bie gi pa ra fi no we, ma ni -
cu re, pe di cu re. Pa no wie jesz cze trosz kę się krę pu ją,
ale to kwe stia cza su. W du żych mia stach ist nie ją już
sa lo ny uro dy dla pa nów.

PN: Ile cza su trwa ją ta kie za bie gi?
Be au ty Cen ter: Róż nie z tym by wa. Przy kła -

do wo za ło że nie tip sów oko ło 2,5 go dzi ny – w za leż -
no ści od zdo bie nia i dłu go ści. Oko ło trzech go dzin
trwa prze dłu ża nie rzęs – do każ dej rzę sy na tu ral nej
do kle ja się rzę sę je dwab ną.

PN: Czym Pa nie in te re su ją się, po za
pra cą?

Be au ty Cen ter: Ogól nie – in te re su ją nas
wszyst kie te ma ty zwią za ne z pro duk cją ko sme ty -
ków, no win ki ko sme tycz ne, mo da, po dró że, sport
i do bra kuch nia. 

PN: Dzię ku ję za roz mo wę.

PN: Ja kie fry zu ry są obec nie naj mod -
niej sze?

Sa lon Wel la: Zde cy do wa nie ple cio ne war -
ko cze, ko ki, bo by i pa zie. Do mi nu ją ko lo ry ru dy
i sło necz na miedź.

PN: Ja kie ilo ści sprzę tu uży wa rocz -
nie sa lon fry zjer ski?

Sa lon Wel la: Do bry sa lon fry zjer ski uży wa
do bre go i fir mo we go sprzę tu, któ ry wy ko na ny
jest z lep szych ma te ria łów. Dla przy kła du su szar -

ka jest eks plo ato wa na przez 3 – 4 la ta, no życz ki,
któ re kosz tu ją 600 zł wy star czą na rok, a no życz -
ki w ce nie 3 – 4 ty się cy rów nież do czte rech lat.
Uży wa my także du żych ilo ści mlecz ka i pia nek
na krę co ne wło sy.

PN: Czy pa mię ta cie Pa nie ja kieś
śmiesz ne za mó wie nie na fry zu rę, któ re -
go nie mo gły ście zre ali zo wać?

Sa lon Wel la: Nie ma my klien tek awan gar -
do wych, ra czej tra dy cyj ne. Nie mo dlin nie na le ży
do wiel kich miast. Mo da skie ro wa na jest zde cy do -
wa nie na pro sto tę, sub tel ność, opły wo wość i de -
li kat ność.

PN: Ile trwa prze cięt nie pra ca
nad fry zu rą?

Sa lon Wel la: Strzy że nie z ukła da niem
do 40 mi nut, przy fry zu rach pre cy zyj nych czas
mo że się wy dłu żyć do 2 – 3 go dzin.

PN: Ja ki mi ce cha mi cha rak te ru i oso -
bo wo ści po win na być ob da rzo na do bra
fry zjer ka?

Sa lon Wel la: Po win na być cier pli wa, po -
sia dać do bry kon takt z ludź mi, do brą kon cen -
tra cję, po win na po tra fić zro zu mieć klien ta i wy -
ka zy wać się kre atyw no ścią np. przy do bo rze
fry zu ry.

PN: Co spo wo do wa ło, że wy bra ły Pa -
nie za wód fry zjer ki?

Sa lon Wel la: Ogól nie od naj młod szych lat
po do bał nam się ten za wód. Naj pierw by ło cze sa -
nie la lek, póź niej mam i ko le ża nek. Ten za wód to
pa sja, z pew no ścią trze ba po sia dać zdol no ści
ma nu al ne, ale to nie wszyst ko. Uczen ni ce do -
kształ ca ją się na róż ne go ro dza ju szko le niach.

PN: Dzię ku ję za tych kil ka zdań i ży -
czę po ła ma nia no ży czek i sa mych suk ce -
sów.

Z sze fo wą sa lo nu fry zjer skie go „Wel la” Iza be lą Ma lic ką oraz mło -
dy mi adept ka mi sztu ki fry zjer skiej Jo an ną Wer ner, An ną Ju zwą
i Dag ma rą Hol lek roz ma wia Mi chał Gra czyk.

Do bra fry zjer ka
po win na

wy ka zy wać się
kre atyw no ścią

Zde cy do wa nie wszyst kie pa nie chcą być pięk ne
Z Han ną Słod kow ską i Mag da le ną Bąk z za kła du
ko sme tycz ne go „Be au ty Cen ter” -  roz ma wia Mi chał Gra czyk
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Oprócz go spo da rzy, w tur nie ju udział wzię ły
dru ży ny z Tu ło wic, Kor fan to wa i Łam bi no wic. W ich
skład wcho dzi li pra cow ni cy ZGKiM. 

Pu blicz ność, wśród któ rej zna lazł się min. Bur -
mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz oraz fun da -
tor na gro dy – Dy rek tor ZGKiM Nie mo dlin Adam
Pięt ka, za grze wa ła za wod ni ków do wal ki. Duch spor -
to wy udzie lił się pił ka rzom – nie za po mnie li oni jed -
nak o za cho wa niu za sad fa ir – play, któ re w spo rcie
po win ny być naj waż niej sze. 

Po ro ze gra niu wszyst kich me czów czwar te miej -
sce przy pa dło dru ży nie ZGKiM Tu ło wi ce, na to miast
trze cie miej sce za ję li za wod ni cy z Łam bi no wic.
W me czu fi na ło wym ZGKiM Nie mo dlin po ko nał dru -
ży nę z Kor fan to wa (4:1) i zo stał zwy cięz cą Tur nie ju
zdo by wa jąc głów ne tro feum. 

Or ga ni za to rzy prze wi dzie li na gro dy i drob ne
upo min ki, tak że dla po zo sta łych uczest ni ków,
a po za koń cze niu za wo dów za pro si li wszyst kich
na pie czo ne kieł ba ski z gril la. 

kk

„So ko lik” na obo zie
spor to wym

W cza sie wa ka cji 2010 r. za wod ni cy
Uczniow skie go Klu bu Spor to we go „So -
ko lik”, dzia ła ją ce go przy Pu blicz nej
Szko le Pod sta wo wej nr 2 w Nie mo dli nie,
uczest ni czy li w obo zie spor to wym w Że li -
strze wie (Za to ka Puc ka).

Ce lem obo zu by ło do sko na le nie umie jęt no ści
gry w te ni sa sto ło we go i roz wój tę ży zny fi zycz nej za -
wod ni ków. Po za ce la mi spor to wy mi re ali zo wa no
rów nież za da nia spo łecz no -wy cho wa wcze, po le ga -
ją ce na pro wa dze niu pro fi lak ty ki an ty pa to lo gicz nej.

Obóz do star czył na szym dzie ciom tak że wie -
lu wra żeń po znaw czych. Od by ły się wy ciecz ki

na wy brze że Mo rza Bał tyc kie go. Za po zna no
uczest ni ków ze śro do wi skiem geo gra ficz no -hi sto -
rycz nym oko li cy.

Obóz zre ali zo wa ny zo stał m.in. z do ta cji fi nan -
so wej gmi ny, po zy ska nej dzię ki za an ga żo wa niu
Bur mi strza Nie mo dli na Mi ro sła wa Stan kie wi cza,
któ ry wspie ra dzia ła nia na sze go klu bu.

Uczest ni cy obo zu wraz z ro dzi ca mi oraz
wła dza mi sta tu to wy mi Klu bu „So ko lik” ser -
decz nie dzię ku ją za wspa nia ły wy po czy nek
Bur mi strzo wi Nie mo dli na i pro szą o dal szą
współ pra cę w nad cho dzą cym se zo nie spor to -
wym 2010/2011. 

Za pra sza my rów nież dzie ci z na szej gmi ny
do tre nin gu te ni sa sto ło we go, za pi sy u pa ni Bar ba -
ry Ol szew skiej w bu dyn ku sa li gim na stycz nej
przy PSP nr 2 w Nie mo dli nie.

Po nad to in for mu je my, że 25 wrze śnia br. od -
bę dzie się otwar ty tur niej te ni sa sto ło we go Fa mi -
ly Cup, w któ rym uczest ni czyć bę dą ro dzi ny, np. ro -

dzi ce i dziec ko lub dzia dek i wnu czek. Na gro dy
gwa ran to wa ne. Go rą co za pra sza my!

Ze spor to wym po zdro wie niem 
UKS So ko lik Nie mo dlin

Szlak Ro we ro wy
„Wo kół Nie mo dli na”

Od wie lu lat ro śnie za in te re so wa nie tu ry sty ką
ro we ro wą, jed nak do tej po ry nie zo sta ły ozna ko wa -
ne naj czę ściej uczęsz cza ne tra sy na te re nie Gmi ny
Nie mo dlin. Oso by upra wia ją ce tu ry sty kę ro we ro wą
czę sto nie wie dzą, ja kie obiek ty dzie dzic twa kul tu -
ro we go mi ja ją, bra ku je in for ma cji o cen nych po mni -
kach przy ro dy i in nych cie ka wost kach przy rod ni -
czych na szej gmi ny. Chcąc zna leźć roz wią za nie,
po sta no wi li śmy udo stęp nić bo gac two na szej gmi -
ny nie tyl ko na szym miesz kań com, ale rów nież
miesz kań com gmin są sied nich. Pla no wa ne ozna ko -
wa nie bę dzie kon ty nu acją ozna ko wa nia w Gmi nie
Grod ków, Po wie cie Ny skim i Gmi nie Je se nik. 

W ra mach pro jek tu oprócz ozna ko wa nia tras
wy ty czo ne zo sta ną 4 miej sca przy stan ko we:
nad sta wem San gów, w Szy dłow cu Ślą skim
pod za byt ko wym dę bem, w Ma łej Gó rze oraz
na tra sie Kra sna Gó ra – Gra bin, w miej scu
po daw nym uzdro wi sku. W miej scach po sto jo -
wych usta wio ne zo sta ną sto ły, ław ki i ko sze
na śmie ci. Na tra sie umie ści my też 15 ta blic in for -
ma cyj nych pre zen tu ją cych naj cie kaw sze obiek ty
kul tu ro we i przy rod ni cze. Po sta wio ne zo sta ną
dwie plat for my wi do ko we – nad sta wem San gów
oraz na wznie sie niu w oko li cy Ma łej Gó ry. Wy da -
ne zo sta ną ma te ria ły pro mo cyj ne w for mie prze -
wod ni ka z ma pą w czte rech wer sjach ję zy ko wych
(pol.-czesk., niem.-ang.) oraz dwu ję zycz nej pol sko -
-cze skiej ulot ki z ma pą i krót kim opi sem naj cie kaw -
szych miejsc. Kon cep cję tras ro we ro wych przy go -
to wał na zle ce nie gmi ny zna ny pro pa ga tor
tu ry sty ki ro we ro wej Pan Pa weł Ko twi ca z Nie mo -
dliń skie go To wa rzy stwa Re gio nal ne go.

Pro jekt Szlak Ro we ro wy „Wo kół Nie mo dli na”
o war to ści 116.000 zł re ali zo wa ny jest przez Gmi -
nę Nie mo dlin w ra mach Fun du szu Mi kro pro jek -
tów Pro gra mu Ope ra cyj ne go Współ pra cy Trans -
gra nicz nej Re pu bli ka Cze ska – Rzecz po spo li ta
Pol ska 2007-2013, a je go fi nan so wa nie po cho dzi
ze środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re -
gio nal ne go, ze środ ków bu dże tu pań stwa i bu dże -
tu Gmi ny Nie mo dlin. Pla no wa nym ter mi nem od -
da nia ca ło ści ozna ko wa nych tras jest ko niec
paź dzier ni ka bie żą ce go ro ku. W chwi li obec nej
trwa pro ce du ra prze tar go wa. 

Go spo da rze gó rą 
W piąt ko we po po łu dnie, 3 wrze śnia br., na bo isku Or li ka w Nie mo -
dli nie, zo stał ro ze gra ny Tur niej w pił ce noż nej „Ko mu na lek” o Pu -
char Dy rek to ra Za kła du Go spo dar ki Ko mu nal nej i Miesz ka nio wej
w Nie mo dli nie.

Zwycięzcy ZGKiM Niemodlin z Dyrektorem
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Jed nym ze zwy cza jów żniw nych by ła
mo dli twa. Na bo żeń stwa bła gal ne
przed roz po czę ciem żniw prak ty ko -

wa ne by ły w wie lu gmi nach. Mia ły od da lić
nie szczę ścia czy ha ją ce wie lo kroć na chło -
pów i ich po moc ni ków przy pra cach żniw -
nych. Za nim pierw szy cios ko są zo stał za -
da ny zło tym źdźbłom zbo ża na po lu, chłop
wy po wia dał sło wa: „Bo że do po móż, Pa -
nie ko cha ny” al bo „Bo że wspo móż”, al bo
też „Bo że bło go sław”. Rów nież przed uży -
ciem ko siar ki czy nio no ba tem znak krzy ża
przed za przę giem. 

Pra ca przy żni wach by ła cięż ka. Pra żą ce słoń ce,
ocze ki wa nie na upra gnio ny od po czy nek, wresz cie prze -
rwa na po si łek w po łu dnie al bo wie czo rem. Pod czas
przerw wy po czy wa no po mię dzy po sta wio ny mi w po lu
snop ka mi bądź w cie niu drzew, je śli ta kie by ły w po bli żu.
Po rząd na krom ka chle ba z ma słem i bia łym twa ro giem,
świe ży al bo też sta ry, pi kant ny i jędr ny ser, wszyst ko
swoj skie, przy go to wa ne wcze śniej w do mu. Ka wa i mle -
ko – nie zbęd ne na po je, jesz cze pod ko niec XIX wie ku cał -
ko wi cie wy par ły wód kę, któ ra by ła za dro ga. Na ko niec
pra cy chłop po zo sta wiał na po lu kil ka sto ją cych pę ków
zbo ża. Po tem zdej mo wał ka pe lusz, klę kał ni sko, zma wiał
przed ni mi pa cierz „Oj cze nasz...”, wią zał źdźbła trze ma
su pła mi i mó wił przy tym: „Świę ty Pio trze, trzy wę zły
zwią za ne. Zo sta wiam je, aby za rok znów by ło ze bra ne”
al bo „Świę ty Pio trze, trzy wę zły zwią za ne. Zo sta wiam je,
aby za rok le piej by ło ze bra ne”.

Zwy czaj ten wy da je się być po dob ny do daw ne go
po zo sta wia nia kło sów kra sna lo wi zbo żo we mu (Bil wi sre -
iter), co we dług po dań w daw nych cza sach czy nio no. Kra -
snal ten jed nak już daw no te mu znik nął z oko lic Nie mo -
dli na. Cza sem sły sza ło się tyl ko jesz cze gdzienie gdzie
o „żyt nich ba bach” lub o „żyt nich dzia dach”, strze gą cych
pól i ka rzą cych dzie ci za lek ko myśl ne dep ta nie zbo ża.

Ten, kto ja ko ob ser wa tor przy glą dał się pra cy żni wia -
rzy, mógł być świad kiem in ne go zwy cza ju. Kil ka dziew -
cząt – żni wia rek mo gło do paść znie nac ka nie ostroż ne go
ob ser wa to ra i zwią zać go po wro zem ukrę co nym z źdźbeł
zbo ża. Nie omi ja ło to rów nież i wła ści cie la po la. Nie szczę -
śni kom przy wra ca no wol ność do pie ro po zło że niu oku pu. 

Gdy na po le wto czył się pierw szy wóz po żni wo roz -
po czy na no je go za ła du nek. Przy ukła da niu fu ry naj czę -
ściej pa no wa ła po wa ga i mil cze nie. Go spo darz sam od -
wo ził pierw szą fu rę do sto do ły, za trzy my wał się przed nią
z peł nym wo zem, otwie rał sze ro ko wro ta, po czym biegł
szyb ko do są siad ki i krzy czał: „Idzie, idzie! Za my kaj wszyst -
ko pręd ko, że by nie wlazł do cie bie!” – na to są siad ka py -
ta ła – „A kto idzie?” – od po wiedź pa da ła – „Chu dzie lec,
bo przy wio złem pierw szą fu rę!”. Po tem go spo darz biegł
z po wro tem do sto do ły, pło sząc wszyst ko po ką tach i za -
ka mar kach, trza ska jąc przy tym ba tem, tak że by Chu -
dzie lec rze czy wi ście się wy stra szył i wy pro wa dził z je go
sto do ły. Póź niej przy cho dzi ła żo na go spo da rza z mi secz -
ką wo dy świę co nej oraz mio teł ką spo rzą dzo ną z zie la: ty -
mian ku, mir tu lub sło necz ni ka, skra pia ła pu stą sto do łę,
że by uchro nić ją przed po ża rem, ude rze niem pio ru na lub
in ny mi nie szczę ścia mi.

Psze nicz ny wia nek

Sta rym zwy cza jem, w pierw szą nie dzie lę po zwie zie -
niu żni wa do sto dół świę to wa no „psze nicz ny wia nek”
(w gwa rze – We eze kranz). Or ga ni za cja te go świę ta le ża -
ła w rę kach ko biet. Już w przed dzień go spo dar skie cór -
ki i in ne dziew czę ta spo ty ka ły się, aby omó wić przy go to -
wa nia. Chłop cy mu sie li na zno sić ga łą zek dę bo wych,
z któ rych dziew czy ny spla ta ły wian ki. 

Trud na pra ca by ła przy spo rzą dze niu psze nicz nej ko -
ro ny, któ rą na le ża ło póź niej ozdo bić i po zło cić. Ko ro na

żniw na za wsze sta no wi ła wi zy tów kę, któ rą szczy ci ła się
ca ła wieś. Dro bia zgo wa, wy ko ny wa na z wiel ką dba ło ścią
pra ca, wy ma ga ła spo ro cza su, tak że czę sto ko ro nę koń -
czo no do pie ro na krót ko przed pół no cą. Chłop cy po ma -
ga li póź niej przy sprzą ta niu i to wa rzy szy li dziew czę tom
w dro dze do do mu. 

W nie dzie lę ca ła wieś by ła od święt nie przy stro jo na,
a wszyst kie dziew czę ta oko ło go dzi ny 15 gro ma dzi ły się
przy wy zna czo nej wcze śniej za gro dzie. For mo wa no tam
or szak żniw ny. Pro wa dzi ły go dwie cór ki go spo dar skie
nio są ce żniw ną ko ro nę. In ne dziew czę ta two rząc dwu sze -
reg nio sły wian ki żniw ne. Przed or sza kiem szła ka pe la
przy gry wa ją ca mar szo wą mu zy kę, na da jąc ca łe mu po -
cho do wi sto sow ne tem po. Kie dy do cho dzi li pod go spo -
dę or kie stra skrę ca ła na bok, a dziew czę ta wno si ły ko ro -
nę żniw ną i wian ki do sa li, gdzie przyj mo wał je go spo darz
ce re mo nii. 

Pod czas od da wa nia ko ro ny żniw nej dziew czę ta wy -
po wia da ły sen ten cje: „Ma my z kwia tów i pszen nej kar my
wia nu szek zwią za ny. Nie sie my go, że by go uczci li go spo -
darz i je go pa ni”. 

Ko ro na żniw na wy no szo na by ła pod sam su fit sa li,
a go spo darz wrę czał dziew czę tom po da rek pie nięż ny.
Po prze ka za niu ko ro ny żniw nej i wej ściu do sa li resz ty or -
sza ku, do go spo dy na pły wa li po zo sta li miesz kań cy wsi,
któ rzy do tej po ry ocze ki wa li na ze wnątrz. Ka pe la za czy -
na ła przy gry wać do tań ca. Pierw szy ta niec wy ko ny wa ny
był wy łącz nie przez dziew czę ta. Do pie ro póź niej do tań -
ców do łą cza li się męż czyź ni. Tań ce trwa ły do wie czo ra.
Sa la wy peł nio na by ła po brze gi, a dla tań czą cych bra ko -
wa ło cią gle miej sca, je dy nie w cza sie do dat ko wych ko le -
jek lub przy so lów kach, kie dy nie wszy scy tań czy li, moż -
na by ło w mia rę po praw ne go wal ca wy krę cić. Po pół no cy
sa la prze rze dza ła się, ale za ba wa pra wie za wsze prze -
cią ga ła się do bia łe go ra na, a ostat ni ma ru de rzy kła nia -
li się czę sto pierw szym pie ją cym ko gu tom.

Owsia ny wia nek
Kil ka ty go dni po świę cie „wian ka psze nicz ne go”

zbie ra li się sy no wie go spo da rzy i pa rob ko wie w go spo -
dzie, aby omó wić przy go to wa nia do świę ta „wian ka
owsia ne go” (w gwa rze – Ho afer kranz). 

Po cho dy urzą dza ne w cza sie te go świę ta by ły peł ne
prze róż nych fi gli. Chłop cy wy po ży cza li ko nia i wóz, któ -
ry od święt nie przy ozda bia li. Wszyst ko ro bi li sa mi, bez
dziew cząt; one mu sia ły upleść ko ro nę z owsa, gir lan dy
z li ści dę bo wych do przy stro je nia sa li w go spo dzie oraz
wian ki dę bo we, po trzeb ne do przy stro je nia ko nia i wo zu.

Waż nym czyn ni kiem po wo dze nia po cho du by ła
oczy wi ście do bra po go da. Wszy scy cie szy li się, kie dy
pod czas umó wio nej wrze śnio wej nie dzie li nie bo by ło

bez chmur ne. W dniu po cho du przed po łu dniem by ło
mnó stwo ro bo ty. Na nie któ rych po jaz dach trze ba by ło
jesz cze po pra wić coś nie coś, oczy ścić na le ży cie ko nie,
a i nie któ re ko stiu my wy ma ga ły ko rek ty. Oko ło po łu dnia
koń czo no wszyst kie przy go to wa nia.

Tuż po obie dzie roz po czy na no usta wia nie or sza ku.
Z bliż szej i dal szej oko li cy scho dzi ło się wie lu ga piów, pra -
gną cych zo ba czyć coś cie ka we go i za baw ne go. Oko -
ło 14.30 po chód ru szał w kie run ku go spo dy. Or szak pro -
wa dził wóz żniw ny z wiel kim owsia nym wian kiem.
Na wo zie sie dzia ła prze bra na pa ra no wo żeń ców i or kie -
stra dę ta. Wie lu chło pa ków idą cych w or sza ku po prze bie -
ra nych by ło w sta re woj sko we mun du ry, po cho dzą ce z cza -
sów żoł nier skich ich dziad ków; hu sa rze, ki ra sje rzy, uła ni,
sie dzie li dum nie na swo ich ru ma kach. Póź niej „mu zy kan -
ci z Bre my”, po ga nia cze niedź wie dzi, tru ba du rzy, po słań -
cy szczę śli we go lo su nio są cy go łę bie w klat ce, huś taw ki, ka -
ru ze le i wie le in nych za baw nych atrak cji. Zwy kle jesz cze
wy spor to wa ny chło pak na śla du jąc klau na po ka zy wał akro -
ba tycz ne sztucz ki na star szym, spo koj nym ko niu. 

Du że okla ski zbie ra ła zwy kle gru pa z tań czą cym
niedź wie dziem. Je den chło pak prze bra ny był w skó rę
niedź wie dzią, dru gi wy stu ki wał „niedź wie dzią mu zy kę”
na tam bu ri nie, a trze ci grał na har mo nii. Do wszyst kich
wy gry wa nych przez nich me lo dii niedź wiedź mu siał tań -
czyć. Uda ją cy niedź wie dzia prze cho dził do sko na łą ku ra -
cję na po ty i był szczę śli wy kie dy mógł w koń cu ścią gnąć
swo je fu tro. 

Po przej ściu przez wio skę or szak po wra cał znów
pod go spo dę, gdzie go roz wią zy wa no. Ko nie i wo zy od -
da wa ne by ły wła ści cie lom póź niej, po nie waż te raz nie by -
ło na to cza su. Przy dźwię kach wiej skiej mu zy ki ma sze ro -
wa no do od święt nie przy stro jo nej sa li w go spo dzie, gdzie
od by wa ło się prze ka za nie go spo da rzo wi ko ro ny, któ ra za -
raz po tym wie sza na by ła przy su fi cie. Te raz or kie stra
przy gry wa ła do tań ca, któ ry uro czy ście wy ko ny wa li twór -
cy or sza ku. Po tym do otwar tej już dla wszyst kich sa li
wcho dzi ło wie lu za baw nych tan ce rzy, rów nież i za miej -
sco wych. Aby wszy scy tan ce rze mie li ta kie sa me szan se
w plą sach, wy da wa no ta necz ne ko kar dy w dwóch ko lo -
rach, ze zwa la ją ce na prze mien nie na ta niec. Owsia ny
wia nek był za wsze ra do snym świę tem, przy któ rym wszy -
scy przy jem nie ba wi li się wie le go dzin. 

Świę to owsia ne go wian ka koń czo no punk tu al nie
o pół no cy. Kie dy or kie stra koń czy ła grać ostat ni ta niec,
ko mi tet or ga ni za cyj ny fe sty nu zo sta wał jesz cze na krót -
ko i roz li czał się z wła ści cie lem go spo dy. W przy pad ku,
kie dy po zo sta wa ła ja kaś fi nan so wa nad wyż ka, prze zna -
cza no ją na or ga ni za cję bar dziej spo koj ne go wie czor ku
w na stęp ną so bo tę, na któ rym chłop cy i dziew czę ta jesz -
cze raz mo gli po tań czyć przy dźwię kach har mo nii.

Mariusz Woźniak

Żniw ne zwy cza je w daw nym
po wie cie nie mo dliń skim

Psze nicz ny wia nek. Ra do szo wi ce 20.08.1933. Ka pe la
a za nią ko bie ty w or sza ku z ko ro ną żniw ną.

Owsia ny wia nek. Ra do szo wi ce 1931.
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Ośrodek Kultury w Niemodlinie zaprasza na koncert
Percussion Ensemeble Herrenberg i Opolskiej Grupy

Perkusyjnej, który odbędzie się w ramach
Międzynarodowego Festiwalu Perkusyjnego.

Sala widowiskowa Ośrodka Kultury w Niemodlinie,
12 października 2010 r., godz. 10.00.

Ośrodek Kultury w Niemodlinie zaprasza do wzięcia
udziału w „Polsko - Czeskim Konkursie Kulinarnym

na Potrawę z Ryb” i konkursie Mały Karpik”
Regulamin „Polsko – Czeskiego

Konkursu Kulinarnego na Potrawę z Ryb”

1. Cele i zadania konkursu:
Propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycyjnych  potrawach z ryb w Polsce

i Czechach.
2. Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest telefoniczne zgłoszenie udziału do
dn. 23 października (nr tel. 77460 60 96) oraz dostarczenie jednej potrawy z ryb
w dniu 6 listopada 2010 roku do godz. 16:00 na adres: 
Ośrodek Kultury w Niemodlinie, ul. Reja 1, 49-100 Niemodlin

3. Ocena:
Oceny dokona jury  powołane przez organizatora konkursu.
4. Kryteria oceny:
• oryginalność • smak potrawy • związek z danym regionem

Regulamin Konkursu plastycznego Mały Karpik 2010

1. Organizator:
Ośrodek Kultury w Niemodlinie 
2. Cele i zadania konkursu:
• Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci,
• Stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci  w działaniach

plastycznych,
• Poszukiwanie nowych talentów.
3. Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie lub dostarczenie pracy

do dnia 30 września br. na adres:
Ośrodek Kultury w Niemodlinie, ul. Reja 1, 49-100 Niemodlin

UWAGA! Prace dostarczone po terminie nie będą przyjmowane.
4. Zasady konkursu:
W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych z Gminy

Niemodlin. Uczestnicy oceniani będą w dwóch kategoriach wiekowych:
- Kategoria I klasy 0-4
- Kategoria II klasy 5-6
Temat przewodni: ryba związana historycznie z Niemodlinem i okolicami,

wędkarze i połowy ryb.
Technika wykonania dowolna (rysunek, malarstwo, grafika, wyklejanka,

wydzieranka, makieta przestrzenna). Format A4.
Papier sztywny - brystol, blok techniczny, tektura.
Prace należy czytelnie podpisać na odwrocie (imię, nazwisko, wiek, klasę, adres

zamieszkania lub szkoły).
UWAGA! Prace zniszczone nie będą przyjmowane.
5. Ocena:
Oceny dokona fachowe jury składające się ze znanych polskich rysowników.
Kryteria oceny:
• technika wykonania • pomysł • kompozycja.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1 października 2010 r. 
Zwycięzcy i laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu imiennymi

zaproszeniami.

Preludium Prywatne Ognisko Artystyczne
i Ośrodek Kultury w Niemodlinie zapraszają 

POKAZUJEMY LUDZIOM W KAŻDYM WIEKU,
ILE RADOŚCI MOŻNA CZERPAĆ Z MUZYKI…

Czy interesuje Cię świat muzyki
lub chcesz wprowadzić do niego swoje dziecko?

Bardzo dobrze, ponieważ Muzyka (jak twierdził już Pitagoras)
budzi w sercu pragnienie dobrych czynów...
Dlatego zapraszamy Cię do krainy muzyki!

Dołącz do nas już dziś i odkryj, co w duszy gra!

Ognisko Artystyczne „Preludium” jest lokalną siecią
prywatnych ognisk muzycznych działającą w woj. opolskim, z
główną siedzibą w Filharmonii Opolskiej. Filie znajdują się w
Tarnowie Opolskim, Niemodlinie oraz Zawadzie.

Jesteśmy Ogniskiem z tradycją! Preludium zostało założone w 1993
roku. W ciągu 17 lat funkcjonowania na rynku wielu ludzi obdarzyło nas
zaufaniem i dzięki temu nauczyliśmy grać i śpiewać już ponad 1000 osób.

Nasza profesjonalna i doświadczona kadra uczy we wspaniałej
atmosferze, a nauka ta przynosi efekty, które można podziwiać na naszych
organizowanych cyklicznie koncertach.

Ośrodek Kultury
w Niemodlinie

OŚRODEK KULTURY W NIEMODLINIE

ZAPRASZA
NA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE
I ZAPISY ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH:
13.09 - godz.16.00 zapisy na zajęcia teatralne
14.09 - godz.16.00 zapisy na zajęcia plastyczne
15.09 - godz.16.00 zapisy na zajęcia taneczne
16.09 - godz.16.00 zapisy do Studia Piosenki

(grupa starsza) 
16.09 - godz.16.00 zapisy do Studia Piosenki

(grupa młodsza)
17.09 - godz.16.00 zapisy na zajęcia

literacko-dziennikarskie 
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