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Dro dzy
Czy tel ni cy!

Po dwu mie sięcz nej prze rwie
wa ka cyj nej od da je my w Pań stwa
rę ce ko lej ne wy da nie „Pul su Nie mo -
dli na”. Znaj dzie cie w nim re la cję
z do ży nek gmin nych, któ re od by ły
się 2 wrze śnia w Wy dro wi cach. Za -
miesz cza my rów nież re la cję fo to -
gra ficz ną z te go wy da rze nia. Po -
nad to pre zen tu je my Pań stwu kil ka
in for ma cji z fe sty nów wiej skich
oraz z wy po czyn ku let nie go zor ga -
ni zo wa ne go przez Ośro dek Kul tu -
ry w Nie mo dli nie, Miej sko-Gmin ną
Bi blio te kę Pu blicz ną, Ośro dek Spor -
tu i Re kre acji oraz UKS „So ko lik”
Nie mo dlin.

Na sta łe w nasz mie sięcz nik
wpi sa ły się dwie ru bry ki: „Wie ści
z gmi ny” i „Trzy ma my rę kę na pul -
sie” – w naj now szym wy da niu moż -
na w nich zna leźć in for ma cje z wie -
lu wy da rzeń, któ re mia ły miej sce
w mie sią cach wa ka cyj nych na te re -
nie na szej gmi ny. Po nad to za miesz -
cza my biu le tyn gmin ny i roz mo wę
zbur mi strzem Nie mo dli na Mi ro sła -
wem Stan kie wi czem. 

Naj now sze wy da nie tra dy cyj -
nie ob fi tu je w wie le in for ma cji spor -
to wych i kul tu ral nych. Ośro dek Kul -
tu ry za pra sza do sko rzy sta nia z za -
jęć ar ty stycz nych w no wym ro ku
szkol nym oraz ofer ty pro gra mo wej
przy go to wa nej na mie siąc paź -
dzier nik, na to miast Ośro dek Spor -
tu i Re kre acji za chę ca do wzię cia
udzia łu w ko lej nej edy cji Nie mo dliń -
skiej Ha lo wej Li gi Pił kar skiej. Wdzia -
le spor to wym za miesz cza my re la -
cję zpo dró ży doUSA i suk ce sów Mi -
strza Świa ta Stun te ra 13 – Ra fa ła
Pa sierb ka. A także in for ma cję o ko -
lej nym suk ce sie Paw ła Ja strzęb -
skie go, spor tow ca na szej gmi ny, któ -
ry upra wia dys cy pli nę spor to wą
zwa ną MMA (Mi xed Mar tial Arts).
Za chę ca my za tem do lek tu ry!

Re dak cja

WE WRZEŚNIU
ZA  GROSZE 

SŁOIKI I  ZAKRĘTKI
CEBULKI KWIATOWE
KWIATY  SZTUCZNE

Na zdję ciach pre zen tu je my
dwa psy, któ re w ostat nim cza -
sie zo sta ły w okrut ny spo sób
po rzu co ne na te re nie gmi ny Nie -
mo dlin. Owcza rek nie miec ki zo -
stał przy wią za ny do drze wa
i po zo sta wio ny w la sku w po bli -
żu cmen ta rza w Nie mo dli nie.
Pies po sia da za awan so wa ną

cho ro bę skó ry, któ rą wi dać
na zdję ciach. Na to miast nie -
wiel kiej wiel ko ści mie sza niec
zo stał wy rzu co ny z sa mo cho du
w Szy dłow cu Ślą skim.

Je śli ktoś z Czy tel ni ków roz po zna je
te psy i wie do ko go na le ża ły, pro szo ny
jest o kon takt ze Stra żą Miej ską w Nie -
mo dli nie lub Wy dzia łem 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 pod nr tel. 77 4606 295. 

Nie bądź my obo jęt ni na ta kie trak -
to wa nie zwie rząt.

Ali cja Se wił ło
In spek tor Wy dzia łu Rol nic twa,

Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi

Czy poznajesz te psy?
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Do żyn ki gmin ne to przede
wszyst kim oka zja do po dzię ko -
wa nia rol ni kom za ich cięż ką
pra cę i ze bra ne plo ny. Or ga ni za -
to ra mi te go rocz nych do ży nek
by li: gmi na Nie mo dlin, Rol ni cza
Spół dziel nia Pro duk cyj na Wy -
dro wi ce, ra da so łec ka wsi Wy -
dro wi ce oraz Ośro dek Kul tu ry
w Nie mo dli nie.

Uro czy stość do żyn ko wą roz po czę ła dzięk czyn -
na msza św. od pra wio na w in ten cji rol ni ków i ze -
bra nych plo nów przez pro bosz cza ks. Je rze go
Chył ka w ko ście le pa ra fial nym w Nie mo dli nie.
Po mszy ko ro wód pro wa dzo ny przez or kie strę dę -
tą z Ru dzi czek wy ru szył z pla cu spół dziel ni RSP
Wy dro wi ce na bo isko, gdzie roz po czął się ce re mo -
niał do żyn ko wy. Funk cję sta ro stów do żyn ko wych
peł ni li w tym ro ku Ka ta rzy na Di łaj – miesz kan ka
Wy dro wic oraz Al fred Moc ko – kom baj ni sta, ope -
ra tor sprzę tu, czło nek RSP Wy dro wi ce od 1979 r.
Po prze mó wie niu bur mi strza Nie mo dli na Mi ro -
sła wa Stan kie wi cza i po dzię ko wa niach zło żo nych

rol ni kom oraz spon so rom do ży nek, sta ro sto wie
prze ka za li go spo da rzo wi do ży nek – bur mi strzo wi
Nie mo dli na – bo chen chle ba, któ ry zo stał po dzie -
lo ny mię dzy licz nie zgro ma dzo nych uczest ni ków.
Na stęp nie roz po czę ły się kon kur sy do żyn ko we:
kon kurs ko ron żniw nych, ży wych ob ra zów oraz
kon kurs na naj ład niej ude ko ro wa ne go spo dar -
stwa in dy wi du al ne. Zwy cięz ca mi w po szcze gól -
nych ka te go riach zo sta li: ko ro ny ziar no we – Szy -
dło wiec Ślą ski (do kon kur su zgło szo na zo sta ła
jed na ko ro na ziar no wa), ko ro ny kło so we: pierw sze
miej sce przy pa dło wsi Ma gnu szo wi ce (dy plom
i bon o war to ści 800 zł). Dru gie miej sce przy pa dło
Rzę dzi wo jo wi com (dy plom i ta lon o war to ści 600
zł), na to miast miej sce trze cie wy wal czy ły Rosz ko -
wi ce (dy plom i ta lon o war to ści 400 zł). W kon ku -
ren cji ży we ob ra zy już po raz trze ci zwy cię stwo
przy pa dło wsi Lip no, któ re wy prze dzi ło Ra do szo -
wi ce i Rzę dzi wo jo wi ce.

(ciąg dalszy na str. 4)

Świę to plo nów
Do żyn ki gmin ne w Wy dro wi cach
Świę to plo nów
Do żyn ki gmin ne w Wy dro wi cach

Ceremoniał dożynkowy

Dzielenie chleba

Starosta i starościna dożynek gminnych
– Katarzyna Diłaj i Alfred Mocko
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(dokończenie ze str. 3)

Naj więk szym pro ble mem dla ju ro rów by ła oce -
na naj ład niej ude ko ro wa nych go spo darstw in dy wi -
du al nych. W tym ro ku miesz kań cy Wy dro wic za sko -
czy li po my sła mi i we ną twór czą. Miej sco wość by ła
bar dzo bo ga to ude ko ro wa na, a miesz kań cy po pro -
stu prze ści ga li się w po my słach. Naj pięk niej ude ko -
ro wa nym go spo dar stwem oka zał się dom pań stwa
Szprin giel. Na dru gim miej scu zna la zło się go spo dar -
stwo pań stwa Du dziń skich, a trze cie miej sce przy pa -
dło miesz kań com blo ku nr 2 w Wy dro wi cach. 

Pod czas te go rocz nych do ży nek na sce nie kró -
lo wa ły ze spo ły lu do we oraz gru py bie siad ne. Cie -
pło zo sta ły przy ję te ze spo ły Gra czan ki i Szu mią cy
Bór. Pod czas przerw or ga ni za to rzy przy go to wa li
kil ka kon kur sów dla dzie ci i do ro słych. Wszy scy
bio rą cy udział w za ba wach by li na gra dza ni upo -
min ka mi i sło dy cza mi, a naj cen niej szą na gro dę
ufun do wa ła Szko ła Jaz dy „Mo lex” – bon z 50% ra -
ba tem na kurs pra wa jaz dy. Do żyn ko we po po łu -
dnie wy peł ni ły dwa skła dy Ka ba re to wej Gru py Bie -
siad nej, na to miast do tań ca przy gry wał ze spół
„Re lax” oraz DJ Cy rek. 

Du żą po pu lar no ścią cie szy ła się wy sta wa sprzę -
tu – ma szyn rol ni czych, zor ga ni zo wa na przez RSP
Wy dro wi ce oraz wy sta wa mo to cy kli przy go to wa na
przez Gru pę Wspar cia Mi strza Świa ta Stun te ra 13
Ra fa ła Pa sierb ka. Nie wąt pli wą atrak cją dla dzie ci by -
ły prze jażdż ki wiel błą dem, brycz ką kon ną oraz urzą -
dze nia za ba wo we. 

Te go rocz ne do żyn ki od by ły się dzię ki przy ja znym
spon so rom, któ rym or ga ni za to rzy skła da ją ser decz -
ne po dzię ko wa nia. By li ni mi:

Fer my Dro biu Raj mund Woc ka
Ra pex Gra bin
KOSD Nie mo dlin

An drzej No wa kow ski
Bank Spół dziel czy w Na my sło wie
Go spo dar stwo Dro biar skie Je rzy Di łaj
Isan – Bud
PSS Spo łem
Bank Za chod ni/o Nie mo dlin
Re mon dis
Fir ma Grusz ka -Wit kow ski
Bar Extra Li ga Gra cze
Re stau ra cja na Wy spie
Ma ia Pol ska
Ce giel nia Nie mo dlin

Dzię ki Pań stwa życz li wo ści i wspar ciu fi nan so -
we mu uda ło się nam zor ga ni zo wać na sze wspól -
ne świę to.

Or ga ni za to rzy

Uroczysta msza w intencji rolników

Gospodarze dożynek gminych

Występ Graczanek
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Festyn w Radoszowicach

Wa ka cyj ny kli mat udzie lił się miesz kań -
com gmi ny za spra wą zor ga ni zo wa nych
fe sty nów, któ re od by ły się w sierp niu br.
Miesz kań cy Gra bi na, Ra do szo wic, Rzę dzi -
wo jo wic oraz Lip na nie mo gli na rze kać
na nu dę, po nie waż soł ty si oraz ra dy so łec -
kie za dba ły o świet ną za ba wę wy peł nio ną
wie lo ma atrak cja mi.

Fe styn w Lip nie

11 i 12 sierp nia miesz kań cy Lip na ba wi li się
na fe sty nie zor ga ni zo wa nym przez soł ty sa Ja na
Gor czow skie go, ra dę so łec ką oraz Sto wa rzy sze nie
Od no wy i Roz wo ju Wsi. Na bo isku w Lip nie uczest -
ni cy za ba wy mo gli ko rzy stać z przy go to wa nych
atrak cji oraz skosz to wać do mo wych pro po zy cji ku -

li nar nych przy go to wa nych przez pięk ną płeć za -
miesz ku ją cą wieś.

O wspa nia łą at mos fe rę so bot nie go wie czo -
ru za dba ła for ma cja mu zycz na Ve ne to, któ ra
ba wi ła pu blicz ność do trze ciej w no cy. Nie dzie -
la ob fi to wa ła w wie le nie spo dzia nek, z któ rych
naj cie kaw szą oka zał się po kaz stra żac ki. Zgro -
ma dze ni wi dzo wie mo gli za po znać się ze sprzę -
tem wy ko rzy sty wa nym przez stra ża ków oraz zo -
ba czyć ak cję roz ci na nia au ta. Za ba wa ta necz na
prze bie gła w rytm mu zy ki ze spo łu Re cord i trwa -
ła do pół no cy.

Za rów no w so bo tę, jak i w nie dzie lę, zor ga ni zo -
wa na zo sta ła ak cja pie nięż nej zbiór ki pu blicz nej
w for mie sprze da ży ce gie łek. Do chód prze zna czo ny
zo stał na le cze nie cho re go dziec ka oraz do po sa że nie
obiek tów uży tecz no ści publicznej.

Fe styn w Rzę dzi wo jo wi cach

Do kład nie ty dzień po im pre zie w Lip nie, 19
sierp nia soł tys Ra do szo wic, ra da so łec ka oraz Ma -
riusz Niec karz zor ga ni zo wa li fe styn, pod czas któ re -
go zbie ra ne by ły pie nią dze na wy po sa że nie wy re -
mon to wa nej świe tli cy. Każ dy z uczest ni ków za ba wy
mógł się do te go przy czy nić, ku pu jąc ce gieł ki spo -
śród któ rych lo so wa no zwy cię skie lo sy. Spon so ra mi
im pre zy i fundatorami nagród by li Mar cin Mol ga
oraz Ma rian Olek sa. 

Szcze gól nym punk tem fe sty nu był re ci tal pod -
opiecz nej Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie Wio let ty
Pał ki, któ ra za chwy ci ła pu blicz ność swo im li rycz nym
wy stę pem. Po nad to za śpie wa ła jesz cze Na ta lia Wy -
rwich oraz Ro bert Ku rza ja.

(ciąg dalszy na str. 6)

Gmi na się ba wi
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GABINET STOMATOLOGICZNY
Niemodlin, ul. Wojska Polskiego 5

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

lek. dent. Monika Kozieł
Usługi w zakresie:

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

• protetyka (pełny zakres)

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

Rejestracja pod nr tel. 692-712-944

Na kontrakt z NFZ tylko dorośli

PUNKT ZBIÓRKI ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

Sklep Motoryzacyjny „U MROZA”
49-100 Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śl. 25

ZAPRASZAMY:
Pon. – Pt. 9.00 -17.00,
Soboty 9.00 – 14.00

OFERUJEMY: - akumulatory
- szyby samochodowe
- oleje, filtry
- paski, uszczelki
- tłumiki, amortyzatory
- kosmetyka samochodowa
- elementy zawieszenia

Tel. 774-606-477
www.umroza.pl
sklep@umroza.pl

NAJTANIEJ W MIEŚCIE !!!

OGŁO SZE NIE
Sto wa rzy sze nie „Per spek ty wy Gra bi na” w Gra bi nie,

ul. Ny ska 90, ogła sza, że na pod sta wie po zwo le nia
SOS. 5311.2.2012 wy da ne go przez bur mi strza Nie mo -
dlina sprze da no 376 ce gie łek war to ścio wych (3 zł jed na
sztu ka) z 1000 sztuk. Uzy ska na kwo ta 1128 zło tych zo -
sta ła prze zna czo na na do fi nan so wa nie ko lo nii w Głu cho -
ła zach dla dzie ci z Pa ra fial ne go Ze spo łu Ca ri tas w Gra -
bi nie. Ce gieł ki sprze da wa no w dniach 28 lip ca 2012 r.
do 29 lip ca 2012 r. na te re nie gmi ny Nie mo dlin – bo isko
szkol ne w Gra bi nie.

Pre zes Za rzą du Sto wa rzy sze nia
Kry sty na Ha ła dus

OGŁO SZE NIE
Sto wa rzy sze nie Od no wy i Roz wo ju

Wsi Lip no „Las i Wo da to Lip na uro da”
(Lip no 33B/2) in for mu je, że w dniach 11-
12 sierp nia 2012 r. prze pro wa dzi ło
zbiór kę pu blicz ną zgod nie z po zwo le -
niem bur mi strza Nie mo dli na nr
SOS. 5311.4.2012 z dnia 08.08.2012 r.
Ze bra ne środ ki zo sta ną prze ka za ne
na le cze nie cho re go dziec ka oraz do -
po sa że nie obiek tów uży tecz no ści pu -
blicz nej we wsi.

Wy nik zbior ki
Sprze da no 353ce gie łek o war to ści 4 zł

(na le cze nie cho re go dziec ka).
Sprze da no 267 ce gie łek o war to ści 4 zł

(na do po sa że nie obiek tów uży tecz no ści pu blicz -
nej we wsi).

Łącz nie ze bra no 2480 zło tych.
Kosz ty prze pro wa dzo nej zbiór ki wy no si ły 0 zł.
Pie nią dze ze bra ne na le cze nie dziec ka

w kwo cie 1412 zło tych pro to ko lar nie prze ka za -
no mat ce dziec ka, na to miast środ ki na do po sa -
że nie obiek tów uży tecz no ści pu blicz nej we wsi
w kwo cie 1068 zło tych prze ka za no pro to ko lar -
nie soł ty so wi wsi Lip no.

(dokończenie ze str. 5)

Oglą da ją cy wy stę py miesz kań cy by li dum ni z no -
wej sce ny, któ rej par kiet od zy ska ny zo sta ły z de sek ze
świe tli cy. 

Do dat ko wy mi atrak cja mi przy go to wa ny mi z my -
ślą o naj młod szej spo łecz no ści by ły m. in.: jaz da
na wiel błą dzie, po kaz akro ba cji kon nej oraz zjazd
mo to cy kli stów, na któ rym po ja wi ło się oko ło trzy -
dzie stu uczest ni ków.

Za ba wę ta necz ną za pew nił ze spół Du et, któ ry
ba wił miesz kań ców Rzę dzi wo jo wic do pół no cy. Ca te -

ring za pew ni li Krzysz tof Tocz ko, Ta de usz Wit kow ski
oraz Mi chał Grusz ka.

Fe sty ny w Gra bi nie i Ra do szo wi cach

29 sierp nia od by ły się rów no cze śnie dwa fe sty -
ny, w Gra bi nie oraz Ra do szo wi cach. Or ga ni za to rzy
przy go to wa li dla miesz kań ców wie le atrak cji, fe styn
w Gra bi nie uświet ni ły m.in. gry, kon kur sy dla dzie ci
i do ro słych oraz wy stęp Ja nu sza Te kie li, któ ry swój
warsz tat wo kal ny szko li w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo -
dli nie. Za pre zen to wał on re per tu ar zło żo ny z naj -

słyn niej szych utwo rów ope ret ko wych. Zna la zły się
w nim ta kie hi ty, jak „O So le Mio” czy „Con te Par ti -
ro”. Wy stęp spo tkał się z po zy tyw nym obio rem, a wo -
ka li sta ze brał grom kie bra wa. Na to miast pod czas fe -
sty nu w Ra do szo wi cach o opra wę mu zycz ną za dbał
ze spół „Gra czan ki”, któ ry pre zen tu jąc uroz ma ico ny
re per tu ar, za chę cił do za ba wy i śpie wu zgro ma dzo -
ną pu blicz ność. W obec ny skład ze spo łu wcho dzą:
Ha li na Mar koc ka, Re gi na Dziu ra, Wła dy sła wa Do -
bra czyń ska, An na Ka miń ska, Ja ni na Nie dwo rok,
Apo lo nia Wo sik, Kry sty na Trzmie lew ska, Fran cisz ka
Drozd, He le na Lu tek, Mi ro sła wa Bie gun, Elż bie ta
Że li chow ska-Lew ko oraz wspo mnia ny już Ja nusz Te -
kie la, któ ry swo im moc nym gło sem wspo ma ga ze -
spół. Kie row ni kiem mu zycz nym „Gra cza nek” jest Ka -
zi mierz Pie kar ski.

Fe sty ny zgro ma dzi ły wie lu miesz kań ców swo -
ich wsi. – Tu jest fan ta stycz na at mos fe ra. Nic tak nie
in te gru je miesz kań ców jak wspól na za ba wa – mó wił
je den z uczest ni ków fe sty nu w Ra do szo wi cach. 

Na ta lia Kry jom

Zespół Graczanki

Janusz Tekiela
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Pro gram re ali zo wa ny był w za kre sie:

1. Or ga ni za cji wy po czyn ku let nie go dla dzie ci
i mło dzie ży po łą czo ne go z pro gra mem pro fi lak ty ki
uza leż nień.

2. Or ga ni za cji im prez spor to wych lub re kre acyj -
nych o cha rak te rze pro fi lak tycz nym, po pu la ry zu ją -
cych zdro wy styl ży cia bez al ko ho lu i nar ko ty ków,
wzmac nia ją cych wię zi ro dzin ne, in te gru ją cych gru -
py ró wie śni cze. 

Or ga ni za to rem był Ośro dek Spor tu i Re kre acji
w Nie mo dli nie w dniach 02.07. – 31.07.2012. Od -
po wie dzial ny mi oso ba mi za me ry to rycz ną re ali za cję
za da nia był dy rek tor OSiR -u Krzysz tof Ku biak oraz
głów na księ go wa Alek san dra Do pie ra ła. 

Pro gram za kła dał or ga ni za cję cy klu za wo dów
spor to wych ja ko spo so bu spę dza nia wol ne go cza su
dzie ci i mło dzie ży, ich in te gra cję w gru pach ró wie śni -
czych oraz po ka za nie spo so bu na zdro wy styl ży cia
bez wszel kie go ro dza ju uży wek. Pro gram skie ro wa -
ny był do dzie ci i mło dzie ży, któ rzy nie wy jeż dża li
na wa ka cje.

In for ma cja o pro gra mie tra fi ła do od bior ców
za po mo cą ak cji pla ka to wej. Roz wie szo no pla ka ty we
wszyst kich pla ców kach oświa to wych gmi ny Nie mo -
dlin oraz w róż nych punk tach mia sta, jak rów nież
prze ka za no pla ka ty soł ty som wszyst kich so łectw. In -
for ma cje po ja wi ły się na stro nach in ter ne to wych
urzę du oraz OSiR -u, jak rów nież w pra sie lo kal nej,
NTO i „Pul sie Nie mo dli na”.

Do prze pro wa dze nia za wo dów oraz ich sę dzio -
wa nia za pro si li śmy na uczy cie li wy cho wa nia fi zycz ne -
go oraz in struk to rów spor tu, z któ ry mi zo sta ły pod -
pi sa ne umo wy -zle ce nia. Za wo dy od by wa ły się wg
usta lo ne go har mo no gra mu we wszyst kie dni po -
wsze dnie lip ca na obiek tach spor to wych ad mi ni -
stro wa nych przez OSiR: na ha li wi do wi sko wo-spor to -
wej, bo isku Or lik 2012 i ba se nie ką pie lo wym.

Za ję cia w ra mach „Wa ka cji na spor to wo”
pro wa dzi li:

1. Mar cin Ja nik – pił ka noż na 
2. Mał go rza ta Ku biak – ko szy ków ka, uni ho kej
3. Ma ria Men dyk – siat ków ka, siat ków ka pla żo wa
4. Ma riusz Bia ło wąs – te nis sto ło wy 
Do prze pro wa dze nia za wo dów za ku pi li śmy

sprzęt spor to wy: pił ki do pił ki noż nej, siat ków ki i ko -
szy ków ki. Po za koń cze niu pro gra mu sprzęt ten zo sta -
nie do dys po zy cji OSiR -u. 

Naj lep si za wod ni cy po szcze gól nych kon ku ren cji
na gra dza ni by li bi le ta mi wstę pu na ba sen oraz sta -
tu et ka mi i dy plo ma mi. Pod czas roz gry wa nia za wo -
dów uczest ni cy otrzy my wa li wo dę mi ne ral ną. 

W pro gra mie udział wzię ło ok. 680 uczest ni -
ków. To prak tycz nie dwu krot nie wię cej niż prze wi dy -
wa li śmy i o po nad dwie ście uczest ni ków wię cej niż
rok te mu. Świad czy to o tym, że pro gram spo tkał się
z po zy tyw nym od ze wem ze stro ny dzie ci i mło dzie ży
i był al ter na ty wą dla wa ka cyj nej nu dy. Du żym po wo -
dze niem cie szy ła się ak cja na uki pły wa nia od by wa -
ją ca się na ba se nie w Lip nie w każ dy wto rek i czwar -
tek o godz. 10.00, je śli tyl ko sprzy ja ła po go da.
Re gu lar nie uczest ni czy ło w niej ok. 20 dzie ci. Za ję cia
pro wa dzo ne by ły przez ra tow ni ków bez płat nie w ra -
mach umo wy Ra tow nic twa Wod ne go na ba se nie
w Lip nie w se zo nie 2012. 

Opra co wał Krzysz tof Ku biak

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

Zgod nie z ideą przed się wzię cia, dzie ci co -
dzien nie uczest ni czy ły w tre nin gach te ni sa sto ło -
we go, za ję ciach spor to wych i pro fi lak tycz nych.
W cza sie sło necz nej po go dy za ży wa ły ką pie li
mor skich na pla ży w Świ no uj ściu – War szo wie.
W trak cie obo zu zor ga ni zo wa no rów nież dwie
wy ciecz ki: do Świ no uj ścia i Mię dzyz dro jów. Opie -
ku na mi mło dych te ni si stów by li: Zdzi sław Gro bel -
ski, Bar ba ra Ol szew ska, Grze gorz Ome lan, a kie -
row ni kiem obo zu był Bar tło miej Wal ków.

Do fi nan so wa nie do kosz tów wy po czyn ku
dzie ci UKS „Sokolik” Nie mo dlin otrzy mał z Urzę -
du Miej skie go w Nie mo dli nie, Gmin ne go Pro -
gra mu Pro fi lak ty ki i Roz wią zy wa nia Pro ble mów
Al ko ho lo wych na rok 2012. Po nad to w re ali za cji
obo zu po mógł Ośro dek Spor tu i Re kre acji w Nie -
mo dli nie oraz sklep Black Red Whi te z sie dzi bą
przy ul. Opol skiej 33 w Nie mo dli nie. Za zgo dą
kie row nic twa tych in sty tu cji, nie od płat nie wy po -
ży czo no sto ły te ni so we oraz uży czo no trans por -
tu do ich prze wo zu. 

Za wy mie nio ną wy żej po moc Za rząd UKS
„Sokolik” skła da ser decz ne po dzię ko wa nia.

Za rząd UKS SO KO LIK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA

SPORTOWE WAKACJE NIEMODLIN 
SPORT  WYKLUCZA  UŻYWKI

Wa ka cje z te ni sem Świ no uj ście 2012
W dniach od 29 lip ca do 9 sierp nia 2012 ro ku Za rząd UKS „Sokolik” Nie mo dlin zor -

ga ni zo wał dla swo ich człon ków obóz spor to wy z pro fi lak ty ką uza leż nień w Świ no uj -
ściu Przy to rze na wy spie Wo lin.
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Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie zor ga ni -
zo wał dla dzie ci wa ka cje peł ne za baw. Te go -
rocz ne la to, choć z po go dą w krat kę, upły nę -
ło pod zna kiem atrak cji, któ re zgro ma dzi ły
w OK spo rą licz bę mło dych uczest ni ków
wraz z ich ro dzi ca mi.

Du żym za in te re so wa niem cie szy ły się dys ko te ki
z udzia łem po sta ci baj ko wych, ta kich jak Che ster, Ty gry -
sek czy Mysz ka Min nie. Po my sło wo zor ga ni zo wa ne
ani ma cje wcią ga ły do za ba wy nie tyl ko dzie ci, ale rów -
nież do ro słych. Po nad to wszy scy uczest ni cy tań czy li
w rytm naj więk szych wa ka cyj nych prze bo jów. Do dat ko -
wych dys ko te ko wych wra żeń do star czy ły dzie ciom ko -
lo ro we świa tła, my dla ne bań ki i sztucz ny dym.

Sa la wi do wi sko wa Ośrod ka Kul tu ry rów nież zgro -
ma dzi ła du żą pu blicz ność, a to za spra wą te atral nych
spek ta kli dla dzie ci. Pod czas przed sta wień ak to rzy wy -
stę pu ją cy na sce nie za pra sza li zgro ma dzo ne dzie ci
do wspól nych za baw. Po nad to opo wia da li pu blicz no ści
o ce chach cha rak te ry zu ją cych za wód ak to ra oraz po -
zwa la li naj młod szym, by spró bo wa li swo ich ak tor skich
umie jęt no ści na sce nie, ma jąc do dys po zy cji te atral ne
atry bu ty w po sta ci la lek, stro jów i in nych ga dże tów.
Spek ta kle za ty tu ło wa ne: „Jaś i drze wo fa so lo we” oraz
„Sznur ko we skrza ty” roz ba wi ły pu blicz ność, za pew nia -
jąc tym sa mym wspa nia łą za ba wę, za rów no dla młod -
szych, jak i star szych wi dzów.

Pod czas wa ka cji w Ośrod ku Kul tu ry zor ga ni zo wa -
no rów nież sta łe for my za jęć – warsz ta ty pla stycz ne, ta -
necz ne i wo kal ne. Pod czas dwu ty go dnio wych spo tkań
z pla sty ką mło dzi ar ty ści stwo rzy li swo je ma łe, nie tu zin -
ko we dzie ła. Są one do stęp ne w ho lu OK dla wszyst kich,
któ rzy chcie li by po dzi wiać zdol no ści pla stycz ne uczest -
ni ków warsz ta tów. In struk tor ka tań ca za dba ła na to -
miast o do brą for mę dzie ci, któ re chcia ły ak tyw nie spę -
dzić wa ka cyj ny czas. Wo kal ne umie jęt no ści zaś szko li ła
in struk tor ka śpie wu. Pod czas mu zycz nych warsz ta tów
dzie ci po zna ły taj ni ki emi sji gło su. Mło dzi wo ka li ści mo -

gli rów nież za śpie wać do wol nie wy bra ne przez sie bie
pio sen ki i wziąć udział w kon kur sie ka ra oke. 

Na za koń cze nie wa ka cji Ośro dek Kul tu ry w Nie mo -
dli nie przy go to wał dla naj młod szych im pre zę, któ ra
od by ła się 29 sierp nia. Roz po czę ła się ona spek ta klem
te atral nym za ty tu ło wa nym „Wilk i Za jąc na wa ka cjach”.
Za raz po przed sta wie niu wszyst kie dzie ci zo sta ły za pro -
szo ne na dys ko te kę, pod czas któ rej po ja wi ła się baj ko -
wa po stać – Mysz ka Min nie, a dys ko te ko wy czas wy peł -
nio ny był mu zy ką, kon kur sa mi i re we la cyj ną za ba wą. 

Na ta lia Kry jom

W trak cie spo tkań naj młod si bra li udział
w spo tka niach z książ ką – co dzien nym wspól -
nym gło śnym czy ta niu ksią że czek „Let ni czar”,
„Po dwój ne kło po ty”, „Chcę być sław na!” au tor -
ki Sue Ben tley.

Od by wa ły się tak że za ję cia pla stycz ne z wy ko -
rzy sta niem róż nych tech nik pla stycz nych: pa pie ro -
we fan ta zje, drze wo ży czeń, mia sto no cą, wi ta mi -
no lo ty, któ re by ły jed ną z bar dziej lu bia nych przez
dzie ci form pra cy. 

Prze pro wa dza no za ba wy in te gra cyj ne
przy wy ko rzy sta niu róż nych form i środ ków dy -
dak tycz nych: za ba wy sło wem, opo wia da nia me -

to dą har mo nij ki „Daw no, daw no te mu w pięk -
nej kra inie ba jek miesz ka ła...”, śmiesz ne kro ki,
ka lam bu ry, ka pe lusz zdań nie do koń czo nych.
Dzie ci ak tyw nie uczest ni czy ły w grach i za ba -
wach ru cho wych ma ją cych na ce lu przede
wszyst kim in te gra cję gru py: cze ko la do wa ba ba,
słod ki śli mak, kost ko wa lo te ria, szczę ście w pu -
deł kach oraz za ba wy „we so łe za da nia do po -
głów ko wa nia”.

W go dzi nach otwar cia bi blio te ki udo stęp -
nia ne by ły rów nież dla naj młod szych ma te ria ły
pla stycz ne, ko lo ro wan ki, gry plan szo we, puz zle
i za baw ki. 

Ce lem spo tkań by ło za chę ce nie dzie ci do czy -
ta nia i od wie dza nia bi blio te ki oraz wzmoc nie nie
wię zi i za ufa nia do bi blio te ka rzy, a tak że wy zwo le -
nie u dzie ci twór czej ak tyw no ści, ra do ści i za do wo -
le nia ze wspól ne go prze by wa nia w gru pie.

Do ro ta Ol szew ska

WA KA CJE W BI BLIO TE CE
W sierp niu w Miej sko-Gmin nej Bi blio te ce Pu blicz nej w Nie mo dli nie, w od dzia le dla

dzie ci, od by wa ły się wa ka cyj ne spo tka nia pod ha słem „We so ła bi blio te ka”. 

Wa ka cje z Ośrod kiem Kul tu ryWa ka cje z Ośrod kiem Kul tu ry

Wspólna zabawa

Podczas spektaklu

Warsztaty plastyczne

Dyskoteka z postacią bajkową
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Dodatek do „Pulsu Niemodlina”
redagowany przez

Urząd Miejski w Niemodlinie

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

„Puls Nie mo dli na”: Pa nie bur mi strzu,
jak prze bie ga ją te go rocz ne in we sty cje?

Mi ro sław Stan kie wicz: Jak na ra zie, bar -
dzo do brze. Trwa ją od bio ry koń co we naj więk szej in -
we sty cji, ja ką jest prze bu do wa ulic śród mie ścia. Koń -
czy my ka na li za cję ulic Nie mo dli na – etap V i VI.
Po ich za koń cze niu mia sto bę dzie ska na li zo wa ne
w 90-ciu pro cen tach. Obec nie pro jek to wa ny jest
etap VII , obej mu ją cy re jon uli cy Brze skiej oraz po -
zo sta łych nie ru cho mo ści jesz cze nie ska na li zo wa nych.
Wspa nia le wy glą da sa la ślu bów po ka pi tal nym re -
mon cie. Wy ko na no re mon ty da chów: Ośrod ka Kul -
tu ry, szko ły w Gra bi nie i Przed szko la nr 2 w Nie mo -
dli nie. Trwa ją re mon ty świe tlic wiej skich, w tym re -
mont ka pi tal ny świe tli cy w Rzę dzi wo jo wi cach. Do te -
go trze ba jesz cze do dać za ku py in we sty cyj ne
w ZGKiM, szko łach oraz w so łec twach, re ali zo wa -
nych w ra mach fun du szu so łec kie go. Wszyst kie in -
we sty cje po pra wia ją wa run ki ży cia miesz kań ców,
uno wo cze śnia ją na szą gmi nę, ale też wy ma ga ją bar -
dzo cięż kiej pra cy na szych pra cow ni ków przy ko or -
dy na cji, nad zo rze i fi nan so wa niu tak wie lu za dań in -
we sty cyj nych i re mon to wych.

„Puls Nie mo dli na”: Czy wszyst kie za -
pla no wa ne in we sty cje bę dą zre ali zo wa ne?

Mi ro sław Stan kie wicz: Nie. Na pew no nie
bę dzie w tym ro ku za ku pio na wia ta przy stan ko wa dla
So snów ki oraz wy bu do wa na re mi za w Grodź cu. Je -
stem po roz mo wach z GDD KiA w Opo lu i usta le niach,
że w przy szłym ro ku zo sta nie wy bu do wa na przez
GDD KiA no wa za to ka au to bu so wa w So snów ce,
pod wa run kiem wy dat ko wa nia przez gmi nę środ ków
na za pro jek to wa nie tej za to ki. Je że li cho dzi zaś o re -
mi zę dla stra ża ków w Grodź cu, to ogło szo ny prze targ
na jej bu do wę dał wy nik ne ga tyw ny, po nie waż ofer -
ty wy ko naw ców opie wa ły na kwo ty od 250 do 400
ty się cy zło tych, zaś my w te go rocz nym bu dże cie mie -
li śmy je dy nie 100 ty się cy. Nie mo gę roz strzy gać prze -
tar gów bez za bez pie czo nych środ ków fi nan so wych.
Stąd też za pro po nu ję od po wied nio wy so kie kwo ty
do bu dże tu ro ku 2013, aby moż na by ło te in we sty -
cje zre ali zo wać w ro ku przy szłym.

„Puls Nie mo dli na”: Je den ze stra ża ków
z Grodź ca na pi sał na fo rum NTO, że brak
środ ków na re mi zę spo wo do wa ny jest
zna czą cy mi wy dat ka mi z bu dże tu na or ga -
ni za cję do ży nek gmin nych. Jak pan to
sko men tu je?

Mi ro sław Stan kie wicz: Nie wy da je mi się,
aby był to fak tycz nie stra żak z Grodź ca. Nie był to
na pew no zwo len nik bu do wy tej re mi zy. Wy dat ki z bu -
dże tu gmin ne go na do żyn ki by ły naj niż sze w hi sto rii.
By ły wręcz sym bo licz ne. Wy da li śmy nie peł ne osiem
ty się cy zło tych. Po zo sta łe kosz ty po kry li spon so rzy
w kwo cie kil ku na stu ty się cy oraz po zo sta łą kwo tę RSP
Wy dro wi ce. Wszyst kim, któ rzy przy czy ni li się do or -
ga ni za cji i sfi nan so wa nia tych wspa nia łych uro czy -
sto ści, ser decz nie dzię ku ję. Kie dy ze sta wi my kil ka ty -
się cy zło tych na do żyn ki z kwo tą naj niż szej ofer ty
w prze tar gu na bu do wę re mi zy w Grodź cu, to co tu
ko men to wać. Nie praw dą jest, że gdy by nie by ło do -
ży nek, to by ła by re mi za. Ta kie sta wia nie spra wy jest
zwy kłym nad uży ciem.

„Puls Nie mo dli na”: Wpro wa dza ne są
też zmia ny or ga ni za cyj ne. Ja kie są naj -
waż niej sze?

Mi ro sław Stan kie wicz: Tak, to praw da. Jest
wie le zmian. Od pierw sze go lip ca na stą pi ła zmia na
go dzin pra cy Urzę du Miej skie go. Pra cu je my w po nie -
dział ki od 7 do 17-tej, we wtor ki, śro dy i czwart ki od 7
do 15-tej, zaś w piąt ki od 7 do 13-tej. Z wy dłu że nia
cza su pra cy urzę du w po nie dział ki za do wo le ni są
miesz kań cy, któ rzy mo gą w ten dzień za ła twić swo -
je spra wy, wra ca jąc z pra cy z Opo la czy Ny sy. Nasz
ZOZ od pierw sze go wrze śnia po sze rzył dzia łal ność
o usłu gi or to pe dycz ne. W sierp niu na sza gmi na sta -
ła się czę ścią po wsta ją cej aglo me ra cji opol skiej. Pod -
pi sa li śmy po ro zu mie nie za pew nia ją ce opie kę nad bez -
dom ny mi zwie rzę ta mi w schro ni sku pro wa dzo nym
przez gmi nę Ny sa. Trwa ją pra ce zwią za ne z po łą cze -
niem dwóch in sty tu cji kul tu ry: bi blio te ki i ośrod ka kul -
tu ry w jed ną in sty tu cję. Je że li uzy ska my po zy tyw ne
opi nie, to doj dzie w przy szłym ro ku do po łą cze nia tych
jed no stek. Roz po czę li śmy przy go to wa nia do prze -
kształ ce nia ZGKiM -u w spół kę gmin ną. Wszyst kie już
prze pro wa dzo ne zmia ny, a tak że te, któ re na stą pią,
ma ją po pra wić ob słu gę miesz kań ców oraz ogra ni czyć
kosz ty funk cjo no wa nia gmi ny.

„Puls Nie mo dli na”: Po mysł prze kształ -
ce nia ZGKiM -u w spół kę pra wa han dlo we -
go jest kry ty ko wa ny przez nie któ rych
miesz kań ców i wręcz ko men to wa ny ja ko
ko lej na pró ba sprze da ży na sze go ma jąt ku.
Ja ka jest praw da?

Mi ro sław Stan kie wicz: Po pierw sze, nie ro -
zu miem za rzu tu o tak zwa nej ko lej nej pró bie sprze -
da ży ma jąt ku. Je stem na sta no wi sku bur mi strza
od pię ciu lat. Do tej po ry sprze da wa łem w imie niu
gmi ny je dy nie te re ny pod bu dow nic two jed no ro dzin -
ne lub miesz ka nia ko mu nal ne. Wszyst ko zgod nie
z uchwa ła mi Ra dy Miej skiej. Pro szę o wska za nie
choć by jed nej sprze da ży gmin ne go ma jąt ku po ni -
żej wy ce ny do ko ny wa nej przez upraw nio ne go bie -
głe go rze czo znaw cę. Mó wie nie, że ma ją tek gmin -
ny jest sprze da wa ny za bez cen lub w spo sób nie prze -
my śla ny, jest zwy kłym kłam stwem. Pro szę o obiek -
tyw ne trak to wa nie mo ich dzia łań. Po dru gie, prze -
kształ ce nie ZGKiM -u w spół kę nie jest sprze da żą, ani
pry wa ty za cją. Jest je dy nie zmia ną or ga ni za cyj ną.
W dal szym cią gu gmi na bę dzie wła ści cie lem po sia -
da ne go ma jąt ku. Bę dzie po sia da ła peł ną kon tro lę
nad dzia ła nia mi ZGKiM -u. Pro szę po je chać do Opo -
la, Ny sy, Brze gu, Grod ko wa, Kę dzie rzy na czy Le wi -
na Brze skie go i za py tać się miesz kań ców, czy funk -
cjo nu ją ce spół ki gmin ne go rzej dzia ła ją niż na sza
jed nost ka bu dże to wa? Czy sprze da no tam ma ją tek

gmin ny lub czy też spry wa ty zo wa no usłu gi do star -
cza nia wo dy i uniesz ko dli wia nia ście ków? Nie.
Wszyst kie spół ki są gmin ne i do brze dzia ła ją. Nie -
któ re funk cjo nu ją już od po nad pięt na stu lat. Oso -
by, któ re prze ka zu ją in for ma cje o prze ka za niu
usług w za kre sie do star cza nia wo dy i od bio ru ście -
ków w pry wat ne rę ce, ro bią to ce lo wo. Chcą wy wo -
łać ko lej ny fer ment spo łecz ny. Pro po nu ję, aby te oso -
by ze chcia ły się do kształ cić. 

„Puls Nie mo dli na”: Ja kie mo gą być
wy mier ne ko rzy ści z ta kie go prze kształ -
ce nia?

Mi ro sław Stan kie wicz: Spół ka bę dzie mo -
gła w pro sty spo sób od zy ski wać po da tek VAT od zre -
ali zo wa nych in we sty cji. Od zy ska ne pie nią dze mo gą
być prze zna czo ne na ko lej ne in we sty cje. Spół ka
gmin na mo że sa ma je re ali zo wać. Sa ma mo że za cią -
gać kre dy ty i po życz ki, nie ob cią ża jąc bez po śred nio
bu dże tu gmin ne go. Ko lej nym waż nym ele men tem eko -
no micz nym jest moż li wość na li cza nia amor ty za cji, cze -
go, ja ko jed nost ka bu dże to wa, do tych czas nie mo że
ro bić. Ko lej ny aspekt to po ja wia ją ce się od dłuż sze -
go cza su po stu la ty, aby ZGKiM wy ko ny wał od płat ne
usłu gi w za kre sie utrzy ma nia czy sto ści, oczysz cza nia
ze śnie gu i bło ta te re nów wspól not miesz ka nio -
wych, wy ko ny wa nia przy łą czy oraz wie lu in nych
usług. W dzi siej szym sta nie praw nym jed nost ka bu -
dże to wa nie mo że te go wy ko ny wać. W przy pad ku
spół ki gmin nej bę dzie to moż li we. Przy kła dy lep sze -
go wy ko rzy sta nia ma jąt ku gmin ne go moż na mno żyć.
Dzia łal ność ZGKiM -u w for mie spół ki pra wa han dlo -
we go da je lep sze moż li wo ści do sto so wy wa nia do po -
trzeb miesz kań ców.

„Puls Nie mo dli na”: Pa nie bur mi strzu,
ma my Mi strza Świa ta we fre esty lin gu
– pa na Ra fa ła Pa sierb ka. Czy gmi na wspo -
ma ga fi nan so wo na sze go mi strza?

Mi ro sław Stan kie wicz: Oczy wi ście, że
wspo ma ga my. W tym ro ku pod pi sa li śmy z pa nem
Pa sierb kiem umo wę na pro mo wa nie na szej gmi -
ny w wy so ko ści trzech ty się cy zło tych. Pie nią dze
te są wy ko rzy sty wa ne na za ku py czę ści za mien nych
do mo to cy kla oraz wy jaz dy na za wo dy. W za mian
nasz mistrz prze sy ła nam ma te ria ły z za wo dów
oraz pro mu je na szą gmi nę. Po moc dla te go spor -
tow ca nie jest ni czym nie zwy kłym. Gmi na do fi nan -
so wu je róż ne dys cy pli ny spor tu. Kwo ty do fi nan so -
wa nia po przez: sty pen dia spor to we uzdol nio nej
mło dzie ży, na gro dy za osią gnię cia spor to we, do -
fi nan so wa nie dzia łal no ści klu bów spor to wych,
do dat ko we go dzi ny wy cho wa nia fi zycz ne go w szko -
łach, fun do wa nie na gród w za wo dach spor to wych,
re ali za cja gmin nych pro gra mów pro fi lak tycz nych
po przez sport się ga ją od kil ku set do kil ku dzie się -
ciu ty się cy zło tych. Je że li do da my do te go fi nan -
so wa nie ha li spor to wej, Or li ka, sta dio nu i ba se nu,
to kwo ty prze zna cza ne na sport i re kre ację w na -
szej gmi nie osią ga ją zna czą ce roz mia ry. Je stem
prze ko na ny, że wy da wa ne pie nią dze po win ny
w per spek ty wie przy nieść wy mier ne efek ty zdro -
wot ne oraz spor to we na szych naj młod szych miesz -
kań ców. Pierw sze efek ty tak pro wa dzo nej po li ty -
ki już są. Ma my wspa nia łych wy cho waw ców i uta -
len to wa nych za wod ni ków. Two rzy my no wo cze -
sną ba zę spor to wą. W ślad za tym wszyst kim przyj -
dą efek ty spor to we.

„Puls Nie mo dli na”: Oby tak by ło. Dzię -
ku ję za roz mo wę.
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Spra woz da nie bur mi strza Nie mo dli na
z dzia łal no ści mię dzy se syj nej (28.06.2012 r. – 06.09.2012 r.)

W okre sie spra woz daw czym:
• w dniu 30 czerw ca br. wraz z rad ny mi Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie bur mistrz Nie mo dli na wziął

udział w „Spo tka niu na gra ni cy” or ga ni zo wa nym przez part ner ską gmi nę Štíty (Cze chy);
• w dniu 4 lip ca br. bur mistrz pod pi sał po ro zu mie nie mię dzyg min ne two rzą ce aglo me ra cję opol ską;
• w dniu 10 lip ca br. bur mistrz spo tkał się z pol ski mi dzieć mi z Do li ny (Ukra ina) prze by wa ją cy mi w Po -

krzyw nej na za pro sze nie Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół Zie mi Do liń skiej;
• w dniu 11 lip ca br. od by ły się ob cho dy 69. rocz ni cy Tra ge dii Wo łyń skiej na Pla cu Obroń ców Prze -

bra ża. W tym sa mym dniu bur mistrz uczest ni czył w spo tka niu ze spo łu przy go to wu ją ce go ob cho dy 70.
rocz ni cy wy da rzeń na Wo ły niu przy pa da ją ce w 2013 ro ku. Go ściem spe cjal nym spo tka nia był ks. Ta de -
usz Isa ko wicz -Za le ski;

• w dniu 20 lip ca br. na wnio sek dy rek to ra SZOZ -u, p. Te re sy Adam czyk, bur mistrz pod jął de cy zję
o po sze rze niu za kre su dzia łal no ści SZOZ -u o po rad nię chi rur gii ura zo wo -or to pe dycz nej;

• w dniu 24 lip ca br. bur mistrz spo tkał się z soł ty sa mi Ro gów i Rosz ko wic w spra wie bie żą cych po -
trzeb obu so łectw;

• w dniu 31 lip ca br. bur mistrz pod pi sał z Za rzą dem Wo je wódz twa aneks do umo wy na re no wa cję
za byt ko wej lam py w Nie mo dli nie;

• w dniu 3 sierp nia br. bur mistrz po wo łał do peł nie nia obo wiąz ków dy rek to ra Ze spo łu Szkol no -Przed -
szkol ne go w Gra bi nie p. Ja dwi gę Mar cjasz w związ ku z re zy gna cją z tej funk cji do tych cza so wej dy rek tor
p. Vio let ty Szczep kow skiej, któ ra wy gra ła kon kurs na dy rek to ra Ze spo łu Szkół Bu dow la nych w Opo lu;

• w dniu 9 sierp nia br. z ini cja ty wy bur mi strza od by ło się spo tka nie z dy rek to rem PKS Opo le oraz
wój tem Tu ło wic i bur mi strzem Kor fan to wa w spra wie uru cho mie nia po łą cze nia au to bu so we go Kor fan -
tów -Tu ło wi ce -Nie mo dlin -Opo le;

• w dniu 22 sierp nia br. od by ło się spo tka nie za stęp cy bur mi strza z rad ny mi oraz eks per tem ze wnętrz -
nym po świę co ne prze kształ ce niu ZGKiM -u z jed nost ki bu dże to wej w spół kę gmin ną;

• w dniu 23 sierp nia br. od by ło się spo tka nie za stęp cy bur mi strza z dy rek to ra mi szkół i przed szko li
w związ ku ze zbli ża ją cym się roz po czę ciem no we go ro ku szkol ne go. Pod czas spo tka nia wrę czo no ak ty
no mi na cji na na uczy cie la mia no wa ne go na uczy cie lom, któ rzy po myśl nie zda li eg za mi ny na wyż szy sto -
pień awan su za wo do we go;

• w dniu 30 sierp nia br. bur mistrz wi zy to wał bu do wy ka na li za cji Nie mo dli na etap V oraz ulic śród -
mie ścia. W tym sa mym dniu bur mistrz spo tkał się z dy rek to rem Za rzą du Dróg Po wia to wych oraz pro jek -
tan ta mi od bu do wy dro gi po mię dzy Gra cza mi a Gó rą;

• w dniu 31 sierp nia br. bur mistrz wrę czył an ga że dy rek to rom gmin nych pla có wek oświa to wych
w związ ku z pod wyż ka mi, ja kie na stą pi ły z dniem 1 wrze śnia dla wszyst kich na uczy cie li. W tym sa mym
dniu bur mistrz spo tkał się z przed sta wi cie la mi OSP Gra cze i Sto wa rzy sze nia Od no wy Wsi Gra cze w ce -
lu usta le nia za sad ko rzy sta nia przez Sto wa rzy sze nie z po miesz cze nia OSP;

• w dniu 2 wrze śnia br. od by ły się gmin ne i pa ra fial ne do żyn ki, któ rych or ga ni za to ra mi by li bur mistrz,
soł tys i ra da so łec ka wsi Wy dro wi ce, RSP Wy dro wi ce oraz Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie. Wszyst kim or -
ga ni za to rom, a w szcze gól no ści miesz kań com Wy dro wic, ra dzie so łec kiej na cze le z soł ty sem p. Wła dy -
sła wem Pru szyń skim, pre ze so wi RSP p. Zbi gnie wo wi Ko ster kie wi czo wi oraz p. Ka ta rzy nie Pa szu li-Gryf – dy -
rek to ro wi OK, skła dam wy ra zy uzna nia i po dzię ko wa nia za spraw ną or ga ni za cję uro czy sto ści.

• w dniu 3 wrze śnia br. bur mistrz roz po czął spo tka nia z miesz kań ca mi so łectw na te mat kie run ków
roz dy spo no wa nia środ ków bu dże to wych w ra mach fun du szu so łec kie go w 2013 ro ku;

• w dniu 4 wrze śnia br. bur mistrz spo tkał się z przed sta wi cie la mi Pań stwo wej Agen cji In for ma cji i In -
we sty cji Za gra nicz nych oraz Opol skie go Cen trum Roz wo ju Re gio nal ne go w spra wie moż li wo ści po zy ska -
nia in we sto ra i pro wa dze nia in we sty cji na dział ce przy uli cy Opol skiej.

Bur mistrz Nie mo dli na
Miro sław Stan kie wicz

XXIX SE SJA Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie

W dniu 6 wrze śnia 2012 r. od by ła
się XXIX Se sja Ra dy Miej skiej w Nie mo -
dli nie w ka den cji 2010-2014, pod czas
któ rej, po roz pa trze niu pro jek tów
uchwał, pod ję to ni żej wy mie nio ne
uchwa ły:

1) Uchwa ła Nr XXIX/176/12 Ra dy Miej -
skiej w Nie mo dli nie z dnia 6 wrze śnia 2012 r.
w spra wie zmian bu dże tu gmi ny Nie mo dlin
na 2012 r. 

2) Uchwa ła Nr XXIX/177/12 Ra dy Miej -
skiej w Nie mo dli nie z dnia 6 wrze śnia 2012 r.
w spra wie Re gu la mi nu udzie la nia po mo cy ma -
te rial nej dla uczniów za miesz ka łych na te re nie
gmi ny Nie mo dlin. 

3) Uchwa ła Nr XXIX/178/12 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 6 wrze śnia 2012 r. w spra -
wie uchwa le nia Gmin ne go Trzy let nie go Pro gra -
mu Wspie ra nia Ro dzi ny w gmi nie Nie mo dlin. 

4) Uchwa ła Nr XXIX/179/12 Ra dy Miej -
skiej w Nie mo dli nie z dnia 6 wrze śnia 2012 r.
zmie nia ją ca uchwa łę w spra wie nada nia Sta tu -
tu Sa mo rzą do we mu Za kła do wi Opie ki Zdro -
wot nej w Nie mo dli nie.

5) Uchwa ła Nr XXIX/180/12 Ra dy Miej -
skiej w Nie mo dli nie z dnia 6 wrze śnia 2012 r.
w spra wie skar gi na dy rek to ra jed nost ki or ga -
ni za cyj nej. 

6) Uchwa ła Nr XXIX/181/12 Ra dy Miej -
skiej w Nie mo dli nie z dnia 6 wrze śnia 2012 r.
w spra wie skar gi na bez czyn ność bur mi strza
Nie mo dli na. 

7) Uchwa ła Nr XXIX/182/12 Ra dy Miej -
skiej w Nie mo dli nie z dnia 6 wrze śnia 2012 r.
w spra wie skar gi na bez czyn ność bur mi strza
Nie mo dli na. 

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

ZAWIADOMIENIE
In for mu je my, że w dniu 3 paź -

dzier ni ka 2012 r. na te re nie Nie mo dli -
na i so łectw gmi ny Nie mo dlin fir ma
RE MON DIS Gli wi ce Sp. z o. o. do ko na
nie od płat ne go od bio ru od pa dów
o du żych ga ba ry tach oraz sprzę tu
AGD i RTV, z wy jąt kiem opon i ram
okien nych z szy ba mi.

W związ ku z po wyż szym Za kład Go spo -
dar ki Ko mu nal nej i Miesz ka nio wej w Nie mo dli -
nie pro si Pań stwa o wy sta wie nie w dniu 2 paź -
dzier ni ka 2012 r. ww. od pa dów w ob rę bie
usta wio nych przy bu dyn kach po jem ni ków
do wy wo zu nie czy sto ści ko mu nal nych w ta ki
spo sób, aby by ły one wi docz ne od stro ny uli cy.

Adam Pięt ka
Dy rek tor ZGKiM w Nie mo dli nie

Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się:
wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego:
• niezabudowanej położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 162/6 o pow. 0,0800 ha,
• niezabudowanej położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 178/5 o pow. 0,0918 ha,
• niezabudowanej położonej w Gościejowicach, oznaczonej nr działki 207/2 o pow. 0,24 ha,
• niezabudowanej położonej w Rzędziwojowicach oznaczonej nr działki 86 o pow. 0,26 ha,
• niezabudowanej położonej w Grabinie, oznaczonej nr działki 379/4 o pow. 0,52 ha,
• niezabudowanej położonej w Szydłowcu Śląskim, oznaczonej nr działki 46 o pow. 1,15 ha, 
• niezabudowanej położonej w Magnuszowicach oznaczonej nr działki 100/2 ha o pow. 0,0160 ha,
• niezabudowanej położonej w Graczach oznaczonej nr działki 220/4 ha o pow. 0,2600 ha,
• niezabudowanych położonych w Rogach oznaczonych nr działek : nr 96/1 o pow. 0,47 ha, nr 130/1

o pow. 1,42 ha, nr 95 o pow.1,05 ha, nr 4/1 o pow. 5,39 ha.

Informacji udziela się w pokoju nr 35 tutejszego Urzędu, tel. 774606295 do 7 wew.209.
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Uwa ga ro dzi ce!
Re ali za cja obo wiąz ku szkol ne go
i obo wiąz ku na uki

Ro dzi ce dziec ka pod le ga ją ce go obo wiąz ko wi szkol ne -
mu zo bo wią za ni są na pod sta wie art. 18 pkt. 5 usta wy
z dnia 7 wrze śnia 1991 ro ku o sys te mie oświa ty (Dz. U.
nr 256 poz. 2572 z poźn. zm.) do po wia do mie nia or ga nów
gmi ny o for mie obo wiąz ku na uki.

Obo wią zek na uki mło dzie ży w wie ku 16-18 lat speł nia się po przez
kon ty nu ację na uki w szko le po nad gim na zjal nej (za rów no pu blicz nej, jak
i nie pu blicz nej), bądź w for mach po zasz kol nych, np. przy ucze nia do wy -
ko ny wa nia okre ślo nej pra cy u wszyst kich pra co daw ców (osób fi zycz -
nych i praw nych), trwa ją ce go od 3 mie się cy do maks. 22 mie się cy
na pod sta wie umo wy za war tej z mło do cia nym, na uki za wo du u wszyst -
kich pra co daw ców (osób fi zycz nych i praw nych) trwa ją cej 24 mie sią ce
lub 36 mie się cy na pod sta wie umo wy za war tej z mło do cia nym.

Uprzej mie pro si się ro dzi ców o po wia da mia nie o speł nia niu obo -
wiąz ku na uki mło dzie ży w wie ku 16-18 lat oso bi ście w Za kła dzie Eko -
no micz no-Fi nan so wym Oświa ty, któ ry mie ści się bu dyn ku Urzę du
Miej skie go na III pię trze w po ko ju nr 54, te le fo nicz nie: 77 40 23 364,
bądź li stow nie. 

Co do form po zasz kol nych, pro si się o po da nie spo so bu re ali za cji
obo wiąz ku na uki, pra co daw cy oraz okre su za war tej umo wy. Ad res do ko -
re spon den cji: Za kład Eko no micz no –Fi nan so wy Oświa ty, ul. Boh. Po wstań
Śl. 37, 49–100 Nie mo dlin.

Mał go rza ta Ko cha nek

No we za sa dy do fi nan so wa nia
pra co daw com kosz tów kształ ce nia
mło do cia nych pra cow ni ków

Od dnia 1 wrze śnia 2012 ro ku do fi nan so wa nie pra co -
daw com kosz tów kształ ce nia mło do cia nych pra cow ni ków
sta no wi po moc de mi ni mis udzie la ną na pod sta wie usta wy
z dnia 30 kwiet nia 2004 r. o po stę po wa niu w spra wach do -
ty czą cych po mo cy pu blicz nej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 59,
poz. 404 ze zm.) oraz ak tów wy ko naw czych wy da nych na jej
pod sta wie.

W związ ku z po wyż szym pra co daw ca skła da jąc wnio sek o do fi nan -
so wa nie kosz tów kształ ce nia mło do cia ne go pra cow ni ka, oprócz wy ma -
ga nych do ku men tów, zo bo wią za ny jest przed sta wić in for ma cje, o któ rych
mo wa w roz po rzą dze niu Ra dy Mi ni strów z dnia 29 mar ca 2010 r.
w spra wie za kre su in for ma cji przed sta wia nych przez pod miot ubie ga ją -
cy się o po moc de mi ni mis (Dz. U. Nr 53, poz. 311). In for ma cje prze ka -
zu je się po przez przed ło że nie for mu la rza in for ma cji przed sta wia nych
przy ubie ga niu się o po moc de mi ni mis, któ re go wzór okre śla za łącz nik
do te go roz po rzą dze nia, wszyst kich za świad czeń o po mo cy de mi ni mis,
ja kie otrzy mał w ro ku, w któ rym ubie ga się o po moc oraz w cią gu dwóch
po prze dza ją cych go lat, al bo oświad cze nia o wiel ko ści po mo cy de mi ni -
mis otrzy ma nej w tym okre sie al bo oświad cze nia o nie otrzy ma niu ta kiej
po mo cy w tym okre sie. 

Mał go rza ta Ko cha nek

W ro ku szkol nym 2012/2013 re ali zo wa ny bę dzie rzą do -
wy pro gram po mo cy uczniom w 2012 r. „Wy praw ka szkol -
na”. Pro gra mem ob ję te bę dą dzie ci roz po czy na ją ce w ro -
ku szkol nym 2012/2013 na ukę w kla sach I-IV szko ły
pod sta wo wej, kla sie I szko ły po nad gim na zjal nej: za sad ni -
czej szko ły za wo do wej, li ceum ogól no kształ cą cym i tech -
ni kum oraz ucznio wie nie peł no spraw ni (sła bo wi dzą cy, nie -
sły szą cy, z upo śle dze niem umy sło wym w stop niu lek kim
oraz z nie peł no spraw no ścia mi sprzę żo ny mi w przy pad ku,
gdy jed ną z nie peł no spraw no ści jest nie peł no spraw ność
wy mie nio na po wy żej) po sia da ją cy orze cze nie o po trze bie
kształ ce nia spe cjal ne go.

Po moc w for mie do fi nan so wa nia za ku pu pod ręcz ni ków przy słu gi -
wa ła bę dzie uczniom wy mie nio nym po wy żej i po cho dzą cym z ro dzin,
w któ rych do chód na oso bę nie prze kra cza kwo ty 351,00 zł net to mie -
sięcz nie (od 1 paź dzier ni ka 2012 r. bę dzie ona wy no si ła 456 zł) z wy -
łą cze niem uczniów kla sy I szko ły pod sta wo wej, dla któ rych kry te rium
do cho do we usta lo ne zo sta ło na po zio mie 504,00 zł (od 1 li sto pa da wy -
no sić bę dzie 539 zł). Po nad to po moc udzie lo na mo że być uczniom
(z wy łą cze niem uczniów kla sy I szko ły pod sta wo wej), w któ rych do chód
na oso bę w ro dzi nie prze kra cza kry te rium do cho do we tj. 351,00 zł, ale
w ro dzi nie wy stę pu je szcze gól na sy tu acja ży cio wa, np. bez ro bo cie,
sie roc two, nie peł no spraw ność, cięż ka lub dłu go trwa ła cho ro ba, prze -
moc w ro dzi nie, bez rad ność w spra wach opie kuń czych, po trze ba ochro -
ny ma cie rzyń stwa, al ko ho lizm lub nar ko ma nia itp. Po moc ta nie mo że
prze kro czyć 5% ogól nej licz by uczniów (z wy jąt kiem uczniów kla -
sy I szko ły pod sta wo wej).

Po moc w for mie do fi nan so wa nia za ku pu pod ręcz ni ków bę dzie
udzie la na na wnio sek ro dzi ców ucznia (praw nych opie ku nów, ro dzi ców
za stęp czych), a tak że na uczy cie la, pra cow ni ka so cjal ne go lub in nej oso -
by za zgo dą przed sta wi cie la usta wo we go lub ro dzi ców za stęp czych.
W przy pad ku uczniów sła bo wi dzą cych, nie sły szą cych, z upo śle dze -
niem umy sło wym w stop niu lek kim oraz uczniów z nie peł no spraw no -
ścia mi sprzę żo ny mi w przy pad ku, gdy jed ną z nie peł no spraw no ści jest
nie peł no spraw ność wy mie nio na wy żej, do ku men tem, na pod sta wie
któ re go przy zna je się do fi nan so wa nie, jest orze cze nie o po trze bie
kształ ce nia spe cjal ne go wy da ne przez pu blicz ną po rad nię psy cho lo gicz -
no-pe da go gicz ną.

Ro dzic (opie kun) do wnio sku po wi nien do łą czyć za świad cze nie
o wy so ko ści do cho dów lub za świad cze nie o ko rzy sta niu ze świad czeń
pie nięż nych w for mie za sił ku sta łe go lub okre so we go (za mie siąc po -
prze dza ją cy mie siąc zło że nia wnio sku).

W uza sad nio nych sy tu acjach za miast za świad cze nia o wy so ko ści
do cho dów moż na do łą czyć oświad cze nie o wy so ko ści do cho dów.

W przy pad ku uczniów po cho dzą cych z ro dzin, gdzie do chód prze -
kra cza 351,00 zł net to, a któ re ze wzglę du na uza sad nio ne przy pad ki
i oce nę in dy wi du al nej sy tu acji ży cio wej ro dzi ny wy ma ga ją po mo cy
w for mie do fi nan so wa nia za ku pu pod ręcz ni ków, do wnio sku po win no
zo stać do łą czo ne uza sad nie nie ubie ga nia się o po moc.

Wnio sek na le ży zło żyć w szko le, do któ rej uczeń bę dzie uczęsz czał
w ro ku szkol nym 2012/2013 do dnia 5 wrze śnia 2012 r.

Szcze gó ło wych in for ma cji o kwo tach do fi nan so wa nia udzie la ją dy -
rek to rzy szkół.

Mał go rza ta Ko cha nek

Wy praw ka szkol na
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IN FOR MA CJA
Z dniem 1 wrze śnia 2012 ro ku

w Sa mo rzą do wym Za kła dzie Opie ki
Zdro wot nej w Nie mo dli nie, przy uli cy
Zam ko wej 4, roz po czę ła dzia łal ność
PO RAD NIA CHI RUR GII URA ZO WO
– OR TO PE DYCZ NEJ wraz z ga bi ne tem
dia gno stycz no-za bie go wym. 

Le ka rze spe cja li ści or to pe dzi przyj mu ją
ubez pie czo nych świad cze nio bior ców na pod -
sta wie waż nych skie ro wań od le ka rzy ubez pie -
cze nia zdro wot ne go, w ra mach pod pi sa nej
umo wy z Na ro do wym Fun du szem Zdro wia.

Har mo no gram cza su pra cy Po rad ni Chi -
rur gii Ura zo wo-Or to pe dycz nej:

Wto rek: od 14ºº do 18ºº 
Czwar tek: od 14ºº do 18ºº
So bo ta: od 09ºº do 13ºº
Re je stra cja co dzien nie od godz. 08.00

do 14.00 pod nu me rem te le fo nu: 692 320 339

Dla wy go dy na szych Pa cjen tów, wi zy ty
u spe cja li sty pla no wa ne są na wska za ny dzień
i go dzi nę. 

Pro si my o prze strze ga nie po wyż szych
uzgod nień oraz in for ma cję te le fo nicz ną o ewen -
tu al nych pro po no wa nych przez Pań stwa zmia -
nach ter mi nów wi zyt na wska za ny wy żej nu mer
re je stra cji.

Te re sa Adam czyk
Dy rek tor SZOZ

Pa ra fia Rzym sko -Ka to lic ka w Nie mo dli nie po zy -
ska ła środ ki w ra mach Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów
Wiej skich – dzia ła nie „Od no wa Wsi” na za da nie
„Re mont za byt ko we go ko ścio ła p. w. Imie nia Ma rii
w Szy dłow cu Ślą skim”. W ra mach in we sty cji prze wi -
dzia na jest prze bu do wa wie ży, wy mia na więź by da -
cho wej, wy mia na po kry cia da cho we go, wy ko na nie
in sta la cji od gro mo wej, na pra wa mu rów, re mont ele -
wa cji, wy mia na sto lar ki okien nej i drzwio wej. Łącz ny
koszt in we sty cji wy no si 358 000 zł, z cze go do fi nan -
so wa nie sta no wi 80% war to ści in we sty cji
tj. 286 488 zł. Po zo sta ła kwo ta 20% wkła du wła sne -
go w wy so ko ści ok. 70 000 zł, zbie ra na jest przez pa -
ra fię w Nie mo dli nie. 

Ko ściół w Szy dłow cu Ślą skim, po cho dzą cy
z 1616 ro ku, jest jed nym z naj cen niej szych obiek tów
sa kral nych w wo je wódz twie opol skim. Świą ty nia mie -
ści w so bie nie zwy kle cen ne póź no re ne san so we wy -
po sa że nie – oł tarz, chrzciel ni cę, am bo nę, kru cy fiks
dłu ta ślą skie go mi strza epo ki re ne san su Her man na
Fi sche ra z Ny sy. We wnątrz znaj du ją się pły ty na grob -

ne fun da to rów ko ścio ła. Ak tu al nie ko ściół w Szy -
dłow cu wy ma ga pil nych prac re mon to wych, je go
stan z ro ku na rok się po gar sza. 

Wszy scy, któ rym nie jest obo jęt ny los ko ścio ła
w Szy dłow cu Ślą skim, pro sze ni są o wpła ty na ra -
chu nek bie żą cy po moc ni czy z prze zna cze niem
na re mont ko ścio ła w Szy dłow cu Ślą skim
nr: 25 8890 0001 0612 4605 2006 0005. Bez za -
an ga żo wa nia miesz kań ców, in sty tu cji, spon so rów,
lu dzi do brej wo li, nie uda się ze brać po trzeb nej
kwo ty, co spo wo du je ko niecz ność re zy gna cji pa ra -
fii z re ali za cji za da nia, a otrzy ma ne środ ki unij ne
nie zo sta ną wy ko rzy sta ne. Wy ra ża my na dzie ję, że
znaj dą się oso by i in sty tu cje, któ rym na ser cu le ży
uchro nie nie na sze go dzie dzic twa kul tu ro we go
przed de gra da cją i znisz cze niem. 

Wszyst kim ofia ro daw com
ser decz ne „Bóg za płać”.

Pro boszcz pa ra fii w Nie mo dli nie
ks. Je rzy Chy łek

W dniu 14 sierp nia 2012 r. przed sta wi -
cie le władz gmi ny Nie mo dlin oraz miesz -
kań cy wsi Ma gnu szo wicz ki po raz ko lej ny
uczci li pa mięć ofiar obo zu pra cy przy mu -
so wej, skła da jąc kwia ty oraz za pa la jąc
zni cze pod po mni kiem.

Po mnik w Ma gnu szo wicz kach zo stał wy sta wio ny
w 2000 ro ku dla uczcze nia pa mię ci ofiar w miej scu,
gdzie w la tach 1940-1944 znaj do wał się obóz pra cy
przy mu so wej, w któ rym prze trzy my wa no oko ło 300
osób wy ko rzy sty wa nych przy bu do wie au to stra dy.

Inf. wł.

Re mont świą ty ni w Szy dłow cu Ślą skim

– 1 sierp nia w Nie mo dli nie na Alei Wol no ści nie -
zna ny spraw ca z sa mo cho du mar ki VOL SWA GEN
TRANS POR TER skradł port fel oraz te le fon ko mór ko -
wy. Stra ty 1800 zł.

– 3 sierp nia w Rzę dzi wo jo wi cach nie zna ny
spraw ca za tan ko wał 49 li trów ety li ny do sa mo cho -
du mar ki SUB A RU i od je chał nie uisz cza jąc za pła ty
na szko dę AU TO GRILL POL SKA. Stra ty 332 zł.

– 4 sierp nia w Gra czach po li cjan ci z KP w Nie -
mo dli nie za trzy ma li nie trzeź we go, któ ry kie ro wał sa -
mo cho dem mar ki FORD ESCORT.

– 4 sierp nia w Nie mo dli nie na uli cy Opol skiej
nie zna ny spraw ca skradł z kie sze ni spodni te le fon ko -
mór ko wy. Stra ty 510 zł.

– 7 sierp nia w Grodź cu, pod czas wy ko ny wa nia
prac ziem nych na te re nie pry wat nej po se sji, ujaw nio -
no po cisk ar ty le ryj ski o dłu go ści 40 cm. O zna le zi sku
po in for mo wa no jed nost kę woj sko wą z Brze gu.

– 8 sierp nia w Nie mo dli nie na uli cy Zam ko wej
nie zna ny spraw ca ze zbior ni ka cią gni ka rol ni cze go
mar ki NEW HOL LAND skradł 80 li trów ole ju na pę -
do we go na szko dę Go spo dar stwa Ry bac kie go w Nie -
mo dli nie. Stra ty 455 zł.

– 11 sierp nia w Rzę dzi wo jo wi cach nie zna ny
spraw ca za tan ko wał do sa mo cho du mar ki VOL -
SWA GEN PAS SAT 45 li trów ole ju na pę do we go i od -
je chał nie uisz cza jąc opła ty na szko dę fir my SHELL
POL SKA. Stra ty 260 zł.

– 13 sierp nia w Gra czach nie zna ny spraw ca
wy ła mu jąc kłód kę, wła mał się do ma ga zy nu de po zy -
to we go, z któ re go skradł prze wo dy elek trycz ne
o łącz nej dłu go ści 560 me trów na szko dę Ko pal ni Su -
row ców Skal nych BA ZALT. Stra ty 53 tys. zł.

– 16 sierp nia w Nie mo dli nie przy uli cy Opol skiej
nie zna ny spraw ca do ko nał kra dzie ży pi ły spa li no -
wej mar ki NAC oraz skrzyn ki na rzę dzio wej. Stra -
ty 500 zł.

– 17 sierp nia w Nie mo dli nie przy uli cy Ki liń skie -
go nie zna ny spraw ca, wy ła mu jąc kra tę w oknie, usi -
ło wał wła mać się do Przed szko la Pu blicz ne go. Ce lu
nie osią gnął, od stra szył go alarm.

– 21 sierp nia w Nie mo dli nie nie zna ny spraw ca,
wy ła mu jąc kor ki pa li wa oraz wkład ki zam ków, wła -
mał się do dwóch sa mo cho dów mar ki FIAT DU CA -
TO, z któ rych skradł 40 li trów ole ju na pę do we go
oraz dwa CB ra dia mar ki ALAN. Stra ty 700 zł.

– 30 sierp nia w Nie mo dli nie na uli cy Opol skiej
nie zna ny spraw ca za tan ko wał do sa mo cho du mar -
ki VOL SWA GEN GOLF 45 li trów ety li ny i od je chał nie
uisz cza jąc opła ty na szko dę PKN OR LEN. Stra -
ty 273 zł.

– 31 sierp nia w Nie mo dli nie po li cjan ci z KP
w Nie mo dli nie za trzy ma li mo to cy kli stę, któ ry kie ro -
wał mo to cy klem pod wpły wem al ko ho lu.

Trzy ma my rę kę na pul sie

„Zło ty So kół 2012”
W bie żą cym ro ku już po raz pią ty przy zna na

zo sta nie sta tu et ka „Zło ty So kół”. Jest to wy róż nie -
nie dla firm, in sty tu cji oraz osób fi zycz nych, któ re
w szcze gól ny spo sób wy róż ni ły się ak tyw no ścią
spo łecz ną, dzia łal no ścią cha ry ta tyw ną, za wo do -
wą lub pro mo cją na rzecz gmi ny Nie mo dlin. Ser -
decz nie za pra sza my do zgła sza nia kan dy da tur
do wy róż nie nia. Re gu la min oraz kar ta zgło sze -
nia znaj du je się na stro nie in ter ne to wej na szej
gmi ny www.nie mo dlin.pl. Jed no cze śnie in for mu je -
my, że ter min przyj mo wa nia wnio sków upły -
wa 30.09.2012 r.

Ko mi tet
or ga ni za cyj ny

Dla uczcze nia pa mię ci ofiar



JAK PO RA DZIĆ SO BIE Z SY TU ACJĄ
PRZE MO CY DO MO WEJ

Zwy kle oso ba, któ ra do zna je prze mo -
cy, bar dzo bo le śnie do świad cza jej skut -
ków, a tak że skut ków dzia ła nia me cha ni -
zmów utrzy mu ją cych ją w sy tu acji
prze mo cy. Na ogół, kie dy po raz pierw szy
od wa ży się opo wie dzieć o swo jej sy tu acji,
bar dzo się wsty dzi, czę sto jest prze ko na -
na, że „ma swój udział” w tym, iż spraw ca
tak ją trak tu je. Są dzi, że tyl ko ona ma tak
trud ną sy tu ację ży cio wą. Nic dziw ne go:
on/a cią gle sły szy, że gdy by był/a in na/y
(le piej się sta rał/a, był/a po słusz na/y
swo je mu part ne ro wi, nie słu chał/a mat ki,
sio stry, bra ta, przy ja ciół ki/przy ja cie la),
to oso ba napastująca nie mu sia ła by ucie -
kać się do sto so wa nia prze mo cy (bi cia,
krzy ków, szar pa nia, kry ty ko wa nia... itd.).

Oso ba do zna ją ca prze mo cy mo że po ra dzić so bie
ze swo ją trud ną sy tu acją, ale są jej po trzeb ne sku tecz -
ne dzia ła nia z ze wnątrz. Te dzia ła nia mo gą po móc
uru cho mić wła sne si ły i za so by oso bi ste, po trzeb ne
do za trzy ma nia prze mo cy i sa mo dziel ne go ra dze nia so -
bie w ży ciu – bez prze mo cy.

Dzia ła nia mi zmie rza ją cy mi do zmia ny sy tu acji
w ro dzi nie do tknię tej prze mo cą do mo wą są: in ter wen -
cja, po moc w kry zy sie oraz po moc psy cho lo gicz na. 

W przy pad ku wy stę po wa nia prze mo cy do mo wej,
in ter wen cja jest wkro cze niem w sy tu ację ostre go kry -
zy su: w do mu jest awan tu ra, krzy ki, sły chać płacz dzie -

ci. Ktoś wzy wa po li cję (np. oso ba za gro żo na, są sie dzi).
In ter wen cja jest re ak cją służb (po li cji), któ rych ce lem jest
za trzy ma nie prze mo cy „tu i te raz” oraz za pew nie nie
bez pie czeń stwa oso bom po szko do wa nym. In ny ro dzaj
in ter wen cji po le ga na prze pro wa dze niu w śro do wi sku
osób krzyw dzo nych wy wia du i zba da niu sy tu acji po to,
aby pod jąć od po wied nie dzia ła nia chro nią ce te oso by.
Do ta kich dzia łań (wy wiad, plan dzia ła nia, mo ni to ro wa -
nie sy tu acji) są upo waż nie ni pra cow ni cy so cjal ni i ku ra -
to rzy. War to wie dzieć, że pra cow nik so cjal ny idzie
na wy wiad, gdy Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej zo sta nie
po wia do mio ny o nie po ko ją cej sy tu acji. Oso ba mi po wia -
da mia ją cy mi mo że być każ dy, ko go nie po koi sy tu acja
osób krzyw dzo nych. 

Ce lem po mo cy w kry zy sie jest roz po zna nie naj pil -
niej szych po trzeb ro dzi ny (np. zdro wot nych, by to wych,
praw nych, psy cho lo gicz nych, itp.), po moc w ich za spo -
ko je niu, oraz bu do wa nie sys te mu wspar cia dla tej ro -
dzi ny – zgod nie z po trze ba mi, w opar ciu o od po wied -
nie służ by. 

Ce lem po mo cy psy cho lo gicz nej jest zmia na funk -
cjo no wa nia ro dzi ny i trwa łe za trzy ma nie prze mo cy.
Do pra cy nad zmia ną jest ko niecz na mo ty wa cja wła sna
osób ko rzy sta ją cych z po mo cy. Po moc ne jest, aby oso -
ba de cy du ją ca się na po moc psy cho lo gicz ną mia ła
świa do mość te go co „nie dzia ła”, co chce zmie nić i ja -
kie ce le, ko rzy sta jąc z ta kiej po mo cy, chce osią gnąć. 

Opra co wał: Ze spół in ter dy scy pli nar ny ds.
prze ciw dzia ła nia prze mo cy w ro dzi nie w gmi nie
Nie mo dlin na pod sta wie in for ma cji do stęp nych
na stro nie in ter ne to wej www.nie bie ska li nia.in fo 

Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej w Nie mo -
dli nie roz po czął re ali za cję pro jek tu
„Wspól nie prze ciw prze mo cy w ro dzi nie
w gmi nie Nie mo dlin” w ra mach Pro gra mu
Osło no we go „Wspie ra nie jed no stek sa mo -
rzą du te ry to rial ne go w two rze niu sys te mu
prze ciw dzia ła nia prze mo cy w ro dzi nie”,
współ fi nan so wa ne go ze środ ków Mi ni -
ster stwa Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej. 

Prio ry te to wym za ło że niem pro jek tu jest pod ję -
cie dzia łań ma ją cych na ce lu po pra wę sy tu acji ro -

dzin za gro żo nych zja wi skiem prze mo cy w ro dzi -
nie. Ce lem pro jek tu jest zwięk sze nie sku tecz no ści
prze ciw dzia ła nia prze mo cy w ro dzi nie oraz ochro -
ny ofiar prze mo cy w ro dzi nie, a tym sa mym zwró -
ce nie uwa gi spo łecz no ści lo kal nej na pro blem prze -
mo cy w ro dzi nie. 

W ra mach re ali za cji pro jek tu za pla no wa no dzia -
ła nia:

1. Za kup ma te ria łów pro fi lak tycz nych o te ma ty -
ce pro mu ją cej ro dzi nę i prze ciw dzia ła nia prze mo cy
w ro dzi nie i ich dys try bu cja m.in. w pla ców kach
oświa to wych gmi ny Nie mo dlin, a tak że wśród spo -
łecz no ści lo kal nej.

2. Prze pro wa dze nie ba dań oraz opra co wa nie
gmin ne go ra por tu – dia gno zy pro ble mów prze mo -
cy do mo wej w gmi nie Nie mo dlin.

3. Or ga ni za cja spo tkań edu ka cyj no -pro fi lak tycz -
nych z ro dzi ca mi pod ha słem „Je stem ro dzi cem -
-przy ja cie lem” w pla ców kach oświa to wych gmi ny
Nie mo dlin.

4. Opra co wa nie i wy da nie bro szu ry in for ma cyj -
no -edu ka cyj nej o te ma ty ce prze mo cy w ro dzi nie za -
wie ra ją cej m.in. in for ma cję o wy ni kach ra por tu.

5. Or ga ni za cja im pre zy re kre acyj nej z ele men ta -
mi pro fi lak ty ki pod ha słem „Po staw na ro dzi nę”
z udzia łem dzie ci i ro dzi ców.

Pro jekt skie ro wa ny jest do wszyst kich miesz kań -
ców gmi ny Nie mo dlin, a szcze gól nie dzie ci, mło dzie -
ży i ro dzi ców. Za pra sza my do udzia łu w pro jek cie.

In for ma cje o re ali za cji za pla no wa nych dzia łań
pro jek tu na bie żą co bę dą za miesz cza ne na stro nie
in ter ne to wej Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie. 

E. Ka pu ściń ska
Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej

w Nie mo dli nie
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Wy da wać by się mo gło, że brak do -
sta tecz nych fun du szów oraz ma łe za -
in te re so wa nie re mon tem ka plicz ki
w Lip nie, to do sta tecz ne po wo dy
do za nie cha nia pró by jej re wi ta li za cji.
Otóż nic bar dziej błęd ne go… Wy star -
czy ło czte rech męż czyzn zde ter mi no -
wa nych do te go, aby po zy skać środ ki
fi nan so we oraz wspar cie osób chcą -
cych nieść po moc.

Mo wa o soł ty sie Lip na Ja nie Gor czow skim, je -
go sy nu, Al ber cie Na ge lu oraz An drze ju Li twi no wi -
czu, któ rzy wspól ny mi si ła mi wy re mon to wa li ka -
plicz kę nie od płat nie, po świę ca jąc ok. 380 go dzin
prze pra co wa nych w czy nie spo łecz nym.

Spon so ra mi ka plicz ki w Lip nie są: Ba zalt -Gra -
cze, któ ry za dbał o ka mień i sty ro pian, Jó zef Ja ku -
bik, któ ry za opie ko wał się da chem, Ja cek Pie karz,
któ ry za pew nił kost kę oraz Jó zef Zdu nek, któ ry od -
świe żył płot i za dbał o pia sek. 

– Ka plicz ka po do ba się nie tyl ko miesz kań -
com wsi, ale rów nież lu dziom z in nych miej sco wo -
ści, któ rzy od wie dza ją Lip no – mó wi z du mą soł tys
Jan Gor czow ski. – Niech chro ni wieś na szą – do -
da je Al bert Na gel, któ ry wraz z żo ną Ga brie lą za -
spon so ro wał fi gur kę Naj święt szej Ma rii Pan ny.

Fi gur kę moż na po dzi wiać o każ dej po rze dnia
i no cy, a je że li ma się du żo szczę ścia moż na na wet
usły szeć bi ją cy w niej do no śnie dzwon.

Na ta lia Kry jom

„Al ko hol i nar ko ty ki
– to nie dla nas” 

Dnia 11 sierp nia br. Nie mo dliń skie Sto -
wa rzy sze nie Do bro czyn ne „Na dzie ja” zor -
ga ni zo wa ło pik nik ro dzin ny pod ha słem
„Al ko hol i nar ko ty ki – to nie dla nas”.

Wśród za pro szo nych go ści zna leź li się prze wod -
ni czą cy Ra dy Miej skiej Ma riusz Niec karz, wi ce pre zes
za rzą du Mo nar Woj ciech Fi jał kow ski oraz ro dzi ny
i opie ku no wie na szych nie peł no spraw nych pod -
opiecz nych. Pod czas pik ni ku obył się wy stęp ko ła te -
atral ne go osób nie peł no spraw nych, któ re za pre zen -
to wa ło przed sta wie nie pod ty tu łem „Tę cza”.

Woj ciech Fi jał kow ski wy gło sił krót ką pre lek cję
na te mat uza leż nień oraz wspo mniał o Mar ku Ko tań -
skim – za ło ży cie lu Mo na ru. Dzie ci mia ły za za da nie
za sta no wić się nad tym, ja ki mi czy na mi moż na ulep -
szyć świat, a wy my ślo ne przez nie ha sła zo sta ły
umiesz czo ne na ba lo nach, któ re po wę dro wa ły
do nie ba. Fre kwen cja te go rocz ne go pik ni ku by ła du -
ża, po nie waż, po mi mo nie naj lep szej po go dy, po ja -
wi ło się ok. 150 uczest ni ków.

Dzię ku je my wszyst kim miesz kań com, któ rzy
przy szli i okla ski wa li na szych nie peł no spraw nych.
Spe cjal ne po dzię ko wa nia kie ru je my też do wo lon ta -
riu szy z Ze spo łu Szkół pod do wódz twem pa ni Ta tia -
ny Śnie żek i do spon so rów: pa ni Ery ki Osdo ba, pa ni
Da nu ty Uni jew skiej, Pre ze sa PSS Spo łem pa na Ja na
Olek sa oraz pań stwa Elż bie ty i Ja ro sła wa Ol szew -
skich z fir my Bi ker.

Pik nik był współ fi nan so wa ny przez bur mi strza
Nie mo dli na.

Za rząd Nie mo dliń skie go 
Sto wa rzy sze nia Do bro czyn ne go „Na dzie ja”

Re mont ka plicz ki w Lip nie

„WSPÓL NIE PRZE CIW PRZE MO CY W RO DZI NIE
W GMI NIE NIE MO DLIN” 
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Ze spół zło żo ny z sze ściu wo ka li stek: Ju sty ny Ada -
mow skiej, Alek san dry Ka le ty, Na ta lii Kry jom, Mag da -
le ny Krze mień, Mag da le ny Mro żek i Do ro ty Zy siak
wraz z akom pa nia to rem Paw łem Ostrow skim oraz
dy rek to rem Ośrod ka Kul tu ry Ka ta rzy ną Pa szu lą -
-Gryf, za pre zen to wał mu zycz ny pro gram zło żo ny
z pio se nek Agniesz ki Osiec kiej.

Na sce nie, któ ra znaj do wa ła się w ha li na -
mio to wej przy ter mi na lu Sztu ki w Dar łów ku,
dziew czy ny od świe ży ły przy kry te ku rzem utwo ry
Osiec kiej i za śpie wa ły je w zu peł nie no wych, rów -
nie cie ka wych aran ża cjach. Nad mu zycz nym
przy go to wa niem kon cer tu czu wa li Ka ta rzy na Pa -
szu la -Gryf oraz Pa weł Ostrow ski. Na kon cer to wej
„play li ście” zna la zły się za rów no pio sen ki zna ne:
„Gaj”, „Zie lo no mi” czy „Wiel ka wo da” oraz ta kie,
któ re nie je den z wi dzów sły szał po raz pierw szy
w ży ciu: „Świat Or don ki”, „Ko bie ty, któ rych nie
ma” czy „Ko nie”. 

Po mi mo ma ło wa ka cyj nej po go dy, kon cert pio -
se nek Agniesz ki Osiec kiej „Wiel ka Wo da” zgro ma dził
licz ną wi dow nię, któ ra grom ki mi bra wa mi na gra dza -
ła każ dy utwór. – Je stem pod wiel kim wra że niem, po -

nie waż Sce na Mło dzie żo wa zgro ma dzi ła na swo im
kon cer cie wię cej wi dzów niż wczo raj szy Ka ba ret Mo ral -
ne go Nie po ko ju czy nie daw ny kon cert Kry sty ny Jan dy.
To wiel ki suk ces! – mó wił dy rek tor dar łow skie go
Ośrod ka Kul tu ry Ar ka diusz Sip, któ ry za ini cjo wał wy -
da rze nie oraz za pro sił do współ pra cy Ośro dek Kul -
tu ry w Nie mo dli nie. 

Wo ka list ki Sce ny Mło dzie żo wej rów nież by ły
mi le za sko czo ne licz bą zgro ma dzo nej pu blicz no -
ści oraz pro fe sjo nal ne go sprzę tu przy go to wa ne go
dla nich spe cjal nie na ten kon cert. – Kie dy wy szłam
za śpie wać pierw szą pio sen kę, zwró ci łam uwa gę
na lu dzi sie dzą cych w pierw szym rzę dzie. By li to za -
rów no mło dzi, jak i star si wi dzo wie, któ rzy, ku mo je mu
za sko cze niu, nie tyl ko ob ser wo wa li to, co dzie je się
na sce nie, ale przede wszyst kim wsłu chi wa li się
w tekst pio sen ki. To by ło nie sa mo wi te, po nie waż na -
praw dę rzad ko słu cha cze zwra ca ją uwa gę na war -
stwę li rycz ną w mu zycz nym utwo rze – po wie dzia ła
Mag da le na Krze mień, któ ra roz po czę ła kon cert
pio sen ką „Wiel ka Wo da”.

Na za koń cze nie wy stę pu, na sce nie po ja wi ły się
wszyst kie wo ka list ki, któ re wspól nie wy ko na ły pio sen -

kę za ty tu ło wa ną „Ludz kie ga da nie”. Pu blicz ność włą -
czy ła się rów nież w śpie wa nie i wy stu ki wa nie ryt mu,
a po tem na gro dzi ła ar tyst ki grom ki mi bra wa mi. 

Kon cert Pio se nek Agniesz ki Osiec kiej „Wiel ka
Wo da” był pierw szym wy jaz do wym wy stę pem wo -
ka li stek z Ośrod ka Kul tu ry. Dziew czy ny przy wio zły
znad mo rza ba gaż wspo mnień i do świad czeń. Już
nie dłu go na sce nie wi do wi sko wej Ośrod ka Kul tu -
ry w Nie mo dli nie za pre zen tu ją Pań stwu kon cert
„Wiel ka Wo da”, na któ ry już te raz ser decz nie za -
pra sza my.

Na ta lia Kry jom

Ośrodek Kultury w Niemodlinie zaprasza na zajęcia
Chcesz grać na in stru men cie lub w ze spo le mło dzie żo wym? Chcesz tań czyć, śpie -

wać lub ry so wać? Chcesz wy stę po wać na sce nie te atral nej? Chcesz śpie wać w ze -
spo le wo kal nym? Przyjdź do nas na za ję cia! Na bór trwa!

Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie ser decz nie za pra sza dzie ci, mło dzież i do ro słych na za ję cia kul tu -
ral ne w ro ku szkol nym 2012/2013. Pro po nu je my:

– za ję cia pla stycz ne,
– za ję cia te atral ne,
– za ję cia tań ca no wo cze sne go – RYT MIX,
– za ję cia mu zycz ne – STU DIO PIO SEN KI,
– za ję cia wo kal ne z akom pa nia to rem – SCE NA MŁO DZIE ŻO WA,
– na ukę gry na in stru men tach – gi ta ra, for te pian, key bo ard, sak so fon,
– za ję cia dzien ni kar skie,
– pró by ze spo łów mło dzie żo wych,
– pró by ze spo łu wo kal ne go Gra czan ki.
Ogła sza my rów nież na bór do ze spo łu wo kal ne go, któ re go pró by bę dą od by wa -

ły się w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie. Za pra sza my!
Wię cej in for ma cji na te mat pro wa dzo nych przez nas za jęć moż na uzy skać oso bi ście w Ośrod ku

Kul tu ry, na na szej stro nie in ter ne to wej: www.oknie mo dlin.org lub pod nr tel. 774606096. 
Do zo ba cze nia na za ję ciach!

Pracownicy OK

Kar pik tuż, tuż…
Na pły wa ją pra ce na ju bi le uszo -

wy X Mię dzy na ro do wy Kon kurs Ry -
sun ku Sa ty rycz ne go „Kar pik” or ga -
ni zo wa ny w ra mach „Świę ta
Kar pia”, któ re w tym ro ku od bę dzie
się w dniach 16-17 li sto pa da.

Do tej po ry na kon kurs na pły nę ły pra ce
z 32 kra jów świa ta (stan na dzień 12 wrze -
śnia), z tak od le głych za kąt ków świa ta, jak
Iran, Au stra lia, Bir ma, Chi ny, Ar gen ty na,
Bra zy lia. Ter min nad sy ła nia prac mi ja 30
wrze śnia br., więc, jak w la tach po przed -
nich, li czy my na du żą fre kwen cję. Rów no cze -
śnie, ocze ku je my na pra ce kon kur so we naj -
młod szych uczest ni ków, uczniów szkół
pod sta wo wych w kon kur sie pla stycz nym
„Ma ły Kar pik”.

W dniu 12 paź dzier ni ka od bę dą się ob -
ra dy ju ry, któ re wy ło ni zwy cięz ców i wy róż nio -
nych w kon kur sach ry sun ko wych. Na lau re -
atów cze ka ją atrak cyj ne na gro dy.

Przy po mi na my rów nież wszyst kim mi ło -
śni kom do brej kuch ni o „Pol sko-Cze skim Kon -
kur sie na Po tra wę z Ryb”, któ ry zo sta nie roz -
strzy gnię ty w dniu 17 li sto pa da br. pod czas
uro dzi no wej ga li „Świę to Kar pia 2012”. 

M. G.

Dla wo ka li stek Sce ny Mło dzie żo wej dzia ła -
ją cej przy Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie wa ka -
cyj ny czas upły nął pod zna kiem pra cy i przy go -
to wań do kon cer tu „Wiel ka Wo da”, któ ry od był
się 4 sierp nia br. w nad mor skiej miej sco wo ści
Dar łów ko. 

Kon cert Sce ny Mło dzie żo wej w Dar łów ku
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ZAPOWIEDZI KULTURALNE • ZAPOWIEDZI KULTURALNE
Wielka Woda - koncert piosenek Agnieszki Osieckiej

Ośrodek Kultury w Niemodlinie serdecznie zaprasza na koncert piosenek Agnieszki
Osieckiej „Wielka Woda”, który odbędzie się 7 października (niedziela) br. w sali
widowiskowej Ośrodka Kultury o godz. 17.00. 

Wystąpi Scena Młodzieżowa Ośrodka Kultury w Niemodlinie. Akompaniament: Paweł Ostrowski.
Przygotowanie muzyczne: Katarzyna Paszula-Gryf i Paweł Ostrowski. 

W programie m.in.: „Zielono mi”, „Sama chciała”, „Świat Ordonki”, „Warszawa”, „Gaj”, „Ludzkie
gadanie”, „Kobiety, których nie ma”, „Śliczna higieniczna”, „Kocio-kocio”, „Konie”. 

WSTĘP WOLNY.

Kon cert Fo urth Flo or 
Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie za -

pra sza na kon cert w ra mach 21. Mię -
dzy na ro do we go Fe sti wa lu Per ku syj ne -
go DRUM FEST ze spo łu Fo urth Flo or,
któ ry od bę dzie się 14 paź dzier ni ka (nie -
dzie la) br. o godz. 18.00 w sa li wi do wi -
sko wej OK.

Bi le ty (w przed sprze da ży w ce nie 10 zł
w oraz 15 zł w dniu kon cer tu) do stęp ne są
w punk tach sprze da ży Rag ti me, Tic ket por tal i Tic -
ket pro. Wkrót ce rów nież bę dą do stęp ne w se kre -
ta ria cie Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie. Za oka -
za niem le gi ty ma cji szkol nej lub stu denc kiej bę dą
do stęp ne bi le ty ulgo we ze zniż ką 50%.

Ze spół Fo urth Flo or to gru pa, któ ra ba zu je
na nie ty po wym skła dzie in stru men tal nym, któ re -
go trzon sta no wi syn te za brzmie nia wi bra fo nu
i ma rim by. Na in stru men tach tych gra ją współ -
pra cu ją cy od wie lu lat Jan Fre icher oraz Do mi nik
Ro słon. Sek cję ryt micz ną ze spo łu sta no wią gi ta -
rzy sta ba so wy Mar cin Gra bow ski oraz per ku si sta
Ra dek Sza rek. Wszy scy czte rej są grun tow nie wy -
kształ co ny mi mu zy ka mi (m. in. przez eli tar ny Wy -

dział Jaz zu i Mu zy ki Roz ryw ko wej Aka de mii Mu -
zycz nej w Ka to wi cach), a obec nie sa mi wy kła da -
ją na Aka de mii Mu zycz nej w Gdań sku oraz Hoch -
schu le für Mu sik w No rym ber dze. W ro ku 2007
mu zy cy zdo by li grand prix le gen dar ne go, naj -
star sze go w Pol sce fe sti wa lu Jazz nad Od rą, pol -
ska pu blicz ność przy zna ła im pre sti żo wą na gro -
dę – Klucz Do Ka rie ry, a na nie miec kim Sum mer
Jazz Fe sti val uzna ni zo sta li za naj lep szych so li -
stów. Ze spół za pra sza no na świa to wej ran gi fe sti -
wa le (m. in. Jaz zwel ten Dres den, Vi bra pho nie Zu -
rich, Jazz Fo rum Fe sti val, Jaz z ta ge Görlitz, Kro kus
Jazz Fe sti val, Biel ska Za dym ka Jaz zo wa, Je sień
Jaz zo wa Jazz Ce le bra tions), a kon cer ty Fo urth
Flo or oka la no wy stę pa mi ta kich gwiazd jak Ken -
ny Gar ret, Nils Pet ter Mo lva er, Rich Gre en blatt,
Je an Luc Pon ty, czy Bill Evans.

Die ta cud
– ko me dia od chu dza ją ca

Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie za pra sza
naspek takl te atral ny wzna ko mi tej ob sa dzie,
za ty tu ło wa ny „Die ta cud – ko me dia od chu -
dza ją ca”, któ ry od bę dzie się16 paź dzier ni ka
br. o godz. 19.00 w sa li wi do wi sko wej Ośrod -
ka Kul tu ry w Nie mo dli nie. Bi le ty w ce nie 65 zł
są do stęp ne w se kre ta ria cie Ośrod ka Kul tu -
ry w Nie mo dli nie. Za pra sza my!

Ak cja sztu ki dzie je się w cią gu dwóch ostat nich
dni na pla nie re ali ty show w do mu Slim Bro the ra.
Trzy fi na list ki wal czą o wiel ką wy gra ną, któ ra oprócz
po kaź nej kwo ty, przy nieść ma zwy cięż czy ni sła wę,
sta tus gwiaz dy i do stat nie ży cie.

Bo ha ter ki: Pa ni Co lum bo, Pa ni Dok tor i Lid ka
pod wo dzą de mo nicz nej in struk tor ki Ewy Fit ness
przy go to wu ją się do fi na ło we go od cin ka „na ży wo”.
Pod czas trans mi sji, te le wi dzo wie za po śred nic twem
smsów wy bio rą „Miss Fit ness”.

Re gu la min pro gra mu naj wię cej szans da je
uczest nicz ce, któ ra stra ci ła naj wię cej ki lo gra mów
w myśl za sa dy: „im mniej – tym wię cej”. Je ste śmy
świad ka mi he ro icz nej wal ki każ dej z nich o stra tę

choć by kil ku gra mów. Pa nie nie re zy gnu ją też z nie -
uczci wych chwy tów wo bec kon ku ren tek w myśl in nej
za sa dy: „cel uświę ca środ ki”. Do pie ro nie prze wi dy -
wa ne zda rze nie na pla nie zmu sza zwa śnio ne trzy
stro ny do so li dar nej wal ki o szczę śli wy fi nał.

Ko me dia „Die ta cud” to sa ty ra na te le wi zyj ne
cza sy, gdzie czło wiek – naj mniej waż ny ele ment
wszech obec ne go show – sta je się na rzę dziem świę -
tej oglą dal no ści, pro duk tem wy peł nia ją cym czas
mię dzy blo ka mi re kla mo wy mi. To hi sto ria trzech pu -
ła pek, w któ re da ły się zła pać uczest nicz ki. I trzech
de cy zji, dzię ki któ rym mo że my li czyć na szczę śli wy fi -
nał. Spek takl w ob sa dzie gwiaz dor skiej: Gra ży na
Barsz czew ska, Ad rian na Bie drzyń ska, Ewa Dał kow -
ska, Ewa Ku kliń ska, Ha li na Ro wic ka, Gra ży na Wolsz -
czak, Mi mi Ko ko ski, Ali cja Dą brow ska, Ka mi la Sam -
m ler -Ko tys, Ma ria Bu jas (ob sa da za mien na).

Ośro dek Kul tu ry za pra sza do wzię -
cia udzia łu w kon kur sie pla stycz nym
oraz kon kur sie ku li nar nym.

RE GU LA MIN KON KUR SU „MA ŁY KAR PIK” 
Or ga ni za to rzy: 
Pol skie To wa rzy stwo Ry bac kie, Ośro dek Kul tu ry

w Nie mo dli nie, Lo kal na Gru pa Ry bac ka Opolsz czy zna
oraz Agen cja Ryn ku Rol ne go.

Ce le i za da nia kon kur su:
Roz wój umie jęt no ści pla stycz nych wśród dzie ci.

Two rze nie moż li wo ści po wszech ne go udzia łu dzie ci
w dzia ła niach pla stycz nych. Po szu ki wa nie no wych ta -
len tów.

Wa run ki uczest nic twa:
Wa run kiem uczest nic twa w kon kur sie jest prze -

sła nie lub do star cze nie pra cy do dnia 30 wrze śnia
na ad res: Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie, ul. Re -
ja 1, 49-100 Nie mo dlin, tel./fax: 77 4606 096, E -ma -
il: ok@nie mo dlin.pl

UWA GA! Pra ce do star czo ne po ter mi -
nie nie bę dą przyj mo wa ne.

Za sa dy kon kur su:
• W kon kur sie mo gą brać udział ucznio wie szkół pod -

sta wo wych z gmi ny Nie mo dlin oraz z gmin: La so wi -
ce Wiel kie, Le win Brze ski, Mu rów, Ozi mek, Po kój, Po -
pie lów, Świer czów, Tu ło wi ce, Tu ra wa, Zę bo wi ce. 

• Uczest ni cy oce nia ni bę dą w dwóch ka te go riach
wie ko wych. Pierw sza ka te go ria dla klas 0-4. Dru ga
ka te go ria to kla sy 5-6.

• Te mat prze wod ni: ry ba zwią za na hi sto rycz nie z Nie -
mo dli nem i oko li ca mi oraz węd ka rze i po ło wy ryb.

• Tech ni ka wy ko na nia do wol na (ry su nek, ma lar stwo,
gra fi ka, wy kle jan ka, wy dzie ran ka, ma kie ta prze -
strzen na). For mat A4.

• Pa pier sztyw ny – bry stol, blok tech nicz ny, tek tu ra.
• Pra ce na le ży czy tel nie pod pi sać na od wro cie

(imię, na zwi sko, wiek, kla sa, ad res za miesz ka nia
lub szko ły).

UWA GA! Pra ce znisz czo ne nie bę dą
przyj mo wa ne.

Re gu la min „Pol sko-Cze skie go
Kon kur su Ku li nar ne go na Po tra wę z Ryb” 

1. Ce le i za da nia kon kur su:
Pro pa go wa nie i po głę bia nie wie dzy o tra dy cyj -

nych po tra wach z ryb w Pol sce i Cze chach.
2. Wa run ki uczest nic twa:
Wa run kiem uczest nic twa w kon kur sie jest te le fo -

nicz ne zgło sze nie udzia łu (po da nie imie nia i na zwi ska,
na zwy fir my, ad re su i nu me ru te le fo nu) do dn. 5 li sto -
pa da (nr tel. 77460 60 96) oraz do star cze nie jed nej
po tra wy z ryb (z po da niem na zwy po tra wy) w dniu 17
li sto pa da 2012 ro ku do godz. 16.00) do Ośrod ka Kul -
tu ry w Nie mo dli nie, ul. Re ja 1, 49-100 Nie mo dlin.

3. Oce na: 
Oce ny do ko na ju ry po wo ła ne przez or ga ni za to -

ra kon kur su.
4. Kry te ria oce ny:
Ory gi nal ność, smak po tra wy, zwią zek z da nym re -

gio nem, es te ty ka.
5. Na gro dy:
Or ga ni za to rzy ufun du ją atrak cyj ne na gro dy rze -

czo we, któ re zo sta ną wrę czo ne w dniu 17 li sto pa da br.
po ogło sze niu wy ni ków kon kur su.
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Uro czy ste ślu bo wa nie
„Ślu bu ję rze tel nie peł nić mą po win ność na uczy -

cie la wy cho waw cy i opie ku na mło dzie ży, dą żyć do peł -
ni roz wo ju oso bo wo ści ucznia i wła snej, kształ cić i wy -
cho wy wać mło de po ko le nie w du chu umi ło wa nia
Oj czy zny, tra dy cji na ro do wych, po sza no wa nia Kon sty -
tu cji Rzecz po spo li tej Pol skiej” – sło wa ro ty w obec no -
ści za stęp cy bur mi strza Bar tło mie ja Ko strze wy oraz
dy rek to rów szkół i przed szko li zo sta ły wy po wie dzia -
ne dnia 23 sierp nia 2012 ro ku przez pa nie: Syl wię
Waj dę (na uczy ciel ka Pu blicz nej Szko ły Pod sta wo wej
Nr 1 w Nie mo dli nie), Agniesz kę Wa si lew ską (na -
uczy ciel ka Pu blicz nej Szko ły Pod sta wo wej Nr 2
w Nie mo dli nie), Agniesz kę Bo ro wicz (na uczy ciel ka
Pu blicz nej Szko ły Pod sta wo wej w Gra czach) oraz Jo -
lan tę Cym ba ła (na uczy ciel ka Pu blicz ne go Przed -
szko la w Gra czach).

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

Mał go rza ta Ko cha nek

3 wrze śnia br., pod czas uro czy ste go ape lu in au gu ru ją ce go roz po czę cie ro ku szkol -
ne go 2012/2013, mia ło miej sce po że gna nie dłu go let nie go dy rek to ra Ja na Ja ni ka, któ -
ry ofi cjal nie prze szedł na eme ry tu rę z dniem 1 wrze śnia br.

– Jak na pi sa ła na sza po et ka Wi sła wa Szym bor ska, „każ dy prze cież po czą tek, to tyl ko ciąg dal szy” – ty mi sło -
wa mi roz po czę ła swo je wy stą pie nie no wa dy rek tor  Pu blicz nej Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Nie mo dli nie, Kry -
sty na Dża luk. Kon ty nu acja re ali za cji za dań roz po czę tych przez jej po przed ni ka, dy rek to ra Ja ni ka, oraz osią -
ga nie no wych ce lów, są wła śnie owym „cią giem dal szym”, za któ ry sta ła się od po wie dzial na no wa dy rek cja,
po nie waż od te go ro ku szkol ne go funk cję za stęp cy dy rek to ra bę dzie peł nił Ma riusz Ko no wa luk.

W uro czy sto ści wziął udział bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz. W swo im wy stą pie niu pod kre -
ślił fakt, że SP nr 1 osią ga naj lep szy wy nik w eg za mi nie szó sto kla si sty i po przed ni dy rek tor usta wił wy so ko
po przecz kę. W tym miej scu po dzię ko wał obec ne mu na in au gu ra cji Ja no wi Ja ni ko wi, ży cząc zdro wia i po myśl -
no ści na za słu żo nej eme ry tu rze. Ze sło wa mi po dzię ko wa nia zwró cił się do by łe go dy rek to ra rów nież prze wod -
ni czą cy Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie Ma riusz Niec karz. Z per spek ty wy ucznia wspo mi nał o osią gnię ciach
spor to wych pod opiecz nych dy rek to ra i ser cu oraz cier pli wo ści wło żo nych w ich roz wój.

Dy rek tor Ja nik po dzię ko wał za wszyst kie cie płe sło wa i po moc w udo sko na la niu szko ły bur mi strzo wi i ra -
dzie miej skiej. Ży czył po myśl no ści no wej dy rek tor, za stęp cy i gro nu pe da go gicz ne mu. 

Marek Krzyżanowski

Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Uczniowie
oraz Komitet Organizacyjny III Zjazdu Absolwentów

serdecznie zapraszają na uroczyste obchody
50-lecia Szkoły Podstawowej w Rogach

które odbędzie się
13 października 2012 roku.

Program obchodów:
14.00 - Msza Święta
15.00 - Akademia - część oficjalna - część

artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły
Podstawowej w Rogach i Amatorskiego Zespołu
Teatralnego

17.00 - Zwiedzanie szkoły
20.00 - Zabawa taneczna  organizowana

przez Absolwentów

Bardzo serdecznie zapraszamy
wszystkich Absolwentów i Rodziców

Komitet Organizacyjny III Zjazdu  zaprasza wszystkich Absolwentów do udziału w zabawie
tanecznej. 

Zgłoszenia udziału w obchodach 50-lecia szkoły:
• drogą elektroniczną www.50lat.sp-rogi.pl
• w sekretariacie szkoły  telefonicznie 77 4609 902

Organizatorzy informują, że koszt balu wynosi 100 zł od osoby, koszt zakupu pamiątek
okolicznościowych (monografii szkoły + znaczek pamiątkowy) wynosi 20 zł.  W balu mogą uczestniczyć
osoby towarzyszące po uiszczeniu dodatkowej opłaty 100 zł.

Zmiany
w „Jedynce”

Przemówienie burmistrza
Niemodlina podczas apelu

Jan Janik
zarządzał
„Jedynką”

przez 21 lat

Nowe kierownictwo
szkoły – Krystyna
Dżaluk i Mariusz

Konowaluk
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Tur niej w Gra czach
Już po raz dwu na sty ro ze -

gra no Tur niej Pro du cen tów
Kru szyw. Im pre za od by ła
się 14 lip ca br. na sta dio nie
w Gra czach.

W te go rocz nych roz gryw kach
udział wzię ły czte ry dru ży ny: PGP BA -
ZALT Wil ków, KPiD Krze szo wi ce,
KOSD Nie mo dlin oraz go spo da rze
BA ZALT Gra cze. Za wod ni cy na mu ra -
wę wkro czy li po go dzi nie 10 ra no.
Przy wy peł nio nych ki bi ca mi try bu -
nach ro ze gra no w su mie sześć spo -
tkań pił kar skich, z któ rych każ de
trwa ło 2x15 mi nut, a pro wa dzo ne
by ły przez sę dziów Opol skie go Związ ku Pił ki Noż nej. 

Póź nym po po łu dniem pre zes Spół ki Ba zalt Gra cze An drzej Miś ta wraz z Wła dy sła wem Ję drze -
jow skim wrę cza li zwy cięz com na gro dy. W tym ro ku pu char tur nie ju zdo by ła dru ży na go spo da rzy
z Gra czy (9 pkt.). Dru gie miej sce przy pa dło dru ży nie z Krze szo wic (4 pkt.), a trze cie pił ka rzom z Wil -
ko wa (2 pkt.). Naj lep szym strzel cem tur nie ju oka zał się za wod nik Ba zalt Gra cze – Zyg munt Bąk. Naj -
star szym uczest ni kiem tur nie ju był Jó zef Sproch z KOSD Nie mo dlin. Pił kar skie zma ga nia za koń czy -
ły się wspól ną bie sia dą oraz za ba wą z ze spo łem Su per no va Band do póź nych godzin no cnych.

Inf. wł.

Dwój ki ko lar skie
26 sierp nia br. w Gra czach już po raz

dzie wią ty od był się Wy ścig Dwó jek Ko lar -
skich.

Za wod ni cy z ca łe go re gio nu już od wcze sne go
po po łu dnia przy jeż dża li do Gra czy, by o godz. 15.00
wy star to wać w za wo dach. W szran ki sta nę ły 32
dwu oso bo we dru ży ny. Start i me tę zlo ka li zo wa no
tra dy cyj nie przy Za kła do wym Do mu Kul tu ry, na to -
miast tra sa wio dła z Gra czy, przez Mo le sto wi ce,
do Szy dłow ca i z po wro tem. – Tra sa nie spra wia ła pro -
ble mów, a no gi tak że nas nie za wio dły – mó wi Da wid

z Opo la, któ ry wraz z Tom kiem, naj szyb ciej po je -
cha li w ka te go rii męż czyzn do lat 40. 

Zwy cięz cy otrzy ma li pu cha ry, któ re wrę cza ła Zo -
fia Zu ża łek – żo na zna ko mi te go cy kli sty Ma ria na Zu -
żał ka oraz Ro bert Dres sler z Gór ni cze go To wa rzy -
stwa Cy kli stów przy LKS „Skal nik Gra cze”. Każ dy
z uczest ni ków otrzy mał pa miąt ki. Pod ko niec im pre -
zy tra dy cyj nie wszy scy sta nę li do wspól ne go zdję cia. 

Spon so ra mi te go rocz nych za wo dów ko lar skich
by li: Przed się bior stwo Su row ców Skal nych BA ZALT -
-GRA CZE, TRE BERT KOM PU TER Tu ło wi ce, Urząd
Miej ski w Nie mo dli nie i Part ner stwo Bo rów Nie mo -
dliń skich.

Inf. wł.

Za pro sze nie do III edy cji
Nie mo dliń skiej Ha lo wej Li gi
Pił kar skiej (NHLP)

Ośro dek Spor tu i Re kre acji w Nie mo dli nie za pra -
sza do udzia łu w roz gryw kach NHLP se zo -
nu 2012/2013 i in for mu je, że roz gryw ki za pla no wa no
w okre sie od 23 paź dzier ni ka br. do 5 mar ca 2013 ro -
ku. Li ga jest kon ty nu acją po przed nich roz gry wek, któ -
re za koń czy li śmy w mar cu 2012 ro ku. Zgod nie z usta -
le nia mi i roz strzy gnię cia mi spor to wy mi, ja kie za pa dły,
te go rocz ne roz gryw ki to czyć się bę dą na dwóch po zio -
mach: I Li ga NHLP (10 ze spo łów) i II Li ga NHLP (8 ze -
spo łów), a w przy pad ku więk szej licz by chęt nych utwo -
rzo na zo sta nie III li ga. W I li dze pra wo star tu ma ją
ze spo ły, któ re za cho wa ły sta tut pierw szo li gow ca, tj.
Old bo je Nie mo dlin, Są sie dzi Opo le, Mo na ri Grod ków,
Ryb nios Ryb na, FC Nie mo dlin, Hu ra gan Gra bin, FC
Ma łe, UEG Grod ków, oraz dwa ze spo ły, któ re uzy ska -
ły awans z II Li gi, tj. Ba zy lia Opo le i LZS Tłu sto rę by. Me -
cze I Li gi NHLP roz gry wa ne bę dą we wtor ki od go dzi -
ny 17.30. W roz gryw kach II Li gi pra wo star tu ma ją
po zo sta łe zgło szo ne ze spo ły. Me cze II Li gi NHLP roz -
gry wa ne bę dą w czwart ki od go dzi ny 17.30. 

W związ ku z licz ny mi po stu la ta mi dru żyn I Li gi
pro po nu je my, aby me cze I Li gi sę dzio wa ło dwóch ar -
bi trów, co wią że się z pod nie sie niem skład ki wpi so -
we go do kwo ty 300 zło tych za se zon. Kon ty nu ując te -
mat sę dziów, ma jąc na uwa dze do bro roz gry wek
oraz zda nie wszyst kich ze spo łów, któ re wspól nie
two rzą na sze roz gryw ki NHLP, pro szę o nie zwłocz ne
wy ra że nie opi nii w spra wie sę dziów i prze sła nie jej
na ad res e-ma il OSiR -u do dnia 20 wrze śnia 2012 r.
Je że li zde cy do wa na więk szość dru żyn bę dzie za roz -
wią za niem z dwo ma ar bi tra mi, wpro wa dzi my zmia -
ny i pod nie sie my skład kę wpi so we go do 300 zł. Je że -
li ze spo ły nie zde cy du ją się na po wyż szy wa riant, to
wpi so we wy no sić bę dzie 200 zło tych za se zon.
W przy pad ku re zy gna cji z wy stę pu w roz gryw kach
NHLP, pro szę o nie zwłocz ne po wia do mie nie. 

Za pi sy do II Li gi przyj mu je my do 30 wrze śnia br.
zgod nie z re gu la mi nem NHLP. Wpi so we do roz gry -
wek II Li gi wy no si 200 zło tych od dru ży ny za se zon. 

Wpła ty na le ży do ko nać na kon to Ośrod ka Spor -
tu i Re kre acji w Nie mo dli nie BS Na my słów o/ Nie mo -
dlin nr 71 8890 0001 0008 7258 2000 0002 z do -
pi skiem „Wpi so we NHLP” w nie prze kra czal nym
ter mi nie do dnia 30 wrze śnia 2012r. Zgło sze nia
skła dać moż na oso bi ście w sie dzi bie OSiR w Nie mo -
dli nie przy ul. Rey mon ta 11 lub dro gą elek tro nicz ną
na ad res: osir nie mo dlin@wp.pl.

Dy rek tor OSIR -u
Krzysz tof Ku biak

Run da re wan żo wa

Ko lej ka 10 • 17.09.2012 r. 
1. godz. 18.30 FC Nie mo dlin vs Old bo je
2. godz. 19.30 UEG Grod ków vs Ry nek Sqad
3. godz. 20.30 Wal cza ki vs Co ve bo
Ko lej ka 11 • 24.09.2012 r.
4. godz. 18.30 Ry nek Sqad vs FC Nie mo dlin
5. godz. 19.30 UEG Grod ków vs Wal cza ki
6. godz. 20.30 Co ve bo vs Old bo je
Ko lej ka 8 • 01.10.2012 r. 
7. godz. 18.30 Old bo je vs Wal cza ki
8. godz. 19.30 FC Nie mo dlin vs UEG Grod ków
9. godz. 20.30 Co ve bo vs Ry nek Sqad
Ko lej ka 12 • 08.10.2012 r.
10. godz. 18.30 Wal cza ki vs Ry nek Sqad
11. godz. 19.30 Old bo je vs UEG Grod ków
12. godz. 20.30 Co ve bo vs FC Nie mo dlin 
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30 sierp nia br. od by ła się III edy cja Fa -
mi lij ne go Tur nie ju Te ni sa Sto ło we go Fa mi -
ly Cup, zor ga ni zo wa na przez UKS „So ko -
lik” Nie mo dlin przy PSP nr 2. Za wo dy
cie szy ły się du żym za in te re so wa niem, co
od zwier cie dli ło się w ilo ści za wod ni ków
– 24 star tu ją cych.

Za ba wa po łą czo na ze spor to wą ry wa li za cją ro -
dzin trwa ła od go dzi ny 17.00 do 20.30. Tur niej pro -
wa dzi ła Bar ba ra Ol szew ska, na uczy ciel ka wy cho -
wa nia fi zycz ne go w PSP nr 2 w Nie mo dli nie.
Przed roz po czę ciem tur nie ju wła dze klu bu uho no ro -
wa ły Barbarę Ol szew ską dy plo mem i pa miąt ko wą
sta tu et ką za ser ce, trud i wszel ką po moc wkła da ną
w dzia łal ność klu bu UKS „So ko lik” Nie mo dlin.

Za wo dy od by ły się przy wspar ciu fi nan so wym
gmi ny Nie mo dlin. Wszy scy star tu ją cy otrzy ma li ma -
łe upo min ki.

W tur nie ju zwy cię ży ły pa ry: Ma rek Kol man z ta -
tą (1. miej sce), Mar cin Kol man z ma mą (2. miej sce)
i An ge li ka Czech z ta tą (3. miej sce).

Gra ży na Ja niak
se kre tarz UKS „So ko lik” Nie mo dlin

II Tur niej Te ni sa Sto ło we go Ama to rów
o Pu char Bur mi strza Nie mo dli na

2 wrze śnia 2012 ro ku w nie mo dliń skiej ha li wi do -
wi sko wo -spor to wej ro ze gra no siód mą run dę II Tur -
nie ju Te ni sa Sto ło we go Ama to rów o Pu char Bur mi -
strza Nie mo dli na.

Za wo dy otwo rzył Edward Szmi to wicz, wi ce pre zes UKS
„So ko lik” Nie mo dlin. Sę dzią głów nym tur nie ju był Zdzi sław
Gro bel ski.

Siód ma run da zgro ma dzi ła 29 za wod ni ków z te re nu wo je -
wódz twa opol skie go i wo je wództw ościen nych. Or ga ni za to rzy
tur nie ju: UKS „So ko lik” Nie mo dlin i OSiR Nie mo dlin. Po siód mej
run dzie skla sy fi ko wa nych jest łącz nie 100 za wod ni czek i za -
wod ni ków!

Ósma run da II Tur nie ju Te ni sa Sto ło we go Ama to rów o Pu -
char Bur mi strza Nie mo dli na zo sta nie ro ze gra na w dniu 21
paź dzier ni ka 2012 ro ku, po czą tek za wo dów o godz. 9.00.

Ser decz nie za pra sza my!
Se kre tarz UKS „So ko lik” Nie mo dlin,

Gra ży na Ja niak

Dnia 13 sierp nia ka dra wo je wódz twa opol skie go w ko szy ków ce rocz ni ka '98
wraz z ka det ka mi i mło dzicz ka mi Klu bu Spor to we go Od ra Brzeg, roz po czę ła
obóz przy go to waw czy do nad cho dzą ce go se zo nu.

Dziew czy ny co dzien nie zma ga ły się z trze ma tre nin ga mi, któ re od by wa ły się na pięk nej, kli ma -
ty zo wa nej ha li spor to wej OSiR -u Nie mo dlin. Za wod nicz ki dzię ki te mu le piej zno si ły tru dy tre nin go -
we. Za rów no młod sze, jak i star sze dziew czę ta, od czu wa ły bó le zwią za ne z za kwa sa mi, na szczę -
ście oby ło się bez więk szych ura zów. Czwar te go dnia obo zu tre ner ki zor ga ni zo wa ły wyj ście na ba sen
i park li no wy. Obiek ty te miesz czą się w Lip nie, nie da le ko Nie mo dli na. Ba sen nas za chwy cił. Jest pięk -
nie po ło żo ny na skra ju Bo rów Nie mo dliń skich z trze ma niec ka mi, w tym naj więk szą 100m x 40m.
Wszy scy bar dzo do brze się ba wi li, ale nikt nie za po mniał o ko szy ków ce, więc ca łe zgru po wa nie wró -
ci ło do swo ich obo wiąz ków.

Na ko niec obo zu star sze dziew czy ny ro ze gra ły spa ring z miej sco wy mi chłop ca mi, a młod sze za -
gra ły mecz po mię dzy so bą.

Po dzie wię cio dnio wych przy go to wa niach obóz za koń czył się w mi łej at mos fe rze i wszy scy
po wró ci li do swo ich do mów. Ma my na dzie ję, że se zon 2012/2013 bę dzie jesz cze bar dziej uda -
ny i emo cjo nu ją cy. Ca łe zgru po wa nie pro wa dzo ne by ło pod okiem Mał go rza ty Ku biak, An ny Gol -
dy oraz Ewy Ja rząb.

Skła da my ser decz ne po dzię ko wa nia wszyst kim, któ rzy przy czy ni li się do or ga ni za cji na sze -
go zgru po wa nia, a w szcze gól no ści dy rek cji OSiR-u Nie mo dlin, dy rek cji Szko ły Pod sta wo wej nr 1
w Nie mo dli nie, wła ści cie lom Mo te lu „Med – Pa la ce” oraz Re stau ra cji „Na Wy spie” za bar dzo
smacz ne po sił ki. 

Ze spor to wym po zdro wie niem
Mar ta Wdo wiuk i Mi cha li na Krocz 

Opolskie rozkwitło w NiemodlinieOpolskie rozkwitło w Niemodlinie
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Trzy walki wygrane w pierwszej rundzie
Pa weł Ja strzęb ski – miesz ka niec Nie mo dli na – od niósł ko -

lej ny suk ces. 1 wrze śnia br. wziął udział w ogól no pol skim tur nie -
ju MMA FULL CON TACT w No wym Wi śni czu, któ ry zo stał zor ga -
ni zo wa ny przez ALM MA – Ama tor ską Li gę MMA (MMA – Mi xed
Mar tial Arts – mie sza ne sztu ki i spor ty wal ki). 

Pa weł ry wa li zo wał w ka te go rii do 87 kg. Pod czas tur nie ju sto czył trzy wal ki
– wszyst kie wy gra ne przed cza sem, w pierw szej run dzie. Pierw sza wal kę wy grał
przez pod da nie prze ciw ni ka (ba la cha – dźwi gnia na ło kieć). W tej wal ce, po wy -
mia nie kop nięć, do znał jed nak kon tu zji no gi, ale mi mo to po sta no wił wal czyć da -
lej. W dru giej wal ce po now nie zastosował w pierw szej run dzie tą sa mą dźwi gnią,
jed no cze śnie ła miąc prze ciw ni ko wi rę kę w łok ciu. Za wod nik nie chciał się pod dać,
sę dzia nie zdą żył prze rwać wal ki i, nie ste ty, skoń czy ło się po waż nym zła ma niem.
Fi nał mu siał za koń czyć szyb ko ze wzglę du na ból no gi, miał po waż ne pro ble my
z po ru sza niem się. Na szczę ście prze ciw nik spro wa dził wal kę do par te ru, a tam
uda ło mu się szyb ko za ło żyć tech ni kę koń czą cą – ki mu rę, dźwi gnię na staw bar -
ko wy, po któ rej sę dzia in ter we nio wał, prze ry wa jąc wal kę. – Dźwi gnię za pią łem bar -

dzo moc no. Czu łem, że za chwi lę mo że
zno wu dojść do zła ma nia, więc prze rwa -
łem wal kę w do brym mo men cie – mó wi
Pa weł. – Je stem bar dzo za do wo lo ny z wy -
gra nej. Tre no wa łem cięż ko i su mien nie
ca ły okres wa ka cyj ny, ro biąc po dwa tre -
nin gi w cią gu dnia. Cięż ka pra ca opła ci -
ła się i da ła mo ty wa cję do dal szej. Pod -
czas tre nin gów sku pia łem się głów nie
na wal ce w stój ce i tre nin gach wy trzy ma -
ło ścio wo -si ło wych, jed nak nie mia łem
moż li wo ści w peł ni po ka zać owo ców te -
go tre nin gu, gdyż w każ dej wal ce prze -
ciw ni cy na rzu ca li mi wal kę w par te rze, co
– nie ukry wam – bar dzo mi pa so wa ło ze
wzglę du na du że do świad cze nie i wcze -
śniej sze suk ce sy w tym spo so bie wal ki
– do da je.                                     Inf. wł.

Po kaz Stun te ra 13
W nie dziel ne po po łu dnie 9 wrze śnia br., na par kin gu przy Ośrod ku Kul tu -

ry w Nie mo dli nie, od był się po kaz mo to cy klo wy w wy ko na niu Mi strza Świa ta
– Ra fa ła Pa sierb ka.

Po kaz Stun te ra 13 zgro ma dził wie lu zna jo mych, przy ja ciół, fa nów Ra fa ła i mo to cy kli -
stów, któ rzy za wi ta li do Nie mo dli na z oko licz nych miej sco wo ści. Po pis Ra fa ła po prze dził
wy stęp Ewy Pie nia kow skiej i Paw ła Su lu ka, z któ ry mi Stun te r13 czę sto tre nu je na par kin -
gu przy ba se nie ką pie lo wym w Lip nie. Nie wąt pli wie wiel kim wi do wi skiem był po kaz Ra fa -
ła. Wy ko nał on wie le tric ków naj wy żej na gra dza nych pod czas Mi strzostw Świa ta oraz je -
den cał kiem no wy, któ re go wcze śniej ni ko mu nie pre zen to wał. – Za wsze bę dę pa mię tał,
że je stem Po la kiem i po cho dzę z Nie mo dli na – po wie dział Ra fał na za koń cze nie swo -
je go wy stę pu, dzię ku jąc rów nież pu blicz no ści, któ ra okla ski wa ła każ dy trick wy ko na ny
przez Mi strza Świa ta. Red.
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Suk ces zza oce anu
W na szych mło dych miesz kań -

cach gmi ny drze mią nie spo ży te po -
kła dy ener gii i kon se kwen cja w dą -
że niu do osią ga nia co raz lep szych
suk ce sów. Świad czy o tym po sta -
wa 26-let nie go Ra fa ła Pa sierb ka, nie -
mo dli nia ni na spe cja li zu ją ce go się

w mo to cy klo wym
fre estyl, któ ry
z nie sa mo wi tą
do zą de ter mi na -
cji zdo by wa zna -
czą ce ty tu ły nie
tyl ko w gra ni cach
na sze go pań stwa
czy Eu ro py, ale
rów nież w Sta -
nach Zjed no czo -
nych.

Stun te r13, czy li
Ra fał Pa sier bek, już
od kil ku lat jest naj lep -
szym za wod ni kiem
w Pol sce w tej dzie dzi -
nie. Akro ba cje na mo -

to cy klach przy nio sły mu sła wę rów nież za gra -
ni cą, gdzie je go na zwi sko spo tka się z za słu żo -
nym re spek tem i sza cun kiem.

Pod czas te go rocz nych za wo dów XDL
w Long Be ach (USA) nie mo gło oczy wi ście za -
brak nąć Stun te ra 13. – Po pierw szej run dzie
wMa ry land zdo by łem pierw sze miej sce wkon -
ku ren cji na zwa rio wa ny trick, a w ge ne ral nym
fre esty le’udru gie miej sce, za raz zaAme ry ka ni -
nem Bil lem Di xo nem – mó wił Ra fał, któ ry za jął
rów nież pierw sze miej sce w kon ku ren cji Circ le
Chal len ge. – Po zdra wiam ca łą gmi nę Nie mo -
dlin zza oce anu – do dał Stun te r13. 

To nie ko niec suk ce sów na sze go re pre zen -
tan ta. Ra fał Pa sier bek nie po prze sta je wal czyć
i dzię ki te mu w trze ciej run dzie XDL w In dia na -
po lis zgar nął wszyst kie na gro dy oraz wy wal czył
pierw sze miej sce na po dium w ka te go riach:
Circ le Chal len ge, In dy vi du al Fre esty le, Whe elie
ra ce oraz Sic kest Trick. – Chciał bym bar dzo
po dzię ko wać za wspar cie, bez któ re go nie
mógł bym wy star to wać w naj waż niej szych dla
mnie za wo dach w ży ciu. Dzię ki nie mu mo je
ma rze nia się speł ni ły – wy znał Ra fał.

Nam nie po zo sta je nic in ne go, jak cie szyć
się z suk ce sów na sze go miesz kań ca oraz ży -
czyć mu szczę ścia w po dej mo wa nych przez
nie go wy zwa niach. Na ta lia Kry jom
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