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W LIPCU I SIERPNIU
ZA GROSZE

• słoiki i zakrętki
• środki owadobójcze
• art. plażowe i basenowe

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

Dro dzy Czy tel ni cy!
Od da je my w Wa sze rę ce czerw co wy nu mer „Pul su Nie mo dli -

na”. Przed na mi la to i wa ka cje, dla te go też wie le miej sca po świę -
ca my róż nym pod su mo wa niom do ty czą cym szkół na szej gmi ny,
a tak że pod opiecz nym Ośrod ka Kul tu ry, za rów no dzie ciom i mło -
dzie ży, jak i do ro słym i se nio rom. Mi nio ny rok szkol ny ob fi to wał
rów nież w wie le mniej szych i więk szych suk ce sów szkol nych,
ar ty stycz nych i spor to wych, o któ rych moż na prze czy tać na ła -
mach „Pul su”.

Za chę ca my rów nież do lek tu ry ar ty ku łów po świę co nych na szym stra ża kom:
z za wo dów OSP oraz od wie dzin przy ja ciół z Ve chel de, a tak że wy da rze niom spor -
to wym: suk ce sie Pau li ny Żmu dy i mło dych pił ka rzy z Je dyn ki, ro ze gra nych za wo dach
uczel ni i węd kar skich.

Ży cząc przede wszyst kim bez piecz ne go wy po czyn ku, za chę ca my do za po zna -
nia się z wa ka cyj ny mi pro po zy cja mi dla dzie ci, mło dzie ży i do ro słych przy go to wa -
ny mi przez Ośro dek Kul tu ry, OSiR i bi blio te kę. Mi łej lek tu ry.

Re dak cja

Od redakcji

71. rocz ni ca lu do bój stwa Po la ków na Wo ły niu
i Kre sach Po łu dnio wo -Wschod nich II Rze czy po spo li tej

Za pro sze nie
Bur mistrz Nie mo dli na i Prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie
za pra sza ją do udzia łu w ob cho dach 71. rocz ni cy lu do bój stwa Po la ków
na Wo ły niu i Kre sach Po łu dnio wo -Wschod nich II Rze czy po spo li tej, któ -

re od bę dą się w dniu 11 lip ca 2014 ro ku o godz. 11.00 na pla cu
Obroń ców Prze bra ża w Nie mo dli nie.

Pro gram uro czy sto ści:
– wy stą pie nia oko licz no ścio we, 
– mo dli twa za po mor do wa nych, 

– zło że nie kwia tów pod po mni kiem Lu dwi ka Ma li now skie go.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Niemodlinie

Mariusz Nieckarz 

Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz
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29 ma ja w Nie mo dli nie od by ła
się LIX se sja Ra dy Miej skiej.
Spo tka nie to na le ża ło do jed ne -
go z naj waż niej szych ob rad
w ca łym ro ku.

Na se sji roz pa try wa no spra woz da nie fi nan so we
wraz ze spra woz da niem z wy ko na nia bu dże tu gmi -
ny Nie mo dlin za 2013 rok oraz gło so wa no
nad uchwa łą udzie le nia ab so lu to rium bur mi strzo wi
Nie mo dli na. Ab so lu to rium wy ra ża ak cep ta cję dzia -
łal no ści fi nan so wej oraz uzna nie jej za pra wi dło wą
i nie bu dzą cą za strze żeń. Rad ni po zy tyw nie za opi nio -
wa li za rzą dza nie fi nan sa mi, dzię ki cze mu bur mistrz
Mi ro sław Stan kie wicz otrzy mał ab so lu to rium za wy -
ko na nie bu dże tu w 2013 ro ku. 

mk

Re kul ty wa cja
Sta wu Młyń skie go

Roz po czę ła się re ali za cja in we sty cji pn. „Re kul ty wa cja
zbior ni ka ma łej re ten cji – Staw Młyń ski na Ści na wie Nie -
mo dliń skiej”.

W tym ce lu w po ło wie czerw ca zo sta ła spusz czo na wo da w sta wie. W trak -
cie spusz cza nia wo dy odło wów ryb do ko na li ry ba cy z miej sco we go Go spo dar stwa

Ry bac kie go w Nie mo dli nie przy współ udzia le węd ka rzy z miej sco we go ko ła
PZW. Ry by zo sta ły prze wie zio ne na staw w Sa dach ad mi ni stro wa ny przez PZW.

Wy ko naw cą in we sty cji jest fir ma ER CAD Nad zo ry, Pro jek ty, Bu dow nic two
Piotr Scze śniok z Tar no wa Opol skie go, a współ fi nan so wa na jest ona z Pro gra mu
Ope ra cyj ne go RY BY 2007-2013. Zrów no wa żo ny Roz wój Sek to ra Ry bo łów stwa
i Nad brzeż nych Ob sza rów Ry bac kich. 

Re ali za cja in we sty cji mo że po wo do wać cza so we utrud nie nia i nie przy jem -
ne za pa chy, ale re ali zo wa na jest z my ślą o miesz kań cach Nie mo dli na. Ma na ce -
lu po pra wę bez pie czeń stwa po wo dzio we go, a tak że stwo rze nie miej sca do re kre -
acji i od po czyn ku miesz kań ców. Za koń cze nie in we sty cji prze wi dzia ne jest
do koń ca wrze śnia. Raj mund Kul za

Ab so lu to rium dla bur mi strza

Głosowanie w sprawie absolutorium

Na gro da dla gmi ny Nie mo dlin
W kra kow skim Urzę dzie Mia sta, pod czas

Ogól no pol skie go Fo rum Spo łecz no -Go spo dar cze -
go or ga ni zo wa nego przez Fo rum Biz ne su, do da -
tek do „Ga ze ty Praw nej”, gmi na Nie mo dlin zo sta -
ła na gro dzo na sta tu et ką „Przy ja zna Gmi na 2014”
w ka te go rii gmi na wiej sko -miej ska. 

Pro gram „Przy ja zna Gmi na”
od by wa się pod ho no ro wym pa -
tro na tem Mi ni ster stwa In fra struk -
tu ry i Roz wo ju. Ma on na ce lu wy -
ło nie nie naj lep szych pol skich gmin,
wska za nie kie run ków roz wo ju
w pol skim sa mo rzą dzie lo kal nym,
a tak że pro mo cję gmi ny w za kre sie
go spo dar czym, spo łecz nym, eko lo -
gicz nym, tu ry stycz no -przy rod ni -
czym i hi sto rycz no -kul tu ro wym.

Ber na de ta
Lis son-Pa stwa

Zastępca burmistrza Bartłomiej
Kostrzewa (drugi z lewej) z nagrodą

dla gminy Niemodlin 



Wset ną rocz ni cę wy bu chuIwoj ny świa to -
wej wSzy dłow cu Ślą skim od sło nię to po mnik
upa mięt nia ją cy po le głych miesz kań ców.

Uro czy stość roz po czę ła się w ko ście le na bo żeń -
stwem eku me nicz nym od pra wio nym przez ks. pro -
bosz cza Je rze go Chył ka oraz ks. Sła wo mi ra Fon fa rę,
pro bosz cza pa ra fii ewan ge lic ko -au gs bur skiej w Brze -
gu. – Czu je my mo ral ny im pe ra tyw, aby o lu dziach, któ -
rzy swo je ży cie zło ży li na oł ta rzu tam tych wy da rzeń,
szcze gól nie po cho dzą cych z tej miej sco wo ści, pa mię -
tać w mo dli twie przed Bo giem oraz przy wró cić
na god ne miej sce po mnik po świę co ny ich pa mię ci
– po wie dział ks. Chy łek. Część mo dlitw zo sta ła od mó -
wio na w ję zy ku nie miec kim przez księ dza Fon fa rę,
któ ry zwró cił uwa gę na to, że lu dzie miesz ka ją cy
w Szy dłow cu przed woj ną rów nież wie rzy li, mie li po -
dob ne ide ały, dba li o to miej sce, dla te go na le ży im się
wdzięcz ność i pa mięć.

Dru ga część uro czy sto ści mia ła miej sce na cmen -
ta rzu, na któ rym usta wio no od no wio ny po mnik z je -
de na sto ma na zwi ska mi szy dło wian po le głych w la -
tach 1914-1918 oraz ta bli cą pa miąt ko wą z na pi sa mi
w ję zy ku pol skim i nie miec kim: „Po mnik ten jest po -

świę co ny miesz kań com Szy dłow ca Ślą skie go (Sche -
dlau) po le głym pod czas I Woj ny Świa to wej. Dzię ki
ini cja ty wie obec nych miesz kań ców oraz wspar ciu
Mniej szo ści Nie miec kiej do ko na no re no wa cji i po -
now ne go po sta wie nia po mni ka ja ko ele men tu hi sto -
rii miej sco wo ści”.

– Obec ny tu ka mień zo stał po czter dzie stym pią -
tym ro ku prze wró co ny i przez wie le lat znaj do wał się
w zie mi. Przy oka zji re no wa cji ko ścio ła w Szy dłow cu,
ka mień zo stał od ko pa ny, prze wie zio ny i za bez pie czo -
ny. Póź niej, dzię ki ini cja ty wie miesz kań ców Szy dłow ca
Śl. i po mo cy fi nan so wej Mniej szo ści Nie miec kiej, zo stał
od re stau ro wa ny, osa dzo ny i dzi siaj mo że my spo tkać
się przy nim – roz po czął spo tka nie bur mistrz Nie mo -
dli na Mi ro sław Stan kie wicz, wi ta jąc przy by łych go ści
i za pra sza jąc do wy stą pień.

– Tra ge dia woj ny do tknę ła lu dzi róż nych na ro -
dów: pol skie go, nie miec kie go i in nych, w ta ki sam
spo sób. Mu si my o tym pa mię tać i tę pa mięć prze ka -
zy wać ko lej nym po ko le niom. Wła śnie od re stau ro wa -
nie te go po mni ka po ka zu je, że miesz kań cy Szy dłow ca
chcą pa mię tać – po wie dział Ry szard Gal la, po seł
na sejm RP. To masz Ko stuś, wi ce mar sza łek woj. opol -
skie go, zwró cił uwa gę na bo ha ter ską po sta wę Po la -

ków w cza sie I woj ny świa to wej, któ ra przy wró ci ła wol -
ność na ro do wi pol skie mu.

– Wie lu z po le głych, ran nych i za gi nio nych w cza -
sie wo jen by ło na szy mi dziad ka mi, opa mi, pra opa mi
i pra dziad ka mi, na szy mi krew ny mi i przod ka mi. Słu ży -
li oni w róż nych ar miach i na róż nych fron tach, nie ma -
jąc na to naj mniej sze go wpły wu, a czę sto wbrew swo -
jej wo li. Tę tra ge dię wie lu ty się cy Ślą za ków i ich ro dzin
upa mięt nia ły i czę sto na dal upa mięt nia ją denk ma le,
czy li po mni ki ta kie jak ten. Wy nie śmy z tej tra ge dii lek -
cję, któ ra spra wi, że po mię dzy na szy mi na ro da mi, po -
mię dzy na ro da mi Eu ro py za pa nu je zgo da i wiecz ny po -
kój. Je ste śmy nie zmier nie wdzięcz ni miesz kań com
Szy dłow ca Ślą skie go, pa ni soł tys, ra dzie, księ dzu pro -
bosz czo wi i wła dzom gmi ny Nie mo dlin za to, że ini cja -
ty wa wskrze sze nia i przy wró ce nia pa mię ci za klę tej
w tym obe li sku się zi ści ła. Jest to do wód na to, że
w zjed no czo nej Eu ro pie mo że my ra zem, Niem cy i Po -
la cy, daw ni i obec ni miesz kań cy Szy dłow ca, zre ali zo -
wać ini cja ty wę, któ ra na pew no łą czy – po wie dział Nor -
bert Rasch, prze wod ni czą cy za rzą du To wa rzy stwa
Spo łecz no -Kul tu ral ne go Niem ców na Ślą sku Opol skim.

– Nie spo sób wy obra zić so bie od no wie nie po mni -
ka bez re mon tu i re no wa cji ko ścio ła, któ ry nie jest tyl -
ko za byt kiem, ale miej scem dla was waż nym – zwra cał
się do miesz kań ców Szy dłow ca Krzysz tof Wy sdak, czło -
nek za rzą du po wia tu opol skie go. – Pań stwo je ste ście
u sie bie, czu je cie się u sie bie i jak to u sie bie, pa mię ta -
cie rów nież o tych, któ rzy by li przed wa mi. Dzię ku ję nie
za gest, ale za to, że w ten spo sób pięk nie ży je cie.

– Ten po mnik to waż ny sy gnał o wa dze wy da rzeń,
któ re spo tka ły oba na ro dy. Nie glo ry fi ku je my bo ha te -
rów, ale my śli my o ofia rach. To jest prze sła nie
– „umar li ostrze ga ją”. I tak też ro zu miem ten po -
mnik. Po wi nien przy po mi nać ludz kie cier pie nie i być
ape lem do moż nych te go świa ta, że by tak kre ować
rze czy wi stość, aby mię dzy na mi pa no wał po kój – po -
wie dział bur mistrz Hart mut Ma rotz z Ve chel de, któ -
ry na rę ce ks. Je rze go Chył ka prze ka zał pięć ty się cy eu -
ro, po da ru nek od gmi ny Ve chel de.

mk
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Wiel ki suk ces Je dyn ki
Nie mo dliń ska Je dyn -

ka za ję ła II miej sce
w ogól no pol skim kon -
kur sie Mi ni stra Edu ka cji
Na ro do wej „Mam 6 lat”.

Ce lem kon kur su by ło pro -
mo wa nie i upo wszech nia nie
naj cie kaw szych ini cja tyw po -
dej mo wa nych na rzecz za pew -
nie nia sze ścio lat kom przy ja -
znej ada pta cji do edu ka cji

szkol nej. Kon kurs re ali zo wa ny był w trzech ka te go riach te ma tycz nych:
1. „Przy ja zne przej ście z przed szko la do szko ły” – jak mo je przed szko le

współ pra cu je ze szko łą, aby przej ście dziec ka z przed szko la do szko ły pod sta wo -
wej by ło ła god ne i przy ja zne? – skie ro wa ny do rad ro dzi ców w przed szko lach;

2. „Sze ścio la tek w przy ja znej szko le” – jak mo ja szko ła przy go to wa ła się
na przy ję cie sze ścio lat ków do I kla sy? – skie ro wa ny do rad ro dzi ców w szko łach;

3. „Mam 6 lat i je stem ak tyw ny” – ucznio wie klas I -III szkół pod sta wo wych,
któ rzy roz po czę li na ukę w wie ku 6 lat, we współ pra cy z ro dzi ca mi” – skie ro wa -
ny do uczniów kl. I –III.

W mar cu ka pi tu ła po wo ła na przez Opol skie go Ku ra to ra Oświa ty wy ło ni ła
fi na li stów w po szcze gól nych ka te go riach III edy cji kon kur su. W ka te go rii 3.
wpły nę ło 6 prac. Na sza szko ła otrzy ma ła I miej sce w wo je wódz twie.

Pod ko niec ma ja w war szaw skim Cen trum Na uki Ko per nik od by ła się ogól -
no pol ska ga la III edy cji kon kur su Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej „Mam 6 lat”,
na któ rą za pro szo no fi na li stów ze wszyst kich wo je wództw. Na gro dy wrę czy ła Jo -
an na Klu zik -Rost kow ska, Mi ni ster Edu ka cji Na ro do wej.

Pod czas ga li po zna li śmy zwy cięz ców kon kur su. W ka te go rii ra da ro dzi ców
szko ły lau re ata mi te go rocz ne go kon kur su zo sta li: 

I miej sce – Szko ła Pod sta wo wa nr 3 w Lu bo niu;
Dwa II miej sce ex aequo – Pu blicz na Szko ła Pod sta wo wa nr 1 im. Ja nu sza

Kor cza ka w Nie mo dli nie i Ze spół Szkół nr 1 w Szcze ci nie. 
Nie by ło by ogól no pol skie go suk ce su Je dyn ki bez efek tyw nej współ pra cy na -

uczy cie li i ro dzi ców. Pra gnie my ser decz nie po dzię ko wać ra dzie ro dzi ców za ich
za an ga żo wa nie i współ pra cę. Głę bo ko wie rzy my, że Wa sza przy ja zna dłoń bę -
dzie nas wspie rać w dal szej pra cy po dej mo wa nej dla do bra dziec ka. 

Dy rek cja i gro no pe da go gicz ne
SP nr 1 im. Ja nu sza Kor cza ka w Nie mo dli nie 

GABINET STOMATOLOGICZNY
Niemodlin, ul. Wojska Polskiego 5

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

lek. dent. Monika Kozieł
Usługi w zakresie:

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

• protetyka (pełny zakres)

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

Rejestracja pod nr tel. 692-712-944

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

Pa mię tać dla po ko ju



Za wo dy Ochot ni czych Stra ży Po żar nych
Na sta dio nie w Grodź cu od by ły się Za wo dy Spor to wo -Po żar ni -

cze Ochot ni czych Stra ży Po żar nych z gmi ny Nie mo dlin.

Za nim od by ły się za wo dy, mia ło miej sce wrę cze nie od zna k dla za słu żo nych
dla po żar nic twa stra ża ków. Uchwa łą Pre zy dium Za rzą du Od dzia łu Wo je -
wódz kie go Wo je wódz twa Opol skie go Ochot ni czych Stra ży Po żar nych RP od -
zna cze ni zo sta li Brą zo wym Me da lem Za Za słu gi Dla Po żar nic twa: Grze gorz
Bąk i Krzysz tof Tocz ko.

Do za wo dów sta nę ło 5 dru żyn z czte rech jed no stek: Gra bi na, Gra czy, Grodź -
ca i Kra snej Gó ry. Wszyst kie dru ży ny zmie rzy ły się ze so bą w dwóch kon ku ren -
cjach. Pierw szą by ła szta fe ta po żar ni cza z prze szko da mi, dru gą ćwi cze nia bo jo -
we po le ga ją ce na zbu do wa niu dwóch li nii ga śni czych. Obie kon ku ren cje by ły
wy ko ny wa ne na czas.

Za wo dy wy gra ła jed nost ka OSP Gra cze, przed Kra sną Gó rą, Gra bi nem
i Grodź cem. W ka te go rii dru żyn mło dzie żo wych chłop ców 15-17 lat pierw sze miej -
sce za ję ła MDP z Gra czy.

– Są dzę, że spraw ność, któ rą dzi siaj za pre zen to wa li ście, po ka zu je na szym
oby wa te lom, że mo gą czuć się bez piecz nie. Cie szę się, że wy star to wa ły nie mal -
że wszyst kie dru ży ny. Naj bar dziej jed nak cie szy mnie fakt obec no ści mło dych stra -

ża ków z Gra czy, któ rzy wzię li udział w za wo dach. Ozna cza to, że ochot ni cza straż
po żar na nam się roz wi ja – po wie dział na za koń cze nie bur mistrz Nie mo dli na Mi -
ro sław Stan kie wicz. mk
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Wi zy ta przy ja ciół z Nie miec
W Nie mo dli nie pod ko niec ma ja go ści li z wi zy tą part ner ską

stra ża cy z za przy jaź nio nej gmi ny Ve chel de. 

Sied mio oso bo wa de le ga cja przy by ła do Nie mo dli na w pią tek. Stra ża cy zo -
sta li przy wi ta ni w sa li ob rad Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie przez se kre tarz gmi -
ny Zdzi sła wę Bart ków. Po przy wi ta niu uda li się do ho te lu „Na Wy spie”, gdzie
mo gli od po cząć po mę czą cej po dró ży. Wie czór spę dzi li wspól nie ze stra ża ka -
mi z OSP Gro dziec. Stra ża cy z Grodź ca przy wi ta li swo ich przy ja ciół wspa nia -
le. Na si przy ja cie le wie lo krot nie pod kre śla li ser decz ność i go ścin ność, z ja ką
ich przy wi ta no.

W so bo tę ra no de le ga cja uda ła się do Elek trow ni Opo le. Tam mieli moż li wość
za po zna nia się z ochro ną prze ciw po żar ni czą na te re nie obiek tu oraz zo ba czyć sprzęt
spe cja li stycz ny, nie zbęd ny do ga sze nia po ża rów na te re nie elek trow ni. Po zwie dze -
niu obiek tu stra ża cy uda li się do OSP Gosz czo wi ce. Tam zwie dzi li no wo cze sną jed -
nost kę, któ ra zo sta ła nie daw no wy bu do wa na. Wie czo rem, wspól nie ze swo imi ko -
le ga mi z jed no stek OSP gmi ny Nie mo dlin, spę dzi li wie czór. Pod czas te go spo tka nia
wy mie nio no wie le ser decz no ści. Nie miec ki ko men dant Pe ter Splitt w roz mo wie
z na czel ni kiem OSP w Gra czach, Sła wo mi rem Gęb skim, przed sta wił ofer tę moż li wo -
ści prze ka za nia ko lej ne go sa mo cho du stra żac kie go wła śnie do tej jed nost ki.

– Dla cze go tak bar dzo za le ży mi na współ pra cy mię dzy na szy mi gmi na mi?
Na tym wła śnie po win na po le gać przy jaźń. Przy ja cie le po ma ga ją so bie w po trze -
bie, stwa rza ją moż li wo ści roz wo ju oraz wspie ra ją się na wza jem. Po la cy pro fi tu -
ją z tej współ pra cy róż ny mi do bra mi, a Niem cy ma ją moż li wość zo ba cze nia pięk -
nej i go ścin nej Pol ski. Ta kie part ner stwo stwa rza rów nież moż li wość
prze ła my wa nia ste reo ty pów po mię dzy na szy mi na ro da mi – po wie dział Pe ter
Splitt. Pod czas roz mów po wstał rów nież po mysł stwo rze nia współ pra cy na po -
zio mie mło dzie żo wym. Mło dzi lu dzie uczą się od naj młod szych lat ję zy ków ob -
cych, co, we dług Split ta, za owo cu je współ pra cą w przy szło ści. 

W nie dzie lę na si go ście od wie dzi li jed nost kę PSP w Nie mo dli nie. Tam mieli moż -
li wość zwie dze nia obiek tu oraz za po zna nia się ze struk tu rą dzia ła nia jed nost ki.

Pod czas po że gna nia pa dło za pro sze nie ze stro ny nie miec kiej re wi zy ty we
wrze śniu 2015 ro ku. Wła śnie wte dy na te re nie gmi ny Ve chel de bę dą się od by -
wać ćwi cze nia stra żac kie na ogrom ną ska lę. Na si stra ża cy otrzy ma li za pro sze -
nie do wzię cia udzia łu pod czas tych ćwi czeń. 

Spo tka nie nie miec kich i pol skich stra ża ków by ło ko lej nym z se rii spo tkań, któ -
re od by ły się pod czas mi nio nych lat. Współ pra ca gmi ny Nie mo dlin na tym
szcze blu trwa już dłu go. Jak wi dać, pod czas spo tkań pa da ją no we po my sły po -
głę bie nia tej współ pra cy. Za an ga żo wa nie mło dzie ży wy da je się być do brym po -
my słem. Mło dzi lu dzie uczą się ję zy ków ob cych oraz uczest ni czą w pro jek cie wy -
mia ny uczniow skiej, któ rą pro wa dzi Pu blicz ne Gim na zjum w Gra czach wła śnie
z gmi ną Ve chel de. Ta kie spo tka nia oży wia ją kul tu rę oraz do star cza ją mło dym lu -
dziom no wych po my słów i prio ry te tów.

Grze gorz Budz

Zwycięskie drużyny z Graczy
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Ka me ra wspo ma ga
Straż Miej ską

Straż Miej ska w Nie mo dli nie, pro wa -
dząc dzia ła nia ma ją ce na ce lu ujaw nia nie
spraw ców wy kro czeń po peł nia nych na te -
re nie gmi ny Nie mo dlin, a w szcze gól no ści
pod rzu tu śmie ci do przy droż nych ro wów
i la su, za ku pi ła ka me rę do re je stra cji tych
wy kro czeń.

Ka me ra wy ko nu je zdję cia za rów no w dzień, jak
i w no cy. Pla ga pod rzu tu śmie ci, gru zu, pla sti ków
i róż nych czę ści sa mo cho do wych, któ re szpe cą kra jo -
braz na szej gmi ny, rów no cze śnie stwa rza za gro że nie

epi de mio lo gicz ne i po ża ro we. Usu nię cie dzi kich skła -
do wisk rów nież kosz tu je, co mo że mieć wpływ na wy -
so kość opła ty śmie cio wej. Za ku pio na ka me ra win -
na przy czy nić się do ogra ni cze nia pod rzu tów śmie ci
oraz usta la nia spraw ców, wo bec któ rych zo sta nie za -
sto so wa ne po stę po wa nie man da to we (man dat
do 500 zł). In for mu je my po nad to, że ka me ra zo sta nie
wy ko rzy sta na do ujaw nia nia wy kro czeń dro go wych. 

Straż Miej ska zwra ca się z proś bą do miesz kań -
ców gmi ny o wszel kie in for ma cje do ty czą ce miejsc
pod rzu tu śmie ci i ich spraw ców. Te le fon kon tak to -
wy 604655296 lub 774606295, wew. 218.

Ko men dant Stra ży Miej skiej
w Nie mo dli nie
Wie sław Ko zik

Bez piecz ne wa ka cje na ba se nie
Od ro dzin ne go pik ni ku o edu ka cji na te mat bez pie czeń stwa

roz po czął se zon ką pie lo wy ba sen w Lip nie.

Or ga ni za to rzy przy go to wa li sze reg atrak cji dla od wie dza ją cych ba sen. Dzię -
ki wspar ciu opol skie go WOPR -u oraz nie mo dliń skiej stra ży po żar nej i po li cji
moż na by ło zo ba czyć pre zen ta cje sprzę tu wspo mnia nych jed no stek, pre zen ta cje
psów po li cyj nych oraz udzie la nie pierw szej po mo cy. Oprócz te go by ło coś dla cia -
ła i du cha: bar Ke bab za opa trzo ny w smacz ne prze ką ski i na po je, wy stę py pod -
opiecz nych Ośrod ka Kul tu ry, park li no wy, bo iska do siat ków ki i pla żo wej pił ki noż -
nej, po kaz Ra fa ła Pa sierb ka.

Nie ste ty, ale sza re nie bo i po dmu chy wia tru znie chę ci ły miesz kań ców i tyl -
ko nie licz ni po ja wi li się na ba se nie. Do pie ro w nie dzie lę wie czo rem po kaz na sze -
go mi strza przy cią gnął wię cej osób.

mk

Podrzut śmieci w rejonie wsi Gracze

Uczel nia ne mi strzo stwa
W ostat ni week end ma ja ro ze gra ne zo sta ły w nie mo dliń -

skiej ha li spor to wej me cze ko szy ków ki Aka de mic kich Mi -
strzostw Pol ski.

W za wo dach zmie rzy ły się uczel nia ne dru ży ny z ca łej Pol ski. W sa mym
Nie mo dli nie ro ze gra no 17 me czów, o V miej sce w mi strzo stwach włącz nie.
O po zo sta łe miej sca gra to czy ła się w ha li Po li tech ni ki Opol skiej. Naj lep -
szym ze spo łem oka za ła się eki pa z Aka de mii Le ona Koź miń skie go z War -
sza wy, po ko nu jąc w fi na le Uni wer sy tet A. Mic kie wi cza z Po zna nia. Po li tech -
ni ka Opol ska za ję ła przed ostat nie miej sce. 

OSiR w Nie mo dli nie bar dzo do brze wy wią zał się z or ga ni za cji im pre -
zy. Za owo co wa ło do świad cze nie zdo by te rok te mu przy or ga ni za cji Mię dzy -
na ro do we go Tur nie ju Ko szy ków ki Ko biet. Dy rek tor Krzysz tof Ku biak otrzy -
mał sło wa uzna nia od rek to ra Po li tech ni ki Opol skiej i dzie ka na wy dzia łu
wy cho wa nia fi zycz ne go za or ga ni za cję aka de mic kich mi strzostw. Szko da
tyl ko, że po mi mo bez płat ne go wstę pu, nie wie lu ki bi ców sko rzy sta ło z moż -
li wo ści oglą da nia ogól no pol skiej im pre zy w Nie mo dli nie.

mk
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Za wo dy węd kar skie

Na za le wie rze ki Ści na wy oraz na rze ce
Ści na wie od by ły się za wo dy węd kar skie
o Pu char Bur mi strza. Tra dy cyj nie cie szy ły
się one bar dzo du żą po pu lar no ścią. Do ry -
wa li za cji przy stą pi ło 50 za wod ni ków,
w tym bur mistrz Mi ro sław Stan kie wicz
oraz za stęp ca bur mi strza – Bar tło miej Ko -
strze wa. 

Po tra dy cyj nym przy wi ta niu przez pre ze sa ko ła
za wod ni cy roz lo so wa li sta no wi ska. Na przy go to wa nie
do za wo dów otrzy ma li spo ro cza su, aby wszy scy mo -

gli do trzeć do naj bar dziej od le głych sta no wisk w gó -
rze rze ki Ści na wy. Po za cię tej ry wa li za cji 37 za wod ni -
ków przed sta wi ło ry by do wa rze nia. Ocze ki wa nie
na ogło sze nie wy ni ków umi li ła smacz na gro chów ka
oraz chło dzą ce na po je. Wy ni ki by ły bar dzo wy rów na -
ne, tyl ko czo ło wa trój ka zdo ła ła od sta wić po zo sta -
łych ry wa li. Trze cie miej sce pa dło łu pem Ry szar da
Do la ka, któ ry osią gnął wy nik 1870 pkt. Dru gie miej -
sce za jął Krzysz tof Bo jar ski z wy ni kiem 2850 pkt. Zwy -
cięz cą oka zał się Ry szard Czu bek, któ ry te go dnia
nie dał szans ry wa lom i z wy ni kiem 3795 pkt. sta nął
na naj wyż szym stop niu podiom. Ko le ga Ry szard był
też łow cą naj więk szej ry by za wo dów. Ogrom ne po -
dzię ko wa nia na le żą się spon so rom za wo dów oraz
wszyst kim, któ rzy po mo gli w ich or ga ni za cji.

Czo ło wa dzie siąt ka:

1. Czu bek Ry szard – 3795
2. Bo jar ski Krzysz tof – 2850
3. Do lak Ry szard – 1870
4. Ko zik Wie sław – 945
5. Si kor ski Piotr – 815
6. Mi row ski Ma te usz – 800
7. Mu cha Bro ni sław – 770
8. Gie rak Łu kasz – 765
9. Czar ny Ka mil – 675

10. Ma zu rek Jó zef – 605
Mar cin Ol szew ski

Pau li na Żmu da mi strzy nią
Pol ski i Au strii

Na po cząt ku czerw ca od by ły
się I Mi strzo stwa Pol ski Pol skiej Fe de -
ra cji Ka ra te Shin ky oku shin. Pau li na
Żmu da, star tu jąc w ka ta ka de tek, zdo -
by ła ty tuł Mi strzy ni Pol ski.

Ty tuł mi strzow ski za pew nił nie mo dli nian ce
start w Mi strzo stwach Eu ro py, któ re od bę dą się
li sto pa dzie w Wil nie. W za wo dach w Ra dzy mi nie
uczest ni czy ło 104 za wod ni ków z 23 klu bów.
W po ło wie czerw ca w Wied niu od by ły się Mię -
dzy na ro do we Mi strzo stwa Au strii Ka ra te Ky oku -
shin. W za wo dach wzię ło udział 180 za wod ni -
ków z 10 kra jów. Pau li na Żmu da re pre zen to wa ła
Opol ski Klub Ka ra te Ky oku shin. W ka te go rii ju -
nio rek Pau li na wy wal czy ła zło ty me dal, a za ra -
zem ty tuł Mię dzy na ro do wej Mi strzy ni Au strii.

OSiR

Pił kar ski suk ces Je dyn ki
Ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej nr 1

w Nie mo dli nie zdo by li pią te miej sce w kra ju.

W po ło wie czerw ca w Głu cho ła zach ro ze gra no
Ogól no pol ski Fi nał Igrzysk Mło dzie ży Szkol nej w Mi -
nipił ce Noż nej Chłop ców. Re pre zen ta cja Je dyn ki za -
ję ła V miej sce. Za nim jed nak do szło do te go suk ce -
su, chłop cy re pre zen to wa li na szą gmi nę na tur nie ju
w Niem czech, or ga ni zo wa nym przez part ner ską
gmi nę Ve chel de, zaj mu jąc trze cie miej sce. Tre ne -
rem dru ży ny jest Jan Ja nik, a ze spół na co dzień gra
w Miej skim Klu bie Spor to wym So kół Nie mo dlin.

Skład: Bar tek Mar ty nus, Mi chał Kol man, Adaś
Sko ru pa, Kac per Szmi to wicz, Olaf Ada mo wicz, Mi -
chał Nie mi row ski, Mi chał Kacz kow ski, Mar cin He liń -
ski, Ma ciek Ilów.

mk
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Wy stę py ar ty stycz ne pod opiecz nych
Ośrod ka Kul tu ry z oka zji Mię dzy na ro do -
we go Dnia Ro dzi ny.

Rok 2014 zo stał ogło szo ny przez ONZ Mię dzy -
na ro do wym Ro kiem Ro dzi ny, któ re go jed nym z ce lów
jest sta ra nie o lep szą in te gra cję i so li dar ność mię dzy -
po ko le nio wą w ro dzi nie i spo łe czeń stwie. Nic tak
nie łą czy po ko leń jak mu zy ka, śpiew, ta niec czy te atr.
Z tej oka zji Ośro dek Kul tu ry przy go to wał wy stę py ar -
ty stycz ne swo ich pod opiecz nych. Na sce nie sa li wi -
do wi sko wej za pre zen to wa ły się dzie ci i mło dzież:
Stu dio Pio sen ki, Ryt mix, Sce na Mło dzie żo wa, gru pa
te atral na, jak i do ro śli i se nio rzy: Mał go rza ta Ka liń -
ska, Ja nusz Te kie la, ze spół Pią ty Bieg oraz ak to rzy
z Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku. 

Wspól ne wy stę py by ły rów nież do brą oka zją,
aby uho no ro wać wy cho wan ków Ośrod ka Kul tu ry,
któ rzy w mi ja ją cym ro ku szkol nym re pre zen to wa li go
z po wo dze niem na róż nych kon kur sach: wo je wódz -
kich i ogól no pol skich, zdo by wa jąc na gro dy i wy róż -
nie nia. Pa miąt ko we li sty gra tu la cyj ne i upo min ki
z rąk bur mi strza Mi ro sła wa Stan kie wi cza otrzy ma -
li: Han na Bo hat czuk, Mar ta Fe do ro wicz, Wik to ria
Grud niok, An na Hil de brand, Ma ja My śli wiec, Han -
na Za rem ba, Jo an na Pa lusz kie wicz, Mag da le na
Szwa la, Mar ce li na Zię ta ra oraz Ryt mix I, II i III. Po -
dzię ko wa nia i kwia ty otrzy ma li rów nież in struk to rzy
Ośrod ka Kul tu ry. mk

Na jar mar ku folk lo ru, któ ry od był się w ra mach Grod kow skich Dni Kul tu ry,
ze spół wo kal ny „Gra czan ki” otrzy mał wy róż nie nie spo śród kil ku na stu ze spo łów
pre zen tu ją cych bie siad no -lu do wy re per tu ar. Opie ku nem „Gra cza nek” jest Ka zi -
mierz Pie kar ski, in struk tor Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie. Gra tu lu je my. mk

„Gra czan ki” wy róż nio ne

„Graczanki” wraz z opiekunem Kazimierzem Piekarskim

Laureaci konkursów

Od przed szko la ka do se nio ra

Janusz Tekiela

Przedstawienie teatralne

Rytmix w całej okazałości

Małgorzata Kalińska

Piąty Bieg
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Dodatek do „Pulsu Niemodlina”
redagowany przez

Urząd Miejski w Niemodlinie

Spra woz da nie bur mi strza Nie mo dli na z dzia łal no ści
mię dzy se syj nej od dnia 28 kwiet nia do dnia 28 ma ja 2014 r.

• W tym ro ku dwo je miesz kań ców gmi ny Nie mo dlin de cy zja mi Wo je wo dy Opol skie go zo sta ło uzna -
nych za oby wa te li pol skich. Uro czy ste go wrę cze nia do wo dów oso bi stych no wym oby wa te lom Pol ski do -
ko nał bur mistrz w dniu 30 kwiet nia dla Pa ni Ire ny Bar tec kiej oraz 7 ma ja dla Pa na Na za ra Li twi niec.

• W dniu 6 ma ja bur mistrz spo tkał się z dy rek to ra mi gmin nych jed no stek oświa to wych w ce -
lu omó wie nia moż li wo ści do ko na nia sto sow nych oszczęd no ści fi nan so wych w tych jed nost kach,
a tym sa mym re ali za cji pro jek tu uchwa ły 6 rad nych RM zmie rza ją cej do przy zna nia do dat ko wej do -
ta cji dla szko ły pod sta wo wej w Gra bi nie, pro wa dzo nej przez Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Szkół Ka to -
lic kich w Czę sto cho wie.

• W dniu 8 ma ja przed Są dem Re jo no wym w Opo lu od by ła się pró ba za war cia ugo dy po mię -
dzy gminą, a fir mą ABU spół ka z o.o. w li kwi da cji, na mo cy któ rej gmi na mia ła by zwró cić tej spół -
ce wnie sio ne wcze śniej za bez pie cze nie wła ści we go wy ko na nia prac. W związ ku z bra kiem zgo dy syn -
dy ka spół ki ABU w li kwi da cji na za pi sy pro jek tu ugo dy gwa ran tu ją cych gmi nie jej in te res praw ny,
do ugo dy nie do szło. 

• W dniu 9 ma ja bur mistrz spo tkał się z pro jek tan tem ga ra żu dla OSP w Kra snej Gó rze, a tak -
że łącz ni ka po mię dzy ga ra żem a świe tli cą wiej ską w Grodź cu.

• W dniu 12 ma ja bur mistrz za in au gu ro wał pierw sze po sie dze nia ob wo do wych ko mi sji wy bor -
czych w wy bo rach do Par la men tu Eu ro pej skie go. 

• W dniu 13 ma ja bur mistrz pod pi sał pro to kół z za koń czo nej kon tro li Urzę du Kon tro li Skar bo -
wej w Opo lu do ty czą cej prze bie gu in we sty cji „Ka na li za cja Nie mo dli na, etap V”. UKS nie wniósł uwag
do prze pro wa dzo nej in we sty cji.

• W dniu 14 ma ja z -ca bur mi strza wziął udział w spo tka niu przed sta wi cie li sa mo rzą dów wo -
je wódz twa opol skie go z udzia łem Pre zy den ta RP po świę co ne mu Kar cie Du żej Ro dzi ny i Se nio ra.

• 15 ma ja miał miej sce ju bi le uszo wy X Kon kurs na In ter pre ta cję Pio se nek Agniesz ki Osiec kiej
„Oce any”. W opi nii or ga ni za to rów i uczest ni ków kon kurs stał na wy so kim po zio mie or ga ni za cyj nym
i ar ty stycz nym, co pod kre śla li rów nież go ście kon kur su: Pan To masz Ko stuś i Pa ni Bar ba ra Ka miń -
ska, re pre zen tu ją cy Za rząd Wo je wódz twa Opol skie go. 

• W dniu 16 ma ja od by ło się spo tka nie wój tów i bur mi strzów Ny sy, Grod ko wa, Sko ro szyc i Nie -
mo dli na, pod czas któ re go omó wio no moż li wość stwo rze nia wspól ne go wnio sku o uzy ska nie do fi -
nan so wa nia ze środ ków Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej z prze -
zna cze niem na re kul ty wa cję skła do wisk od pa dów.

• W dniu 20 ma ja z -ca bur mi strza spo tkał się z przed sta wi cie la mi fir my Tau ron. Te ma tem spo tka -
nia by ły spra wy do ty czą ce kon ser wa cji oświe tle nia ulicz ne go i nie zbęd nych in we sty cji w tym za kre sie.

• W dniu 22 ma ja od by ło się ko lej ne spo tka nie ze spo łu do spraw oświa ty po świę co ne bie żą -
cym pro ble mom funk cjo no wa nia nie mo dliń skiej oświa ty.

• W dniach 22 i 23 ma ja bur mistrz spo ty kał się z dy rek to ra mi szkół i przed szko li, pod czas któ -
rych zo sta ły za twier dzo ne ar ku sze or ga ni za cyj ne tych pla có wek na rok szkol ny 2014/15.

• W dniu 27 ma ja w Ny sie, z -ca bur mi strza wziął udział w spo tka niu po świę co ne mu pro ble -
mom zwią za nym ze stru mie niem od pa dów zie lo nych przy wo żo nych z te re nu gmi ny Nie mo dlin. Pod -
ję te na spo tka niu usta le nia po win ny spo wo do wać po pra wę ja ko ści bio od pa dów prze zna czo nych
do kom po sto wa nia.

• W dniu 28 ma ja bur mistrz uczest ni czył w wi zji lo kal nej na uli cy Rey mon ta w związ ku z za la -
niem, któ re mia ło miej sce dzień wcze śniej, a spo wo do wa ne by ło na wal nym desz czem.

• W dniu 29 ma ja bur mistrz spo tkał się z ks. Je rzym Chył kiem, pro bosz czem pa ra fii w Nie mo -
dli nie, oraz przed sta wi cie la mi mniej szo ści nie miec kiej, w ce lu omó wie nia prze bie gu uro czy sto ści 100.
rocz ni cy wy bu chu pierw szej woj ny świa to wej, któ ra od bę dzie się w Szy dłow cu Ślą skim.

W tym sa mym dniu otwar to prze targ na re mont chod ni ków w Nie mo dli nie. O wy ni kach prze -
tar gu po in for mu je my rad nych w naj bliż szym cza sie. 

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

LVIII i LIX se sja Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie

W dniach 13 i 29 ma ja od by ły się LVIII
i LIX se sja Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie
w ka den cji 2010-2014, pod czas któ rych,
po roz pa trze niu pro jek tów uchwał, pod ję -
to nw. uchwa ły:

• uchwa ła Nr LVIII. 365.14 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 13 ma ja 2014 r. w spra wie
okre śle nia mak sy mal nej wy so ko ści wy na gro dze nia
dzien ne go opie ku na oraz za sad je go usta la nia. 

• uchwa ła Nr LVIII. 366.14 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 13 ma ja 2014 r. w spra wie
usta le nia wy so ko ści opła ty za po byt dziec ka
u dzien ne go opie ku na oraz mak sy mal nej opła ty
za wy ży wie nie.

• uchwa ła Nr LVIII. 367.14 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 13 ma ja 2014 r. w spra wie
przy ję cia pla nu nad zo ru nad dzien ny mi opie ku na mi. 

• uchwa ła Nr LVIII. 368.14 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 13 ma ja 2014 r. w spra wie
przy stą pie nia do pro gra mu pn. Opol ska Kar ta Ro dzi -
ny i Se nio ra.

• uchwa ła Nr LIX. 369.14 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 29 ma ja 2014 r. w spra wie zmian bu -
dże tu gmi ny Nie mo dlin na rok 2014.

• uchwa ła Nr LIX. 370.14 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 29 ma ja 2014 r. w spra wie za twier -
dze nia spra woz da nia fi nan so we go Miej sko -Gmin -
nej Bi blio te ki Pu blicz nej w Nie mo dli nie za 2013 rok.

• uchwa ła Nr LIX. 371.14 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 29 ma ja 2014 r. w spra wie za twier -
dze nia spra woz da nia fi nan so we go Sa mo rzą do we -
go Za kła du Opie ki Zdro wot nej w Nie mo dli nie
za 2013 rok. 

• uchwa ła Nr LIX. 372.14 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 29 ma ja 2014 r. w spra wie za twier -
dze nia spra woz da nia fi nan so we go Ośrod ka Kul tu ry
w Nie mo dli nie za 2013 rok. 

• uchwa ła Nr LIX. 373.14 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 29 ma ja 2014 r. w spra wie za twier -
dze nia spra woz da nia fi nan so we go wraz ze spra -
woz da niem z wy ko na nia bu dże tu gmi ny Nie mo dlin
za 2013 rok. 

• uchwa ła Nr LIX. 374.14 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 29 ma ja 2014 r. w spra wie udzie le -
nia bur mi strzo wi Nie mo dli na ab so lu to rium.

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

Insp. GCZK UM – Z. Ro mań czu kie wicz

Po moc ma te rial na dla uczniów – sty pen dia szkol ne i so cjal ne
Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej w Nie mo dli nie in for mu je, że

pro wa dzi spra wy zwią za ne z przy zna wa niem sty pen diów szkol -
nych na rok szkol ny 2014/2015 dla uczniów za miesz ku ją cych
na te re nie gmi ny Nie mo dlin.

Przy po mi na my, że przy zna ne sty pen dium szkol ne bę dzie re ali zo wa ne po przez
do ko na nie zwro tu po nie sio nych kosz tów, na pod sta wie fak tur lub ra chun ków wy -

sta wio nych imien nie na wnio sko daw cę oraz in nych do ku men tów po twier dza ją -
cych po nie sio ne kosz ty zwią za ne z po trze ba mi edu ka cyj ny mi ucznia.

Obo wią zu ją ce kry te rium do cho do we wy no si 456,00 zł net to na oso bę
w ro dzi nie. Ter min skła da nia wnio sków: od 1 do 15 wrze śnia 2014 r.

Wnio ski do po bra nia oraz wszel kich in for ma cji udzie la Ośro dek Po mo cy
Spo łecz nej w Nie mo dli nie, ul. Bo ha te rów Po wstań Ślą skich 37, 49-100 Nie mo -
dlin, tel. 77 4607 945.

San dra Her man OPS Nie mo dlin
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Ogło sze nie
Bur mistrz Nie mo dli na ogła sza nie ogra ni -

czo ny prze targ ust ny
na dzier ża wę czę ści nie ru cho mo ści ozna -

czo nej nr dział ki 764/6 k. m. 10 po ło żo nej w Nie -
mo dli nie przy ul. Mic kie wi cza w Nie mo dli nie.
Wy mie nio na wy żej nie ru cho mość za pi sa na jest
w księ dze wie czy stej KW OP1O/00078128/5.
Sta no wi wła sność gmi ny Nie mo dlin. Zgod nie
z pla nem za go spo da ro wa nia prze strzen ne go
m. Nie mo dli na nie ru cho mość po ło żo na jest
na te re nach ozna czo nych sym bo lem MN – te re -
ny miesz ka nio we o za bu do wie jed no ro dzin nej.
Przed mio tem prze tar gu jest wy so kość czyn szu
za dzier ża wę te re nu o po wierzch ni 15 m2 – za -
bu do wa ne go ga ra żem bla sza nym sta no wią cym
wła sność oso by fi zycz nej. 

Wy wo ław cza wy so kość czyn szu dzier żaw -
ne go za te ren o po wierzch ni 15 m2 – wy no -
si 20,00 zł mie sięcz nie.

Do czyn szu zo sta nie do li czo ny na leż ny po da -
tek VAT wg obo wią zu ją cych prze pi sów (obec nie
obo wią zu je staw ka 23%).

Prze targ od bę dzie się 24 lip ca 2014 ro ku
o go dzi nie 10.30 w Urzę dzie Miej skim w Nie mo -
dli nie, pok. 62. Wa run kiem przy stą pie nia
do prze tar gu jest wpła ce nie w ka sie Urzę du
Miej skie go w Nie mo dli nie wa dium w wy so ko -
ści 5,00 zł za te ren pod ga ra żem do dnia 17 lip -
ca 2014 ro ku do godz. 14.00.

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

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

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

dium nie wy gra prze tar gu.

In for ma cje na te mat prze tar gu udzie la ne
są w Wy dzia le Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi
i Pla no wa nia Prze strzen ne go (tel. 774606295
do 7) Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie, ul. Bo -
ha te rów Po wstań Ślą skich 37, pok. 37.

Wy gry wa ją cy prze targ zo bo wią za ny jest
w ter mi nie do 10 sierp nia 2014 r. za wrzeć umo -
wę dzier ża wy. W przy pad ku nie za war cia umo -
wy w tym ter mi nie wa dium ule gnie prze pad ko wi.

Ogło sze nie
Bur mistrz Nie mo dli na ogła sza nie ogra ni -

czo ny prze targ ust ny na dzier ża wę czę ści nie ru -
cho mo ści ozna czo nej nr. dział ki 464 k. m. 8 po -
ło żo nej w Nie mo dli nie przy ul. Bo ha te rów
Po wstań Ślą skich w Nie mo dli nie. Wy mie nio na
wy żej nie ru cho mość za pi sa na jest w księ dze
wie czy stej KW OP1O/00089468/0. Sta no wi
wła sność gmi ny Nie mo dlin. Zgod nie z pla nem
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go m. Nie mo -
dli na nie ru cho mość po ło żo na jest na te re nach
ozna czo nych sym bo lem RZ – te re ny rol ne: łą ki,
pa stwi ska.

Przed mio tem prze tar gu jest wy so kość czyn -
szu za dzier ża wę te re nu o po wierzch ni 100 m2
– z prze zna cze niem na ogró dek przy do mo wy. 

Wy wo ław cza wy so kość czyn szu dzier żaw -
ne go za te ren na ogró dek przy do mo wy o po -
wierzch ni 100 m2 – wy no si 26,00 zł rocz nie. 

Do czyn szu zo sta nie do li czo ny na leż ny po da -
tek VAT wg obo wią zu ją cych prze pi sów (obec nie
obo wią zu je staw ka 23%).

Prze targ od bę dzie się 24 lip ca 2014 ro ku
o go dzi nie 10.20 w Urzę dzie Miej skim w Nie mo -
dli nie, pok. 62. Wa run kiem przy stą pie nia
do prze tar gu jest wpła ce nie w ka sie Urzę du
Miej skie go w Nie mo dli nie wa dium w wy so ko -
ści 5,00 zł za te ren na ogró dek przy do mo wy
do dnia 17 lip ca 2014 ro ku do godz. 14.00.

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

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

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

dium nie wy gra prze tar gu.

In for ma cje na te mat prze tar gu udzie la ne
są w Wy dzia le Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi
i Pla no wa nia Prze strzen ne go (tel. 774606295
do 7) Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie, ul. Bo -
ha te rów Po wstań Ślą skich 37, pok. 37. Wy gry -
wa ją cy prze targ zo bo wią za ny jest w ter mi nie
do 10 sierp nia 2014 r. za wrzeć umo wę dzier ża -
wy. W przy pad ku nie za war cia umo wy w tym
ter mi nie wa dium ule gnie prze pad ko wi.

Ogło sze nie
Bur mistrz Nie mo dli na ogła sza nie ogra ni -

czo ne prze tar gi ust ne na dzier ża wę czę ści nie -
ru cho mo ści ozna czo nej nr. dział ki 993 k. m. 11
po ło żo nej w Nie mo dli nie przy ul. Że rom skie go.
Wy mie nio na wy żej nie ru cho mość za pi sa na jest
w księ dze wie czy stej KW OP1O/00089568/1.
Sta no wi wła sność gmi ny Nie mo dlin. Zgod nie
z pla nem za go spo da ro wa nia prze strzen ne go
m. Nie mo dli na nie ru cho mość po ło żo na jest
na te re nach ozna czo nych sym bo lem MW – te re -
ny miesz ka nio we o prze wa dze za bu do wy miesz -
ka nio wej wie lo ro dzin nej.

Przed mio tem prze tar gów jest wy so kość
czyn szu za dzier ża wę te re nu o po wierzch -
ni 100,4 m2 – z prze zna cze niem na ogró dek
przy do mo wy nr 2 i nr 5. 

1. Wy wo ław cza wy so kość czyn szu dzier żaw -
ne go za te ren na ogró dek przy do mo wy nr 2
o po wierzch ni 100,4 m2 wy no si 26,10 zł rocz nie. 

2. Wy wo ław cza wy so kość czyn szu dzier żaw -
ne go za te ren na ogró dek przy do mo wy nr 5
o po wierzch ni 100,4 m2 wy no si 26,10 zł rocz nie. 

Do czyn szu zo sta nie do li czo ny na leż ny po da -
tek VAT wg obo wią zu ją cych prze pi sów (obec nie
obo wią zu je staw ka 23%).

Prze tar gi od bę dą się 24 lip ca 2014 ro ku
o go dzi nie 10.00 (poz. 1) i 10.10 poz. 2) w Urzę -
dzie Miej skim w Nie mo dli nie, pok. 62. Wa run -
kiem przy stą pie nia do prze tar gu jest wpła ce nie
w ka sie Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie wa -
dium w wy so ko ści 5,00 zł za każ dy te ren
na ogró dek przy do mo wy do dnia 17 lip ca 2014
ro ku do godz. 14.00.

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

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

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

dium nie wy gra prze tar gu.

In for ma cje na te mat prze tar gu udzie la ne
są w Wy dzia le Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi
i Pla no wa nia Prze strzen ne go (tel. 774606295
do 7) Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie, ul. Bo -
ha te rów Po wstań Ślą skich 37, pok. 37.

Wy gry wa ją cy prze targ zo bo wią za ny jest
w ter mi nie do 10 sierp nia 2014 r. za wrzeć umo -
wę dzier ża wy. W przy pad ku nie za war cia umo -
wy w tym ter mi nie wa dium ule gnie prze pad ko wi.

Ogło sze nie
Bur mistrz Nie mo dli na, dzia ła jąc zgod nie

z art. 37 ust. 1, art. 38 usta wy z 21 sierp nia 1997
r. o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi (Dz. U. z 2014
r., poz. 518) oraz z ß1 Roz po rzą dze nia Ra dy Mi -
ni strów z dnia 14 wrze śnia 2004 r. w spra wie spo -
so bu i try bu prze pro wa dza nia prze tar gów oraz
ro ko wań na zby cie nie ru cho mo ści (Dz. U. z 2004
r. nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), ogła sza

I nie ogra ni czo ny prze targ ust ny na sprze daż
nie ru cho mo ści nie za bu do wa nej po ło żo nej w Ja -
czo wi cach, ozna czo nej nr. dział ki 132/2 o po -
wierzch ni 0,1960 ha (RVI – 0,1760 ha, PsV
– 0,0200 ha), k. m. 1.

Bur mistrz Nie mo dli na in for mu je, że
na ta bli cy ogło szeń w Urzę dzie Miej skim
w Nie mo dli nie znaj du ją się wy ka zy nie ru -
cho mo ści prze zna czo nych do dzier ża wy
w try bie bez prze tar go wym:

• nie za bu do wa nej po ło żo nej w Ja ku bo wi -
cach, ozna czo nej nr. dział ki 33/4 o pow. 0,13 ha,

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

• nie za bu do wa nej po ło żo nej w re jo nie Alei
Wol no ści w Nie mo dli nie, ozna czo nej nr. dział -
ki 612/5 część o po wierzch ni 0,0089 ha,

• nie za bu do wa nej po ło żo nej w przy ul. Mic -
kie wi cza w Nie mo dli nie, ozna czo nej nr. dział -
ki 764/6 część o po wierzch ni 0,0010 ha,

• nie za bu do wa nej po ło żo nej w re jo nie ul.
Opol skiej w Nie mo dli nie, ozna czo nej nr dział -
ki 865/8, część o po wierzch ni 0,0234 ha,

• nie za bu do wa nej po ło żo nej w ob rę bie Gó -
ra, ozna czo nej nr. dział ki 16/5 o pow. 0,17 ha,

• nie za bu do wa nej po ło żo nej w Tłu sto rę -
bach, ozna czo nej nu me rem dział ki 77/2 o po -
wierzch ni 0,17 ha.

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

• nie za bu do wa nej po ło żo nej przy ul. Że -
rom skie go w Nie mo dli nie, ozna czo nej nr. dział -
ki 993, część o po wierzch ni 100,4 m2,

• nie za bu do wa nej po ło żo nej przy ul. Sien -
kie wi cza w Nie mo dli nie, ozna czo nej nr. dział -
ki 656, o po wierzch ni 0,0512 ha.

In for ma cji udzie la się w po ko ju nr 36 i 37
tut. urzę du, tel. 774606295 do 7 wew. 220
i 222.
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Nie ru cho mość ta za pi sa na jest w księ dze
wie czy stej KW nr OP1O/00100503/2. Sta no wi
wła sność gmi ny Nie mo dlin. Wol na od ob cią żeń
i zo bo wią zań. 

Nie ru cho mość po ło żo na jest na ob sza rze
nie po sia da ją cym miej sco we go pla nu za go spo -
da ro wa nia prze strzen ne go. Zgod nie z usta le -
nia mi za war ty mi w stu dium uwa run ko wań i kie -
run ków za go spo da ro wa nia prze strzen ne go
gmi ny Nie mo dlin, te ren dział ki w czę ści o po -
wierzch ni 0,1110 ha prze zna czo ny jest
pod upra wy rol ne, a po zo sta ła część o po -
wierzch ni 0,0850 ha prze zna czo na jest pod za -
bu do wę za gro do wą i agro tu ry sty kę. Po sia da
do stęp do dro gi pu blicz nej po przez dro gę nie -
utwar dzo ną. Po sia da moż li wość uzbro je nia
w pod łą cze nie wo do cią go we i ener ge tycz ne.

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no -
si: 34.000,00 zł. 

W prze tar gu mo gą brać udział oso by fi zycz -
ne i oso by praw ne, je że li wpła cą wa dium w pie -
nią dzu w wy so ko ści 3.400,00 zł. Wa dium na le -
ży wpła cać w ka sie Urzę du Miej skie go
w Nie mo dli nie w ter mi nie do 17 lip ca 2014 r.
do godz. 14.00 lub na kon to ban ko we Urzę du
Miej skie go w Nie mo dli nie nr 87 8890
1079 0009 4009 2006 0003. Za ter min wnie sie -
nia wa dium uwa ża się dzień wpły wu wa dium
na wska za ne kon to. 

In for ma cje na te mat prze tar gu udzie la ne
są w Wy dzia le Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi
i Pla no wa nia Prze strzen ne go – pok. nr 37
(tel. 774606295 do 297, wew. 222) tut. urzę du.
Uczest nik prze tar gu mo że za po znać się z re gu -
la mi nem prze pro wa dza nia prze tar gów, do stęp -
nym w po ko ju nr 36 i 37 Urzę du Miej skie go
w Nie mo dli nie.

Prze targ od bę dzie się w dniu 24 lip ca 2014
r. w sa li nr 62 Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie
o godz. 12.00.

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

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

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

dium nie wy gra prze tar gu.

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

Ogło sze nie
Bur mistrz Nie mo dli na, dzia ła jąc zgod nie

z art. 37 ust. 1, art. 38 usta wy z 21 sierp -
nia 1997 r. o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi
(Dz. U. z 2014 r., poz. 518) oraz z ß 1 Roz po rzą -
dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 14 wrze śnia 2004
r. w spra wie spo so bu i try bu prze pro wa dza nia
prze tar gów oraz ro ko wań na zby cie nie ru cho -
mo ści (Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2108 z późn.
zm.), ogła sza

I nie ogra ni czo ny prze targ ust ny na sprze daż
nie ru cho mo ści nie za bu do wa nej po ło żo nej w Ra -
do szo wi cach, ozna czo nej nr. dział ki 115/3 o po -
wierzch ni 0,1700 ha (RIVb – 0,1700 ha), k. m. 1.

Nie ru cho mość ta za pi sa na jest w księ dze
wie czy stej KW nr OP1O/00065757/9. Sta no wi
wła sność gmi ny Nie mo dlin. Wol na od ob cią żeń
i zo bo wią zań. 

Nie ru cho mość po ło żo na jest na ob sza -
rze nie po sia da ją cym miej sco we go pla nu za -
go spo da ro wa nia prze strzen ne go. Zgod nie
z usta le nia mi za war ty mi w stu dium uwa run -
ko wań i kie run ków za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go gmi ny Nie mo dlin, te ren dział ki
w czę ści o po wierzch ni 0,1300 ha prze zna -
czo ny jest pod upra wy rol ne, a po zo sta ła
część o po wierzch ni 0,0400 ha prze zna czo -
na jest pod za bu do wę za gro do wą. Po sia da
bez po śred ni do stęp do dro gi pu blicz nej. Brak
uzbro je nia.

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no -
si: 16.500,00 zł. 

W prze tar gu mo gą brać udział oso by fi zycz -
ne i oso by praw ne, je że li wpła cą wa dium w pie -
nią dzu w wy so ko ści 1.500,00 zł. Wa dium na le -
ży wpła cać w ka sie Urzę du Miej skie go
w Nie mo dli nie w ter mi nie do 17 lip ca 2014 r.
do godz. 14.00 lub na kon to ban ko we Urzę du
Miej skie go w Nie mo dli nie nr 87 8890 1079
0009 4009 2006 0003. Za ter min wnie sie nia
wa dium uwa ża się dzień wpły wu wa dium
na wska za ne kon to. 

In for ma cje na te mat prze tar gu udzie la ne
są w Wy dzia le Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi
i Pla no wa nia Prze strzen ne go – pok. nr 37
(tel. 774606295 do 297, wew. 222) tut. urzę du.
Uczest nik prze tar gu mo że za po znać się z re gu -
la mi nem prze pro wa dza nia prze tar gów, do stęp -
nym w po ko ju nr 36 i 37 Urzę du Miej skie go
w Nie mo dli nie.

Prze targ od bę dzie się w dniu 24 lip ca 2014
r. w sa li nr 62 Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie
o godz. 10.40.

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

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

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

dium nie wy gra prze tar gu.

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

Ogło sze nie
Bur mistrz Nie mo dli na, dzia ła jąc zgod nie

z art. 37 ust. 1, art. 38 usta wy z 21 sierp -
nia 1997 r. o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi
(Dz. U. z 2014 r., poz. 518) oraz z ß1 Roz po rzą -
dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 14 wrze śnia 2004
r. w spra wie spo so bu i try bu prze pro wa dza nia

prze tar gów oraz ro ko wań na zby cie nie ru cho -
mo ści (Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2108 z późn.
zm.), ogła sza

I ogra ni czo ny do wła ści cie li są sied nich nie -
ru cho mo ści prze targ ust ny na sprze daż nie ru -
cho mo ści nie za bu do wa nej po ło żo nej w Ra do -
szo wi cach, ozna czo nej nr. dział ki 117/3
o po wierzch ni 0,1400 ha (RIVb – 0,1400 ha),
k. m. 1.

Nie ru cho mość ta za pi sa na jest w księ dze
wie czy stej KW nr OP1O/00065757/9. Sta no wi
wła sność gmi ny Nie mo dlin. Wol na od ob cią żeń
i zo bo wią zań. 

Nie ru cho mość po ło żo na jest na ob sza rze
nie po sia da ją cym miej sco we go pla nu za go spo -
da ro wa nia prze strzen ne go. Zgod nie z usta le -
nia mi za war ty mi w stu dium uwa run ko wań
i kie run ków za go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go gmi ny Nie mo dlin, te ren dział ki w czę ści
o po wierzch ni 0,1050 ha prze zna czo ny jest
pod upra wy rol ne, a po zo sta ła część o po -
wierzch ni 0,0350 ha prze zna czo na jest
pod za bu do wę za gro do wą. Dział ka nie po sia -
da bez po śred nie go do stę pu do dro gi. Do stęp
po przez dział ki nr 116,117/1,117/4 i118. Brak
uzbro je nia.

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no -
si: 14.000,00 zł.

W prze tar gu mo gą brać udział oso by fi zycz -
ne i oso by praw ne, któ re są wła ści cie la mi są sied -
nich nie ru cho mo ści, je że li wpła cą wa dium w pie -
nią dzu w wy so ko ści 1.400,00 zł. Wa dium na le ży
wpła cać w ka sie Urzę du Miej skie go w Nie mo dli -
nie w ter mi nie do 17 lip ca 2014 r.
do godz. 14.00 lub na kon to ban ko we Urzę du
Miej skie go w Nie mo dli nie nr 87 8890 1079
0009 4009 2006 0003. Za ter min wnie sie nia
wa dium uwa ża się dzień wpły wu wa dium
na wska za ne kon to. 

In for ma cje na te mat prze tar gu udzie la ne
są w Wy dzia le Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi
i Pla no wa nia Prze strzen ne go – pok. nr 37
(tel. 774606295 do 297, wew. 222) tut. urzę du.

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

Prze targ od bę dzie się w dniu 24 lip ca 2014
r. w sa li nr 62 Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie
o godz. 11.20.

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

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

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

dium nie wy gra prze tar gu.

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

■
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Kon kur sy do żyn ko we
– in for ma cja

31 sierp nia od bę dą się Do żyn ki
Gmin ne Nie mo dlin 2014

Za pra sza my rol ni ków, go spo da rzy, wła ści -
cie li ogro dów dział ko wych i przy do mo wych
do wzię cia udzia łu w kon kur sie ko ron żniw nych,
ży wych ob ra zów oraz na naj pięk niej szy ogród,
któ re go wy ni ki ogło si my w dniu do ży nek.

Wa run kiem przy stą pie nia do kon kur su
na naj pięk niej szy ogród jest lo ka li za cja ogro -
du dział ko we go lub przy do mo we go na te re nie
Nie mo dli na i wy peł nie nie kar ty zgło sze nio wej,
któ ra do stęp na jest na stro nie in ter ne to wej
Urzę du Miej skie go www.nie mo dlin.pl oraz
w Urzę dzie Miej skim (po kój nr 32), a tak że
w Miej sko -Gmin nej Bi blio te ce Pu blicz nej.

Wy peł nio ne zgło sze nie na le ży do star czyć
do sie dzi by Miej sko -Gmin nej Bi blio te ki Pu blicz -
nej w Nie mo dli nie (ul. Boh. Po wst. Śl. 34 a)
do dnia 20 sierp nia w go dzi nach pra cy bi blio -
te ki. Ser decz nie za pra sza my i za chę ca my
do udzia łu w kon kur sie. 

Bur mistrz Nie mo dli na
Ko mi tet Or ga ni za cyj ny Do ży nek

Ca ła Pol ska czy ta dzie ciom
W czerw cu Miej sko -

-Gmin na Bi blio te ka Pu blicz -
na włą czy ła się do ob cho -

dów XIII Ogól no pol skie go Ty go dnia
Czy ta nia Dzie ciom, za pra sza jąc z tej oka zji
do wspól ne go czy ta nia bur mi strza Nie mo -
dli na Mi ro sła wa Stan kie wi cza.

Dzie ci przed szkol ne z gru py „Bie dro nek” z PP
Nr 1 za wi ta ły w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli nie,
gdzie ser decz nie po wi tał ich bur mistrz. Mło dzi go ście
zo sta li przy ję ci w sa li ślu bów, gdzie bur mistrz prze -
czy tał im za baw ną ksią żecz kę zna nej i lu bia nej na ca -
łym świe cie szwedz kiej pi sar ki, au tor ki ksią żek dla
dzie ci, Astrid Lind gren „Dzień Dziec ka w Bul l re byn”.

Gło śne czy ta nie w wy ko na niu bur mi strza
spodo ba ło się dzie ciom, gdyż wy słu cha ły opo wia da -
nia z du żym za in te re so wa niem i z chę cią od po wia -
da ły na py ta nia do ty czą ce prze czy ta ne go utwo ru.
Na za koń cze nie spo tka nia bur mistrz czę sto wał swo -
ich mło dych słu cha czy sło dy cza mi, co wy wo ła ło
uśmiech na twa rzach naj młod szych oraz za chę cał
do czy ta nia ksią żek.

Na stęp nie „Bie dron ki” od wie dzi ły bi blio te kę,
gdzie w od dzia le dla dzie ci kon ty nu owa ły wspól ne
czy ta nie za baw nych i cie ka wych hi sto rii na pi sa nych
przez Lind gren: „Pip pi Poń czo szan ki”, „Ron ji, cór ki
zbój ni ka” i „Ach, ten Emil!”. Po nad to naj młod si wzię -
li udział w za ba wach ru cho wych na wią zu ją cych
do prze czy ta nych utwo rów: kon kurs si ła czy, sko ki
Ron ji, ma lo wa nie pie gów Pip pi oraz po ka zie za baw -

nych min. Spo tka nie za koń czy ła za ba wa w Baj ko wym
Ką ci ku z „roz ma ito ścia mi”.

Ko lej ne go dnia do bi blio te ki za wi ta ła gru pa „Ża -
bek”. Dzie ci spę dzi ły mi ło czas wśród bo ha te rów
ksią żek Astrid Lind gren: Pip pi – dziew czyn ce o nad -
ludz kiej si le, Emi lu – chłop cu sko rym do żar tów i nie -
sfor nej Lot cie. Wie le prze róż nych za baw, do star czy -
ło dzie ciom du żo ra do ści i po zy tyw nych emo cji.

Na szym przed szko la kom czy ta li rów nież har ce -
rze, ucznio wie nie mo dliń skie go gim na zjum – Jul ka,
Kin ga, Adam i Krzyś. Wspól ne czy ta nie do star czy ło
naj młod szym wie le ra do ści, a co naj waż niej sze wszy -
scy do brze się ba wi li. Do ro ta Ol szew ska

DNI NIEMODLINA
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Tra dy cyj nie w czerw cu ucznio wie za jęć
in stru men tal nych Ośrod ka Kul tu ry w Nie -
mo dli nie pre zen tu ją to, cze go na uczy li się
w cią gu ro ku na uki gry. Na sce nie sa li wi -
do wi sko wej za pre zen to wa ło się 16 mło -
dych in stru men ta li stów.

Alek san dra Dasz kie wicz roz po czę ła kon cert gra -
jąc na gi ta rze „Me lo dię dzie cię cą”. Oli wia Wło dar czyk
na key bo ar dzie za gra ła tra dy cyj ne me lo die: „Ła bę dzią
rze kę” i „Kie dy wszy scy świę ci”. Mar ce li na Kul czyc ka
za gra ła na gi ta rze „Etiu dę nr 8” Agu ado. Ka ro li na
Bud nik na for te pia nie wy ko na ła „Wróć do So ren to”
i „Bo uree” Graup ne ra. Mi łosz Sza fra niec na gi ta rze
wy ko nał „Etiu dę nr 14” Agu ado. Ja kub Dy bek na key -
bo ar dzie za grał „Hal le lu jah” oraz „Nie li czę go dzin
i lat” Ry biń skie go, na to miast Wik to ria Grud niok
na for te pia nie frag ment „So na ty księ ży co wej” Beetho -
ve na, a na ko niec kon cer tu za śpie wa ła pio sen kę
„Masz prze wró co ne w gło wie”. Bru no Cy goń na for -
te pia nie wy ko nał dwa utwo ry Czer ne go: „Pio sen kę
o ko ni kach po lnych” i „Ga wot”. Pa try cja Bia ło wąs
na gi ta rze za gra ła „An dan te” Ca rul li. Woj ciech Ra -

tusz ny za grał na key bo ar dzie zna ne me lo die „W zie -
lo nym ga ju” i „Za graj mi pięk ny cy ga nie”. Pa try cja Pa -
ją czek po pi sa ła się „Dla Eli zy” Beetho ve na
i fragmentem „Cza ro dziej skie go fle tu” Mo zar ta
na for te pia nie. Alek san dra Ro ga la, rów nież na for te -
pia nie, za gra ła „Wa ria cje G -dur” Kuh lau. Ka mil Ma -
li now ski wy ko nał na gi ta rze dwie me lo die: ku bań ską
i wło ską. Emi lia So czyń ska za gra ła na for te pia nie
„Wal czy ka” Czer ne go, a Ania Hil de brand, rów nież
na for te pia nie, za pre zen to wa ła „Pio sen kę fran cu ską
i „Mo ja ma ma jest ar tyst ką”. Fi lip Haj ta ło wicz za grał
na sak so fo nie „Ama zing Gra ce” w akom pa nia men cie
ze swo im na uczy cie lem oraz na key bo ar dzie „Za to bą
pój dę jak na bal”. Nad przy go to wa niem uczniów czu -
wa ło dwóch in struk to rów: Pa weł Ostrow ski (pia ni no,
key bo ard, sak so fon) i Pa weł Mel ski (gi ta ra).

Kto cho ciaż raz wy stą pił pu blicz nie, ten wie, ja -
kie to wy zwa nie. Dla te go na le żą się bra wa dla mło -
dych wy ko naw ców. Wszyst kich chęt nych za pra sza -
my do kon ty nu owa nia al bo roz po czę cia przy go dy
z na uką gry na in stru men cie w nie mo dliń skim Ośrod -
ku Kul tu ry. Za pi sy we wrze śniu.

mk

Suk ces wo kal ny Ani Hil de brand
8 czerw ca na opol skim Ryn ku od był się fi nał 22.

Ogól no pol skie go Fe sti wa lu Pio sen ki PIO SEN KO BRA -
NIE, któ re go or ga ni za to rem jest Mło dzie żo wy Dom
Kul tu ry w Opo lu. W im pre zie wzię ło udział 55 mło dych
wo ka li stów. Ju ry przy zna ło Ani Hil de brand – wy cho -
wan ce Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie – dru gie miej -
sce w ka te go rii I–III uczniów szkół pod sta wo wych.

mk

Grand Prix
dla Wik to rii Grud niok

Uczen ni ca kla sy dru giej gim na zjum Ze -
spo łu Szkół w Nie mo dli nie – Wik to ria
Grud niok – zdo by ła Grand Prix na VI Klucz -
bor skim Fe sti wa lu Pio sen ki Ob co ję zycz nej
w Klucz bor ku.

Do kon kur su Wik to rię przy go to wy wa ła p.
Agniesz ka Bu czek, któ ra za dba ła o umie jęt no ści ję -
zy ko we swo jej uczen ni cy. Na to miast umie jęt no ści
wo kal ne na sza mło da gwiaz da kształ ci w Ośrod ku
Kul tu ry w Nie mo dli nie pod okiem p. Mag da le ny
Krze mień. Wy stęp Wik to rii tak bar dzo po do bał się ju -
ro rom i pu blicz no ści, że zo sta ła po pro szo na o re ci -
tal na Dniach Klucz bor ka. Gra tu la cje!

Elż bie ta Woź niak

Kon cert uczniów

W te go rocz ny Dzień Dziec ka Ośro -
dek Kul tu ry za pro sił naj młod szych i ro -
dzi ców na przed sta wie nie „Wilk i za jąc
na wa ka cjach”.

Wie le ro dzin sko rzy sta ło
z pro po zy cji i w nie dziel ne po -
po łu dnie przy szło na wy stęp
kra kow skie go te atru Art -Re.
Ak to rzy spi sa li się wy śmie ni cie
nie tyl ko wcią ga jąc do za ba -
wy dzie ci, ale do da jąc wie le
żar tów, któ re ba wi ły do ro -
słych. – Pierw szy raz przy szli -
śmy na te atrzyk. Nie są dzi -
łem, że mo je go wnu ka tak
wcią gnie przed sta wie nie – po -
wie dział po spek ta klu je den
z dziad ków. W ra mach wa ka -
cji z Ośrod kiem Kul tu ry od 30
czerw ca przez ca ły li piec

w po nie dział ki o godz. 12.15 bę dą od by wa ły się
przed sta wie nia te atral ne dla naj młod szych.

mk

Dzień Dziec ka z Ośrod kiem Kul tu ry
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Sta tu et ki roz da ne
Pod ko niec czerw ca w Ośrod ku Kul tu ry

od by ło się spo tka nie bur mi strza Nie mo -
dli na – Mi ro sła wa Stan kie wi cza z naj lep -
szy mi ab sol wen ta mi szkół pod sta wo wych
i gim na zjum w ro ku szkol nym 2013/2014
oraz zwy cięz ca mi kon kur sów przed mio to -
wych i naj lep szy mi spor tow ca mi w gmi nie.

W uro czy sto ści uczest ni czy li rad ni ra dy miej -
skiej na cze le z wi ce prze wod ni czą cym Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie – pa nem Ze no nem Kul czyń skim, dy -
rek to rzy szkół, na uczy cie le oraz ro dzi ce wy róż nio nych
uczniów. Na po cząt ku uro czy sto ści wy róż nie nia ode -
bra ły oso by, któ re przy czy ni ły się do pro mo cji na szej
gmi ny na szcze blu kra jo wym. Na le ża ły do nich pa nie:
Kry sty na Dża luk – Dy rek tor PSP nr 1 w Nie mo dli nie,
Re na ta Rost kow ska – prze wod ni czą cą Ra dy Ro dzi -
ców PSP nr 1 w Nie mo dli nie oraz na uczy ciel ki od -
dzia łów klas O PSP nr 1 w Nie mo dli nie, pa nie: Gra -
ży na Pau ter i Agniesz ka Kow nac ka.

Wy mie nio ne oso by wzię ły udział w ogól no pol -
skim kon kur sie „Mam 6 lat”, któ re go głów nym ce lem
by ło mię dzy in ny mi pro mo wa nie i upo wszech nia nie
naj cie kaw szych ini cja tyw po dej mo wa nych na rzecz
za pew nie nia sze ścio lat kom przy ja znej ada pta cji
do edu ka cji szkol nej. Kon kurs ad re so wa ny był do rad
ro dzi ców szkół pod sta wo wych, rad ro dzi ców przed -

szko li oraz uczniów. Ra da Ro dzi ców PSP nr 1 wraz
z na uczy ciel ka mi przy go to wa ły pre zen ta cję w jed nej
z trzech ka te go rii te ma tycz nych: „Sze ścio la tek
w przy ja znej szko le – jak mo ja szko ła przy go to wa ła
się na przy ję cie sze ścio lat ków do I kla sy?” – zdo by -
wa jąc I miej sce w wo je wódz twie i II w kra ju. 

Z rąk bur mi strza po dzię ko wa nia ode brał rów -
nież Gmin ny Ko or dy na tor Spor tu Szkol ne go – pan
Zbi gniew We ber za ko or dy na cję wszel kich dzia łań
w spo rcie na te re nie gmi ny, po pu la ry zo wa nie róż -
nych form spor tu wśród mło dzie ży szkol nej, współ -
pra cę z wła dza mi sa mo rzą do wy mi, oświa to wy mi,
dy rek to ra mi szkół, or ga ni za cja mi kul tu ry fi zycz nej
i in ny mi dzia ła ją cy mi na rzecz spor tu dzie ci i mło dzie -
ży, a tak że pro wa dze nie współ za wod nic twa szkół
w za kre sie ma so wej kul tu ry fi zycz nej.

Szcze gól ne po dzię ko wa nia i gra tu la cje otrzy -
ma li naj lep si ab sol wen ci szkół pod sta wo wych i gim -
na zjum oraz ich ro dzi ce.

Oto ucznio wie, któ rych okre ślo no mia nem
„Naj lep si z naj lep szych”:

1. Ju lia Niż nik, uczen ni ca Pu blicz nej Szko ły Pod -
sta wo wej nr 1 w Nie mo dli nie,

2. Alek san dra Żak, uczen ni ca Szko ły Pod sta wo -
wej nr 2 w Nie mo dli nie,

3. Ka rol Ha biak, uczeń Szko ły Pod sta wo wej
w Ro gach,

4. Jo an na Ja błoń ska, uczen ni ca Pu blicz ne go
Gim na zjum w Gra czach.

Są to ucznio wie, któ rzy w wy ni ku kla sy fi ka cji
koń co wo rocz nej uzy ska li z obo wiąz ko wych za jęć edu -
ka cyj nych naj wyż szą śred nią ocen, naj wyż szą oce nę
z za cho wa nia oraz zna czą cą ilość punk tów ze spraw -
dzia nu lub eg za mi nu gim na zjal ne go.

Spo tka nie w Ośrod ku Kul tu ry by ło rów nież pod -
su mo wa niem zma gań kon kur so wych na te re nie gmi -
ny Nie mo dlin dla uczniów szkół pod sta wo wych oraz
gim na zjal nych. Ucznio wie na szych szkół przy stą pi li
do 15 kon kur sów przed mio to wych ko or dy no wa nych
przez gmi nę. Udział w kon kur sie wzię ło łącz nie 105
uczniów szkół pod sta wo wych i gim na zjal nych, któ rzy
przy go to wy wa li się pod czuj nym okiem swo ich na -
uczy cie li.

Z ogól nej licz by 866 uczniów re ali zu ją cych obo -
wią zek szkol ny w szko łach, dla któ rych or ga nem pro -
wa dzą cym jest gmi na Nie mo dlin, 125 uczniów szkół
pod sta wo wych i gim na zjum w Gra czach, a tak że 24
uczniów Pu blicz ne go Gim na zjum Ze spo łu Szkół w Nie -
mo dli nie do stą pi ło za szczy tu uczest ni cze nia wraz ze
swo imi ro dzi ca mi w spo tka niu i ode bra ło z rąk bur mi -
strza i wi ce prze wod ni czą ce go ra dy miej skiej po dzię -
ko wa nia i li sty gra tu la cyj ne za uzy ska ne suk ce sy i wy -
so kie osią gnię cia w kon kur sach i olim pia dach.

Pod czas uro czy ste go spo tka nia bur mistrz gra tu -
lo wał wszyst kim wy róż nio nym i na gro dzo nym oraz
ży czył sło necz ne go i zdro we go od po czyn ku w cza sie
wa ka cji.

Mał go rza ta Ko cha nek

Po że gna nie ab sol wen tów szko ły za wo do wej
13 czerw ca Ze spół Szkół w Nie mo -

dli nie uro czy ście po że gnał ab sol wen -
tów Za sad ni czej Szko ły Za wo do wej.
Część ofi cjal na i ar ty stycz na od by ła się
na sa li wi do wi sko wej nie mo dliń skie go
Ośrod ka Kul tu ry.

Na wi dow ni za sie dli za pro sze ni go ście, ro -
dzi ce i pra co daw cy na szych ab sol wen tów oraz
de le ga cje po szcze gól nych klas. Część ar ty stycz -
ną tra dy cyj nie przy go to wa li ucznio wie młod -
szych rocz ni ków pod kie run kiem p. Ewy Sku ry -
-Pra jel i p. An ny Zda now skiej. W tym ro ku

szkol nym Me da le Chro bre go by ły przy zna wa ne w trzech ka te go riach: SU PER FA -
CHO WIEC, SPOR TO WIEC, ZA WSZE OBEC NY. Sta tu et ki Chro bre go ww. ka te go -
riach otrzy ma li: Prze my sław Ję drze jów, Ad rian Na chti gall i Na ta lia Sta isz.

W czę ści ofi cjal nej na stą pi ło wrę cze nie na gro dy Sta ro sty Po wia tu Opol skie -
go dla naj lep sze go ab sol wen ta Za sad ni czej Szko ły Za wo do wej. Lau re atem zo stał
Prze my sław Ru snak z kla sy 3 A ZSZ, któ ry uzy skał naj wyż szą śred nią ocen. Na wy -
róż nie nie za słu gu je też Na ta lia Sta isz z kla sy 3 B ZSZ, któ ra uzy ska ła dru gą lo ka -
tę. Ab sol wen ci przy go to wu ją się do eg za mi nów za wo do wych, któ re bę dą zda wa -
li już po za szko łą. Elż bie ta Woź niak

Dzień Dziec ka w Gra czach
Bli sko pięć dzie się cio ro dzie ci z Gra czy ba wi ło się pod -

czas te go rocz ne go Dnia Dziec ka zor ga ni zo wa ne go w Za -
kła do wym Do mu Kul tu ry.

Na przy by łych cze ka ły tur nie je spor to we oraz kon kur sy pla stycz ne
o wa ka cyj nej te ma ty ce. Po nad to moż na by ło zre ali zo wać swój po mysł
na gra fi kę pod czas ma lo wa nia twa rzy i za ba wy z kre dą na pla cu
przed obiek tem. W kon kur sach wy róż nio no na gro da mi naj lep szych
uczest ni ków – Każ de go z uczest ni ków ob da ro wa li śmy wspa nia ły mi
słod ko ścia mi oraz spe cja ła mi z gril la – mó wi Ka rol Bi skup. Od lat or ga -
ni za to rem im pre zy jest ko pal nia Ba zalt -Gra cze. Ka rol Bi skup

Laureaci konkursu MEN ze Szkoły Podstawowej nr 1 Najlepsi absolwenci
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Wakacje z Ośrodkiem Kultury w Niemodlinie
30 czerwca – 31 sierpnia
PONIEDZIAŁEK • 30 czerwca 

10.30 Warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży
12.15 Spektakl teatralny dla dzieci Teatr Art-Re „Wars i Sawa”
13.00 Warsztaty wokalne dla dorosłych
14.00 Warsztaty wokalne i karaoke dla dzieci i młodzieży
17.00 Próby zespołów młodzieżowych

ŚRODA • 2 lipca
10.00 Nauka gry na instrumentach klawiszowych
11.00 Warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży
13.00 Warsztaty wokalne dla dorosłych
14.00 Warsztaty wokalne i karaoke dla dzieci i młodzieży
17.00 Dyskoteka dla dzieci

CZWARTEK • 3 lipca
10.00 Nauka gry na instrumentach klawiszowych
11.00 Warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży
12.00 Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży
13.00 Warsztaty wokalne dla dorosłych
14.00 Zabawy i gry dla dzieci
14.00 Warsztaty wokalne i karaoke dla dzieci i młodzieży
17.00 Próby zespołów młodzieżowych

PONIEDZIAŁEK • 7 lipca
10.00 Nauka gry na instrumentach klawiszowych
12.15 Spektakl teatralny dla dzieci Teatr Art - Re „Bocian i Żabka”
13.00 Warsztaty wokalne dla dorosłych
14.00 Warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży
17.00 Próby zespołów młodzieżowych

ŚRODA • 9 lipca
10.00 Nauka gry na instrumentach klawiszowych
13.00 Warsztaty wokalne i karaoke dla dzieci i młodzieży
13.00 Warsztaty wokalne dla dorosłych 

CZWARTEK • 10 lipca
10.00 Nauka gry na instrumentach klawiszowych
12.00 Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży
13.00 Warsztaty wokalne dla dorosłych
14.00 Zabawy i gry dla dzieci
17.00 Próby zespołów młodzieżowych

PONIEDZIAŁEK • 14 lipca
10.00 Nauka gry na instrumentach klawiszowych
11.00 Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży
12.15 Spektakl teatralny dla dzieci Teatr Art-Re „Pchła Krętaczka”
13.00 Warsztaty wokalne dla dorosłych
14.00 Warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży
17.00 Próby zespołów młodzieżowych

ŚRODA • 16 lipca
10.00 Nauka gry na instrumentach klawiszowych
11.00 Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży
13.00 Warsztaty wokalne i karaoke dla dzieci i młodzieży
13.00 Warsztaty wokalne dla dorosłych
17.00 Dyskoteka dla dzieci, animacje z postacią bajkową „Królik Bugs”

CZWARTEK • 17 lipca
10.00 Nauka gry na instrumentach klawiszowych
11.00 Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży
12.00 Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży
13.00 Warsztaty wokalne dla dorosłych
14.00 Zabawy i gry dla dzieci
17.00 Próby zespołów młodzieżowych

PONIEDZIAŁEK • 21 lipca
11.00 Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży
12.15 Spektakl teatralny dla dzieci Teatr Art-Re „Kozucha Kłamczucha”
13.00 Warsztaty wokalne dla dorosłych
14.00 Warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży

17.00 Próby zespołów młodzieżowych

ŚRODA • 23 lipca 
11.00 Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży
13.00 Warsztaty wokalne i karaoke dla dzieci i młodzieży
13.00 Warsztaty wokalne dla dorosłych

CZWARTEK • 24 lipca
11.00 Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży
12.00 Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży
13.00 Warsztaty wokalne dla dorosłych
14.00 Zabawy i gry dla dzieci
17.00 Próby zespołów młodzieżowych

PONIEDZIAŁEK • 28 lipca
11.00 Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży
12.15 Spektakl dla dzieci Teatr Art -Re „Złota Rybka”
13.00 Warsztaty wokalne dla dorosłych
14.00 Warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży
17.00 Próby zespołów młodzieżowych

ŚRODA • 30 lipca 
11.00 Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży 
13.00 Warsztaty wokalne i karaoke dla dzieci i młodzieży
13.00 Warsztaty wokalne dla dorosłych 
17.00 Dyskoteka dla dzieci, animacje z postacią bajkową „Chester”

CZWARTEK • 31 lipca
11.00 Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży
13.00 Warsztaty wokalne dla dorosłych
14.00 Zabawy i gry dla dzieci
17.00 Próby zespołów młodzieżowych

Podsumowanie wakacji  • 30–31 sierpnia

SOBOTA • 30 sierpnia
Historie Antosia i Margolci - impreza plenerowa/program animacyjny dla dzieci
NIEDZIELA • 31 sierpnia
Zabawa z kuglarstwem – impreza plenerowa/program animacyjny dla dzieci



Me da le Chro bre go 2014 
26 czerw ca Ze spół Szkół w Nie mo dli nie

po że gnał ab sol wen tów gim na zjum. Uro -
czy stość od by ła się w sa li wi do wi sko wej
nie mo dliń skie go Ośrod ka Kul tu ry w obec -
no ści na uczy cie li, de le ga cji po zo sta łych
klas, ro dzi ców i za pro szo nych go ści
– przed sta wi cie li władz sta ro stwa po wia -
to we go w Opo lu i gmi ny Nie mo dlin oraz
dy rek to rów za przy jaź nio nych in sty tu cji.

Zgod nie z tra dy cją szko ły pro gram ar ty stycz ny
Ga li Chro bre go przy go to wa li ucznio wie klas dru -
gich gim na zjum pod opie ką wy cho waw czyń: Ka ta -
rzy ny Dra bik, Mał go rza ty Bar to szew skiej i Ma rii Da -
wi dziak. Ko le żeń skie go wspar cia udzie lił Ja cek
Ja siń ski oraz ze spół wo kal ny z kla sy I b gim na zjum.
Mło dzi ar ty ści „rzu ci li wi dow nię na ko la na” swo imi
wy stę pa mi – jed nym sło wem drżyj cie zdo byw cy na -
gród na fe sti wa lach Eu ro wi zji i w Opo lu. Jed nak naj -
waż niej szym ele men tem ga li są me da le przy zna wa -
ne ab sol wen tom w róż nych ka te go riach. No mi na cje

są uczniom zna ne, ale na zwi ska zwy cięz ców po zo sta -
ją ta jem ni cą aż do mo men tu uro czy ste go ogło sze -
nia. Oto li sta te go rocz nych no mi no wa nych i zwy -
cięz ców w po szcze gól nych ka te go riach:

HU MA NI STA
• Gre la Do mi ni ka
• Kwie ciń ska Ju lia
• Żmu da Pau li na
• Pa luch Ju lia
• Pie trasz ko To masz
me dal – Ju lia Kwie ciń ska
PO LI GLO TA
• Dę biń ska An na
• Kacz kow ski Adam
• Kar dasz Grze gorz
• Żmu da Pau li na
• Pa luch Ju lia
me dal – Adam Kacz kow ski
AR TY STA
• Ka miń ska An na
• Sob czak Adam
• Kwie ciń ska Ju lia
• Wą cha ła Ka ta rzy na
• Waj man Prze my sław
me dal – Prze my sław Waj man
ŚCI SŁO WIEC
• Gre la Do mi ni ka
• Kwie ciń ska Ju lia
• Mróz Sa ra
• Żmu da Pau li nag
• Ba naś Pa weł
me dal – Pau li na Żmu da
SPOR TO WIEC
• Ce pa Sta ni sław
• Żmu da Pau li na
• Po ra Ka mil 
• Ro ma now ski Bar tło miej
• Roz krut Pa try cja
me dal – Pau li na Żmu da

PO MOC NA DŁOŃ
• Kacz kow ski Adam
• Bry kow ska Bo gu sła wag
• Di łaj Ta tia na 
• Pa luch Ju lia
me dal – Ta tia na Di łaj
ZA WSZE OBEC NY
• Dę biń ska An na 
• Gre la Do mi ni ka
• Te la tyń ski Pa weł
• Ko te luk Mar cel
• Ro ma now ski Bar tło miej
me dal – An na Dę biń ska
PO ZY TYW NIE ZA KRĘ CO NY
• Gre la Do mi ni ka
• Ra dzi szew ski Mi chał 
• Opa lo ny Mi chał 
• Waj man Prze my sław
me dal – Mi chał Ra dzi szew ski
PO ZY TYW NE ZA SKO CZE NIE RO KU 2014
Mał go rza ta Bel ska

W czę ści ofi cjal nej Ire na Szott, na czel nik Wy -
dzia łu Oświa ty, Kul tu ry i Spor tu Sta ro stwa Po -
wia to we go w Opo lu, wrę czy ła na gro dę Sta ro sty
dla naj lep sze go ab sol wen ta gim na zjum Ze spo łu
Szkół w Nie mo dli nie. W tym ro ku otrzy ma ła ją
Pau li na Żmu da (śred nia ocen 5,98), wzo ro wa
uczen ni ca, lau re at ka wie lu kon kur sów i jed no cze -
śnie uty tu ło wa na spor t smen ka. Ko lej nym na gro -
dzo nym zo stał Edward Ję dra – rad ny po wia tu,
któ ry otrzy mał z rąk dy rek tor Bar ba ry Pa nec kiej
po dzię ko wa nia za ak tyw ny udział w ży ciu na szej
szko ły. Na stęp nie na gro dy i świa dec twa z wy róż -
nie niem ode bra li po zo sta li ab sol wen ci. Na ko -
niec nad szedł czas na po że gna nia z wy cho waw -
ca mi i pa miąt ko we zdję cia. 

Elż bie ta Woź niak
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26 ma ja w Nie mo dli nie na uli cy Da -
szyń skie go nie zna ny spraw ca z otwar te -
go miesz ka nia skradł port fel z do wo dem
oso bi stym oraz bi żu te rię sztucz ną
na szko dę oso by pry wat nej. Stra ty 200 zł.

28 ma ja w Nie mo dli nie na uli cy Rey -
mon ta pa trol KP z Nie mo dli na za trzy -
mał 64-let nie go miesz kań ca po wia tu opol -
skie go, któ ry w sta nie po spo ży ciu al ko ho lu
kie ro wał au to ka rem mar ki Ive co. Po stę po -
wa nie pro wa dzi KP w Nie mo dli nie.

28 ma ja w Nie mo dli nie na uli cy
re ja pa trol KWP z Opo la za trzy mał 30-
lat ka, któ ry kie ro wał sa mo cho dem oso -
bo wym mar ki BMW w sta nie nie trzeź -

wo ści. Po stę po wa nie pro wa dzi KP
w Nie mo dli nie.

6 czerw ca na 222 ki lo me trze au to -
stra dy A4 pa trol KMP Opo le za trzy mał
nie trzeź we go bia ło ru skie go kie row cę,
któ ry kie ro wał sa mo cho dem cię ża ro wym
mar ki Re nault. Po stę po wa nie pro wa dzi
KP z Nie mo dli na.

7 czerw ca w Nie mo dli nie na uli cy
Opol skiej pa trol z KP w Nie mo dli nie za -
trzy mał nie trzeź we go 37-let nie go miesz -
kań ca po wia tu opol skie go, któ ry kie ro wał
sa mo cho dem mar ki VW Ven to. Po stę po -
wa nie pro wa dzi KP w Nie mo dli nie.

Oprac. M. G.

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

Ślą skich 43
49-100 Nie mo dlin

Dy żur ny Ko mi sa ria tu
ca ło do bo wo

tel. 77 4023 653,
997 – wy łącz nie alar mo wy!

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

Kie row nik Re fe ra tu
Kry mi nal ne go
tel. 774023 663

Paulina Żmuda – najlepsza
absolwentka gimnazjum,
Ścisłowiec i Sportowiec

Trzy ma my rę kę na pul sie
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Fe styn do bro czyn ny w Gra bi nie
Dzię ki ini cja ty wie ra dy ro dzi ców z PSP

SPSK w Gra bi nie, z oka zji Dnia Dziec ka zor -
ga ni zo wa no dwu dnio wy fe styn pod ha -
słem „Ro dzin ne Świę to wa nie”. 

Szko ła w Gra bi nie wra ca do daw nych tra dy cji,
kie dy to raz do ro ku or ga ni zo wa no za ba wę dla lo kal -
nej spo łecz no ści. Po mysł oka zał się traf ny, świad czy
o tym zna ko mi ta fre kwen cja pod czas obu świą tecz -
nych dni. Za an ga żo wa nie ro dzi ców, pra cow ni ków
szko ły i jej przy ja ciół za owo co wa ło im pre zą na bar -
dzo wy so kim po zio mie.

W so bot nie po po łu dnie dy rek tor szko ły w Gra bi -
nie, Ga brie la Ła ska rzew ska, ofi cjal nie roz po czę ła fe -
styn. Za pro si ła go ści do sko rzy sta nia z ofe ro wa nych
atrak cji. Dzie ci mo gły po ba wić się na dmu cha nym
zam ku, spró bo wać szczę ścia w lo te rii fan to wej lub
zjeść wa tę cu kro wą. Na do ro słych cze kał pie czo ny pro -
siak, kieł ba sa i ka szan ka z gril la, ca łe mnó stwo ciast,
za pie kan ki oraz na po je. Za ba wę pro wa dził DJ Le chu.
Go ście po dzi wia li po kaz z udzia łem psa po li cyj ne go
zor ga ni zo wa ny przez po li cjan tów z Ko men dy Miej skiej
w Opo lu oraz po kaz ra tow nic twa z ele men ta mi pierw -
szej po mo cy prze pro wa dzo ny przez OSP w Gra bi nie.
Za ba wa ta necz na trwa ła do póź nej no cy. 

Nie dzie la to dzień, w któ rym naj waż niej sze by ły
dzie ci i ich ro dzi ny. Swój po pis da ły so list ki, uczen ni ce
szko ły. Ro dzi ce i ich po cie chy uczest ni czy li w za ba wie
„Czy znasz swo ich ro dzi ców?” oraz w grach i za ba -
wach spor to wych. Od by ły się dwa me cze pił ki noż nej:
oj co wie -sy no wie oraz ma my -cór ki. Waż nym punk tem
pro gra mu by ła „Iskra do świę te go Ja na Paw ła II”-
wy pusz cze nie do nie ba ba lo nów ra zem z proś ba mi,
po dzię ko wa nia mi i prze pro si na mi. Za pre zen to wa ły
się tak że szkol ne che er le ader ki i przed szko la ki. 

Fe styn za koń czył się suk ce sem. Po zy ska ne środ -
ki fi nan so we zo sta ną prze zna czo ne na do fi nan so wa -
nie pla cu za baw dla przed szko la ków. Licz ni go ście
z uśmie chem opusz cza li te ren szko ły. Ko lej ny raz oka -
za ło się, że wspól nie moż na wie le osią gnąć. Dy rek tor
PSP SPSK w Gra bi nie, Ga brie la Ła ska rzew ska, pra gnie
po dzię ko wać wszyst kim, któ rzy przy czy ni li się do or -
ga ni za cji fe sty nu, spon so rom, dar czyń com i uczest -
ni kom „Ro dzin ne go Świę to wa nia”.

Da nu ta Ba bicz

Fe styn ro dzin ny
w przed szko lu w Gra czach

W Pu blicz nym Przed szko lu im. Ma rii
Kow nac kiej w Gra czach od był się pik nik
ro dzin ny z oka zji Dnia Ma my i Ta ty oraz
Dnia Dziec ka. Na pik nik przy by li ro dzi ce
dzie ci przed szkol nych oraz wszy scy chęt ni.

Jak co ro ku, na fe sty nie wrę czo no ty tuł „Przy ja -
cie la Przed szko la” tym ro dzi com, któ rzy w zna czą -
cy spo sób przy czy nia ją się do po pra wie nia ja ko ści
pra cy przed szko la, wspie ra jąc nas or ga ni za cyj nie,
do po sa ża jąc przed szko le w po mo ce, ak tyw nie

uczest ni cząc w ży ciu przed szko la. W tym ro ku de cy -
zją ra dy pe da go gicz nej ty tuł „Przy ja ciel Przed szko -
la” otrzy mał Mi ro sław Stan kie wicz, bur mistrz Nie -
mo dli na za wspar cie or ga ni za cyj ne i zro zu mie nie
po trzeb dzie ci. Prze wi dzia no wie le atrak cji m.in.
kon kur sy spraw no ścio we na wią zu ją ce do pro gra mu
„Przed szko le w ru chu”, któ ry jest re ali zo wa ny
w przed szko lu. Dzie ci i ro dzi ce bra li czyn ny udział
w grach i za ba wach z na gro da mi oraz za pre zen to -
wa no pro gra my ar ty stycz ne przy go to wa ne prze
wszyst kie gru py przed szkol ne. Go ście mo gli rów -
nież sko rzy stać z bu fe tu oraz spró bo wać pysz ne go
cia sta upie czo ne go przez ro dzi ców dzie ci przed -
szkol nych. Przed szko le uczest ni czy rów nież w I edy -
cji pro gra mu pro fi lak tycz ne go „Czy ste po wie trze
wo kół nas”. Za rów no dzie ci, jak i ro dzi ce, czyn nie
uczest ni czy li w pro gra mie. Fi na łem pro gra mu był
po kaz sztucz ne go za dy mie nia wy ko na ny przez Jed -
nost kę Ra tow ni czo -Ga śni czą nr 3 z Nie mo dli na
i OSP Gra cze. Stra ża cy udo stęp ni li na miot, któ ry zo -
stał sztucz nie za dy mio ny. Atrak cją by ło wej ście
do na mio tu i po ru sza nie się w za dy mio nym oto cze -
niu przy po mo cy ka me ry ter mo wi zyj nej. Wspa nia ła
po go da i do bry hu mor uczest ni ków spra wi ły, że
dzień ten bę dzie my dłu go pa mię tać.

Ewa Chro bot, Ma rio la Za lej ska

Kon kurs wie dzy o ry bac twie

W sie dzi bie Ze spo łu Szkół im. Bo le sła -
wa Chro bre go w Nie mo dli nie od był się
pierw szy te go rocz ny pół fi nał „Kon kur su
wie dzy o ry bac twie”, któ re go or ga ni za to -
rem jest LGR Opolsz czy zna.

Uczest ni cy te go eta pu od po wia da li na py ta nia
kon kur so we, wśród któ rych zna la zły się py ta nia do -
ty czą ce ryb, głów nie tych ho dow la nych, jak rów nież
py ta nia zwią za ne z ry bac twem, a tak że z dzia ła nia -
mi pro wa dzo ny mi przez Lo kal ną Gru pę Ry bac ką
Opolsz czy zna. Wszyst kich py tań by ło 20 i na le ża ło
na nie od po wie dzieć w jak naj krót szym cza sie. Naj -
lep szym za wod ni kiem oka zał się Ra do sław Ko rzo nek,
dru gie miej sce uzy skał Mi chał Pie nia cha, a trze cie
Mi chał Stoj ko. Wszy scy są ucznia mi gim na zjum Ze -
spo łu Szkół w Nie mo dli nie. Ca ła troj ka za kwa li fi ko -
wa ła się do fi na łu wo je wódz kie go, któ ry od bę dzie się
we wrze śniu 2014 r. w Po li wo dzie. 

Dru ży na Ze spo łu Szkół w Nie mo dli nie ser decz -
nie dzię ku je pa nom: Mar ko wi Ada mu so wi i Krzysz -
to fo wi Żmu dzie z Go spo dar stwa Ry bac kie go w Nie -
mo dli nie za życz li wą opie kę i po moc w zgłę bia niu
taj ni ków ho dow li ryb.

Elż bie ta Woź niak

Tań cem do lep sze go ży cia
Wraz z part ner ską Ta necz ną Szko łą

Bo ni fac z Czech gru pa trzy dzie stu uczniów
z na szej szko ły weź mie udział w pro gra mie
unij nym „Mło dzież w ak cji – Mło dzież dla
Eu ro py”, któ rym za rzą dza Kra jo wa Agen -
cja Mło dzie ży Cze skiej „Mládež”. Pro jekt
no si na zwę „Tań cem do lep sze go ży cia”.

Już 27 czerw ca ro ku wy cho wan ko wie obu szkół
spo tka ją się na wspól nym obo zie w miej sco wo ści Ra -
dva ni ce, gdzie po przez ta niec, mu zy kę, warsz ta ty
pla stycz ne, kon kur sy i wie czo ry te ma tycz ne bę dą
po zna wać tra dy cję i kul tu rę obu na ro dów. Wy po czy -
nek trwać bę dzie do 3 lip ca.

Współ pra ca ze szko łą tań ca Bo ni fac w Cze -
chach trwa już od 2008 ro ku. Pierw sze kon tak ty
z za przy jaź nio ną już dzi siaj szko łą na wią za ła pa ni
Bo że na Ga la – in struk tor ka gru py ta necz nej „Ro -
żek”. Dzię ki jej za an ga żo wa niu ucznio wie każ de go
ro ku ma ją moż li wość do sko na le nia swo ich umie jęt -
no ści na wspól nych warsz ta tach ta necz nych z ko le -
żan ka mi z Czech.

Te go rocz ny pro gram „Tań cem do lep sze go ży -
cia” za kła da wy mia nę wie dzy i umie jęt no ści na te -
mat kul tu ry i sztu ki obu na ro dów oraz wspól ny wy -
po czy nek. Pro wa dzo ne za ję cia kon cen tro wać się
bę dą przede wszyst kim na tań cu i kształ to wa niu na -
wy ku zdro we go sty lu ży cia. W pro gra mie prze wi dzia -
no tak że dzia ła nia ta kie jak: za ję cia mu zycz ne, warsz -
ta ty ar ty stycz ne pro wa dzo ne przez in struk to rów
spe cja li stów, pre zen ta cje na te mat ży cia w obu kra -
jach, cze ski i pol ski dzień w kuch ni. Do dat ko wą atrak -
cją bę dzie wej ście na Śnież kę – naj wyż szy szczyt
Czech. Na za koń cze nie po by tu pla no wa ny jest
wspól ny wy stęp dla lo kal nej spo łecz no ści.

Jo lan ta Włoch

Fe styn ro dzin ny
w przed szko lu

W Pu blicz nym Przed szko lu nr 1 od był
się fe styn ro dzin ny. By ła to im pre za otwar -
ta pro mu ją ca pla ców kę na ze wnątrz.

Dy rek cja, na uczy cie le, jak i ca ły per so nel
przed szko la, sta ra li się, by ta im pre za by ła ra do -
sna. To wa rzy szy ło jej ak tyw ne spę dze nie cza su
dzie ci z ro dzi ca mi. Fe styn roz po czął się pro gra ma -
mi ar ty stycz ny mi, pod czas któ rych dzie ci z po -
szcze gól nych grup pre zen to wa ły swo je umie jęt no -
ści wo kal no -mu zycz ne z oka zji dnia oj ca i mat ki.
Pro gra my ar ty stycz ne z ro ku na rok są co raz bar -
dziej atrak cyj ne. Każ da część ar ty stycz na zo sta ła
za koń czo na wrę cze niem upo min ków dla ro dzi ców
i za pro sze niem do dal szej za ba wy. Moż na by ło
przy jem nie po sie dzieć w ka wia ren ce, w któ rej ser -
wo wa no pysz ne pie roż ki, kieł ba ski, cia sta i słod kie
de se ry. Za in te re so wa niem dzie ci cie szy ły się kon -
kur sy pla stycz ne, ma lo wa nie twa rzy, ukła da nie
fan ta zyj nych fry zur. Ja ko or ga ni za to rzy ko lej ne go
już fe sty nu sta ra li śmy się by pod czas im pre zy pa -
no wa ła we so ła at mos fe ra. Naj lep szym po dzię ko -
wa niem dla nas by ły uśmiech nię te bu zie dzie ci
i za do wo le ni ro dzi ce.

Bar ba ra Grzą dziel

Przed szko le w ru chu
W ro ku szkol nym 2013/2014 Pu blicz ne

Przed szko le w Gra czach uczest ni czy ło
w ogól no pol skiej ak cji „Ćwi czyć każ dy mo -
że” Mi ni ster stwa Edu ka cji Na ro do wej.

Przed szko le przez ca ły rok szkol ny or ga ni zo -
wa ło za ję cia ru cho we. Po speł nie niu wy ma gań
mi ni ste rial nych otrzy ma li śmy ty tuł „Przed szko la
w ru chu”. Ty tuł sta no wi wy róż nie nie dla szkół
i przed szko li, któ re w istot ny spo sób przy czy nia ją
się do pro mo wa nia w swo im śro do wi sku ak tyw no -
ści fi zycz nej.

Jo lan ta Ju zwa
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Pierw sze go czerw ca mło dzi pa sjo na ci
węd kar stwa spo tka li się, aby w przy ja znej
i ro dzin nej at mos fe rze ry wa li zo wać o cen -
ne na gro dy pod czas za wo dów węd kar -
skich z oka zji Dnia Dziec ka.

Miej scem zma gań już tra dy cyj nie był za lew rze -
ki Ści na wy oraz rze ka Ści na wa. Mło dzi węd ka rze
bar dzo licz nie sta wi li się na miej sce zbiór ki. Po po wi -
ta niu przez pre ze sa, wy lo so wa li swo je sta no wi ska,
a na stęp nie ro ze szli się w ce lu przy go to wa nia do za -

wo dów. Po sy gna le ozna cza ją cym po czą tek ło wie nia,
roz po czę ła się za cię ta ry wa li za cja. Za wod ni cy, ta tu -
sio wie i nie tyl ko, ro bi li wszyst ko, aby prze chy trzyć
cwa ne ry by. Jak się póź niej oka za ło – sku tecz nie, po -
nie waż uda ło się to aż 48 za wod ni kom. Po za koń cze -
niu ło wie nia na stą pi ło wa że nie. Na trze cim stop niu
po dium sta nął Ma te usz Le wan dow ski z wy ni -
kiem 670 pkt., na dru gim miej scu upla so wał się Mi -
ko łaj Łysz czar czyk z wy ni kiem 815 pkt., któ ry zo stał
też łow cą naj więk szej ry by, ja zia o ma sie 775 gram.
Nie kwe stio no wa nym zwy cięz cą oka zał Oli wer Pa -
łasz, któ ry uzy skał wy nik 820 pkt. Po ogło sze niu wy -
ni ków za wod ni cy otrzy ma li na gro dy w po sta ci sprzę -
tu węd kar skie go. Ser decz ne po dzię ko wa nia na le żą
się spon so rom oraz wszyst kim, któ rzy po mo gli w re -
ali za cji im pre zy. 

Czo ło wa dzie siąt ka:

1. Pa łasz Oli wer – 850
2. Łysz czar czyk Mi ko łaj – 815
3. Le wan dow ski Ma te usz – 670
4. Paw lik Ka ro li na – 605
5. Dros dziok Pa weł – 515
6. Ostrow ski Ka rol – 485
7. Woź niak Oskar – 475
8. Buch ta Ni ko dem – 455
9. Ada mus Ce za ry – 445

10. Ma zu rek Pa tryk – 300

Mar cin Ol szew ski

Za gra li u po łu dnio wych
part ne rów

W po ło wie czerw ca re pre zen ta cja szko ły pod sta -
wo wej i gim na zjum w Gra czach wzię ła udział w tur -
nie ju pił kar skim zor ga ni zo wa nym przez mia sto part -
ner skie Štíty (Cze chy) i za ję ła trze cie miej sce.

mk

Baj ko wo -spor to wy
Dzień Dziec ka w Je dyn ce

Dzień Dziec ka to do sko na ła oka zja do wspól nej za ba wy wszyst kich dzie -
ci. Za in spi ro wa ni przy go da mi bo ha te rów ulu bio nych ba jek i ba śni, któ re po -

zna wa li śmy w ra mach za jęć w pro jek cie FŚNiT, ra zem z wy cho waw czy nia mi
po sta no wi li śmy za pro sić na szych ko le gów i ko le żan ki z klas 0-3 do wzię cia
udzia łu w wiel kiej przy go dzie w Kra inie Baj lan dii. Na wszyst kich śmiał ków cze -
ka ły za da nia przy go to wa ne przez bo ha te rów naj bar dziej zna nych ba jek: rzu -
ca nie gro chem od „Księż nicz ki na ziarn ku gro chu”, wy ści gi na mio tle „Ba by
Ja gi”, ło wie nie „Zło tej ryb ki”.

Alek san dra Haj ta ło wicz

Tur niej Sza cho wy o Pu char
Chro bre go

W tur nie ju wzię ło udział 55 uczniów
z po wia tów: opol skie go, ny skie go i brze -
skie go oraz z mia sta Opo la.

W ka te go rii szkół pod sta wo wych zwy cię żył
naj młod szy uczest nik tur nie ju (rocz nik 2008) Ra fał
Bo che nek (SP nr 1 Ny sa). Dru gi był Mar cin Sko rup -
ka (SP nr 11 Opo le), a trze cia by ła naj lep sza dziew -
czy na Wik to ria So wa (SP nr 3 Brzeg). Ję drzej Wach
(SP nr 1 Nie mo dlin) uzy skał iden tycz ny do ro bek
punk to wy, co zdo byw czy ni 3. miej sca,
ale w wy ni ku za sto so wa nia punk ta cji
po moc ni czej za jął osta tecz nie 6. miej -
sce wy prze dza jąc za wod ni ków ma ją -
cych ka te go rie sza cho we. 

W ka te go rii gim na zjów zwy cię żył
Grze gorz Kar dasz z Gim na zjum w Nie -
mo dli nie wy gry wa jąc wszyst kie par tie.
Dru gi był Piotr Su doł z Gim na zjum
w Nie mo dli nie a trze ci Ma ciej Su doł
z Gim na zjum w Łam bi no wi cach. W czo -
łów ce upla so wa li się tak że in ni ucznio -
wie nie mo dliń skie go gim na zjum: Mi -
chał Peł ka (6), Kac per Pie trzak (9)
i Pa weł Dec (10).

W ka te go rii szkół po nad gim na zjal nych zwy cię -
żył Piotr Kró lik (Ca ro li num Ny sa), dru gi był Ka mil
Ochman (ZS Nie mo dlin) a trze ci był Bar tło miej
Idzi (Tech ni kum Le śne Tu ło wi ce).

Na le ży za zna czyć, że ucznio wie z na szej gmi -
ny wy peł ni li w tur nie ju nor my na ka te go rie sza cho -
we: IV – Grze gorz Kar dasz, V – Ję drzej Wach,
Piotr Su doł, Kac per Pie trzak i Pa weł Dec.

Tur niej Sza cho wy o Pu char Chro bre go zo stał
zor ga ni zo wa ny przez Ze spół Szkół im. Bo le sła wa
Chro bre go w Nie mo dli nie w ra mach pro jek tu
Omni bus Po wia tu Opol skie go fi nan so wa ne go ze
środ ków EFS.

Ar ka diusz Le lek

Węd kar ski Dzień Dziec ka
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Ro dzi ce za gra li
w przed sta wie niu

W ma ju w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli -
nie od był się spek takl pt. „Czer wo ny Kap -
tu rek szu ka księ cia”. Ak to ra mi te go nie -
zwy kłe go przed sta wie nia sta li się po wie lu
pró bach i przy go to wa niach ro dzi ce oraz
dzie ci z Przed szko la Pu blicz ne go nr 2
w Nie mo dli nie.

Po my sło daw czy nią te go wy da rze nia by ła Te re sa
Ra dzi szew ska – dy rek tor przed szko la, a ra dą i po mo -
cą słu ży ły na uczy ciel ki: Bar ba ra Mi ler i Mał go rza ta
Wy soc ka. Na pre mie rę zo sta ły za pro szo ne dzie ci
i ich opie ku no wie ze szkół i przed szko li gmi ny Nie mo -
dlin i Tu ło wic. Ży we re ak cje wi dzów w cza sie przed -
sta wie nia prze ro sły ocze ki wa nia ak to rów i or ga ni za -
to rów. Dla te go też, ule ga jąc go rą cym proś bom,
przed sta wie nie po wtó rzo no. I tym ra zem bra wa roz -
brzmie wa ły dłu go, a ak to rzy otrzy ma li oko licz no -
ścio we dy plo my, któ re by ły wy ra że niem po dzi wu dla
ich ta len tu oraz in ter pre ta cji tek stu.

Mał go rza ta Wy soc ka



W Ho te lu Do mi no otwar to
pierw szą krę giel nię w mie ście.

– Od daw na do cie ra ły do nas sy gna ły, że
w week end w Nie mo dli nie nie ma gdzie wyjść i spo -
tkać się w gro nie przy ja ciół czy ro dzi ny. Dla te go po -
sta no wi li śmy otwo rzyć krę giel nię, w któ rej każ dy
znaj dzie coś dla sie bie – mó wi wła ści ciel lo ka lu.

Krę giel nia po sia da trzy peł no wy mia ro we to ry
speł nia ją ce wszyst kie kry te ria gry w bow ling. Za sto -
so wa ne w lo ka lu oświe tle nie led spra wia, że każ dy
czu je się, jak pod czas wy pra wy w ko smos. W obiek -
cie znaj du ją się row nież: stół bi lar do wy, air hoc key,
pił ka rzy ki oraz bo xer. Bo ga to za opa trzo ny bar z pew -
no ścią umi li chwi le spę dzo ne w krę giel ni. Lo kal to
rów nież wspa nia łe miej sce do ro dzin ne go wy po -
czyn ku. Dwa z to rów wy po sa żo ne są w wy su wa ne

bram ki, któ re uła twia ją grę naj młod szym. Zaś ki bi -
ców ucie szą spor to we trans mi sje na du żym ekra nie.

– Ufa my, że nasz no wy lo kal zy ska uzna nie i licz -
ną gru pę sta łych by wal ców. W naj bliż szym cza sie pla -
nu je my sze reg pro mo cji oraz atrak cji dla na szych
klien tów, w tym kar ty ra ba to we, tur nie je oraz Nie mo -
dliń ską Li gę Bow lin go wą. O wszyst kim na bie żą co bę -
dzie my in for mo wać w lo ka lu oraz na na szym fan pa -
ge’u na Fa ce bo oku – po wie dział kie row nik krę giel ni.

Kręgielnia w Niemodlinie

Cennik
poniedziałek – czwartek

do 18.00 30 zł/h, po 18.00 35 zł/h
piątek – niedziela

do 18.00 35zł/h, po 18.00 45 zł/h

Wakacyjna promocja
Od 1 lipca z legitymacją szkolną

kręgle 20% taniej
(od poniedziałku do czwartku)

Turniej na Dni Niemodlina
Za pra sza my do udzia łu w tur nie ju bow lin go -

wym z oka zji Dni Nie mo dli na 2014. Na zwy cięz -
ców cze ka ją atrak cyj ne na gro dy. Za pi sy w krę -
giel ni do 15 sierp nia. Ilość miejsc ogra ni czo na.

Kręgielnia
Hotelu Domino

Rezerwacje:
tel. 77 4608 305

Gwarantowana dobra zabawa!

poniedziałek – czwartek  15.00–23.00
piątek – sobota  15.00–01.00
niedziela  13.00–23.00


