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Dro dzy
Czy tel ni cy!

Od da je my w Wa sze rę ce
kwiet nio wy nu mer „Pul su Nie -
mo dli na”. Wio sna w przy ro dzie
za go ści ła na do bre, za chę ca jąc
do przy jem ne go i ak tyw ne go
spę dza nia cza su. Dla te go przy go -
to wa li śmy wkład kę do obec ne go
nu me ru Pul su, a mia no wi cie
map kę z tra są szla ku ro we ro we -
go, no szą ce go na zwę „Wo kół
Nie mo dli na”. Tym sa mym za -
chę ca my, aby na wła sne oczy
(i na wła snych no gach) prze ko nać
się, jak pięk ne są oko li ce, w któ -
rych miesz ka my.

Wio sna ob ro dzi ła w na szej
gmi nie no wy mi pro jek ta mi, któ -
rych re ali za cja spra wi, że na sze
mia sto bę dzie pięk niej sze, a przez
to miesz kań com bę dzie ży ło się
le piej: re wi ta li za cja par ku, prze -
bu do wa sta dio nu miej skie go, re -
kul ty wa cja sta wu młyń skie go
w Nie mo dli nie.

W ma ju, z oka zji 730-le cia lo -
ka cji Nie mo dli na, od bę dzie się
w Nie mo dli nie Mię dzy na ro do -
wy Tur niej Ko szy kar ski Ko biet
Zło ty So kół 2013 z udzia łem re -
pre zen ta cji Pol ski, Bia ło ru si, Li twy
i Ukra iny. Na nie ca ły mie siąc
przed tym wiel kim wy da rze niem
spor to wym, roz ma wia my o je go
or ga ni za cji z dy rek to rem OSiR -
-u Krzysz to fem Ku bia kiem. Za chę -
ca my do lek tu ry wy wia du i, oczy -
wi ście, do uczest nic twa w tur nie -
ju, do pin gu jąc na szą re pre zen ta -
cję i do brze się przy tym ba wiąc.

Re dak cja

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

W MAJU
NIEDROGO:

WITAJ
WIOSNO! • nasiona traw i kwiatów

• torfy i podłoża
ogrodnicze

• nawozy naturalne
i mineralne

– Z oka zji uro dzin skła dam pa nu szcze re i ser -
decz ne ży cze nia dłu gich lat ży cia prze peł nio nych zdro -
wiem i szczę ściem. Po go dy du cha, po myśl no ści i ludz -
kiej życz li wo ści. Dni peł nych słoń ca i ra do ści oraz
wszyst kie go, co naj pięk niej sze i naj waż niej sze w ży ciu
– ży czył bur mistrz.

Pan Jan Ni tar ski uro dził się 27 mar ca 1923 ro ku
w Mły ni skach, w wo je wódz twie sta ni sła wow skim. Za py ta -
ny, ja kie lo sy przy wio dły go do Ja ku bo wic, cof nął się
do cza sów woj ny, kie dy to naj pierw słu żył w AK i bro nił pol -
skich wsi przed ban da mi UPA. W 1944 r. zo stał wcie lo ny
do so wiec kiej ar mii, w sze re gach któ rej, przez Dro ho bycz
i Pra gę za wę dro wał, pod Ber lin. W cza sie woj ny zo stał ran -

ny. W 1945 ro ku, po za koń cze niu woj ny, tra fił do Nie mo -
dli na, w któ rym prze by wał dwa mie sią ce. Po de mo bi li za -
cji wra cał do do mu przez Opo le, Kra ków i Lwów. Kie dy
po wie lu per tur ba cjach tra fił do ro dzin nej miej sco wo ści,
do wie dział się, że je go bli scy są od dwóch ty go dni w Pol -
sce, w Opo lu. Po ko lej nej dro dze, kie dy już spo tkał się z ro -
dzi ną, za miesz kał naj pierw w Klucz ni ku, a od 1949 ro ku
w Ja ku bo wi cach.

Pan Jan z mał żeń stwa z pa nią Wła dy sła wą do cze -
kał się licz ne go po tom stwa: pię cior ga dzie ci, dzie się cior -
ga wnu ków, dzie wię cior ga pra wnu ków i jed ne go pra pra -
wnu ka.

mk

27 mar ca swo je dzie więć dzie sią te uro dzi ny ob cho dził Jan Ni tar ski z Ja -
ku bo wic. Ju bi lat otrzy mał kwia ty i ży cze nia od bur mi strza Mi ro sła wa
Stan kie wi cza.

90. uro dzi ny Ja na Ni tar skie go
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Mię dzy na ro do wy Tur niej Ko szy ków ki Ko biet w Nie mo dli nie z oka -
zji 730-le cia lo ka cji mia sta, w któ rym za gra ją re pre zen ta cje Pol ski,
Bia ło ru si, Li twy i Ukra iny, to nie zwy kłe wy da rze nie nie tyl ko dla na -
szej gmi ny, ale i wo je wódz twa. O przy go to wa nia i or ga ni za cję tur nie -
ju py ta my Krzysz to fa Ku bia ka, dy rek to ra Ośrod ka Spor tu i Re kre acji
w Nie mo dli nie.

Ma rek Krzy ża now ski: To już dru gie du że wy da rze nie spor to we
w Nie mo dli nie. W li sto pa dzie był mecz o Su per pu char Opolsz czy zny po -
mię dzy kę dzie rzyń ską ZAKSĄ a ny ską Sta lą. Te raz mię dzy na ro do wy tur -
niej ko szy ków ki. Dzie je się du żo.

Krzysz tof Ku biak: Tak, ma my faj ną ha lę i chce my
co ja kiś czas po ka zać na szym miesz kań com sport na naj -
wyż szym po zio mie, w róż nych dys cy pli nach. Pierw szą
mie li śmy siat ków kę. Te raz przy szedł czas na ko szy ków kę.
Chce my rów nież za chę cić na szą mło dzież do upra wia nia
spor tu, a nic bar dziej nie mo ty wu je, jak oglą da nie naj lep -
szych i utoż sa mia nie się z ni mi. Ta za leż ność bar dzo do -

brze się spraw dza. W ten spo sób mo ty wu je my mło dzież, na sze sek cje – siat kar ską i ko -
szy kar ską – do osią ga nia co raz lep szych wy ni ków.

Jak do szło do or ga ni za cji mię dzy na ro do we go tur nie ju w Nie -
mo dli nie?

– Tre ne rzy za gra nicz nych dru żyn bę dą spraw dzać for mę ze spo łów przed Mi strzo -
stwa mi Eu ro py. Dru ży ny przy ja dą do nas pro sto ze zgru po wań. Dla te go na tur nie ju za -
gra ją re pre zen ta cje w naj sil niej szych skła dach. Ale nie ukry wam, że re pre zen ta cje przy -
jeż dża ją do nas nie tyl ko, że by spraw dzić ka drę, ale rów nież dzię ki ukła dom ko le żeń skim.
Wszy scy tre ne rzy są mo imi ko le ga mi i uda ło mi się prze ko nać ich, że by ten tur niej ro ze -
grać w Nie mo dli nie. Dzię ki te mu pro pa gu je my sport wśród mło dych i pro mu je my na -
szą gmi nę po przez sport.

Czy na sza ha la jest od po wied nia na tur niej re pre zen ta cji na ro -
do wych?

– We dług prze pi sów, bo isko do ko szy ków ki i ta bli ca wy ni ków są od po wied nie. Tur -
niej „bę dą gwiz dać” naj lep si sę dzio wie: gwiż dżą cy eks tra kla sę, Eu ro li gę, a na wet je den
z sę dziów – Piotr Pa stu siak – bę dzie sę dzią Mi strzostw Eu ro py we Fran cji. Na ha li ma -
my miej sca sie dzą ce, któ re gwa ran tu ją udział ki bi ców. To też jest waż ne, po nie waż jest
to grat ka dla ki bi ców ko szy ków ki, któ rzy na Opolsz czyź nie nie ma ją oka zji, że by oglą dać
ko szy ków kę na eu ro pej skim po zio mie.

Kie dy, i gdzie moż na ku pić bi le ty?
– Bi le ty są w sprze da ży od 22 kwiet nia w ha li OSiR -u. Moż na ku pić trzy dnio wy kar -

net na wszyst kie me cze tur nie ju za 60 zło tych, co da je 10 zło tych za mecz. My ślę, że
przy ta kim wy da rze niu, jest to ce na sym bo licz na. Nie każ dy mo że być przez wszyst kie
trzy dni, więc sprze da je my rów nież bi le ty na po szcze gól ne dni, ale bez po śred nio na dwa
me cze. Chce my, że by bi let był na dwa spo tka nia, że by ki bi ce po czu li at mos fe rę ca łe go
dnia i mie li szan sę zo ba czyć grę wszyst kich czte rech dru żyn. Bi le ty jed no dnio we kosz tu -
ją 30 zło tych na nu me ro wa nym miej scu na wi dow ni i 25 zło tych na krze śle przy bo isku.

Czy jest za in te re so wa nie bi le ta mi?
– Jest du że za in te re so wa nie za ku pem bi le tów. Dzwo nią do nas mło dzie żo we klu by

spor to we nie tyl ko z wo je wódz twa. Mie li śmy na wet te le fon w spra wie re zer wa cji od ki -
bi ców z Li twy.

Ile kosz tu je or ga ni za cja tur nie ju?
– Tur niej po wi nien za mknąć się kwo tą w gra ni cach czter dzie stu pię ciu ty się cy zło -

tych. Kosz ty to przede wszyst kim za kwa te ro wa nie i wy ży wie nie ze spo łów oraz trans port.

Do te go do cho dzi opła ce nie sę dziów, fir my ochro niar skiej, pro duk cja bi le tów i pla ka tów.
Ma my spo rą gru pę spon so rów, któ rzy za de kla ro wa li swo je wpła ty. Naj więk si z nich to
To to lo tek, Okrę go wy Zwią zek Ko szy ków ki i Bank Spół dziel czy. Do te go do cho dzą wspa -
nia li przed się bior cy z na sze go te re nu, któ rzy nie du ży mi kwo ta mi skła da ją się ra zem na du -
żą kwo tę i wzmac nia ją fi nan so wa nie tur nie ju. Je stem wdzięcz ny, że mo gę li czyć na ich
po moc i że są za wsze z na mi. 

Na or ga ni za cję tur nie ju po zy ska li śmy rów nież gran ty z Urzę du Mar szał kow skie go
i z He idel berg Ce ment Gro up na kwo tę kil ku na stu ty się cy. Je śli do li czyć do te go sprze -
daż bi le tów, tur niej po wi nien się sam sfi nan so wać. Uspo ka jam więc mal kon ten tów
– nie się ga my po pie nią dze gmin ne.

Czy de ner wu je się pan przed tak du żą im pre zą?
– Tak, nie ma co ukry wać, je stem zde ner wo wa ny. Po ma ga ją nam lu dzie do brej

wo li. Głów nym or ga ni za to rem jest na sza gmi na, bur mistrz, po nie waż ro bi my to
z oka zji 730-le cia lo ka cji Nie mo dli na. Du żą po moc ma my rów nież od UKS Je dyn ka
i pa na pre ze sa Ja na Olek se go. My ślę, że ci wszy scy lu dzie do pro wa dzą w swo ich dzia -
ła niach do te go, że tur niej bę dzie na wy so kim po zio mie i nie bę dzie my mu sie li się ni -
cze go wsty dzić. Ale do pó ki pił ka nie jest w grze, to my śli cią gle kłę bią się wo kół te go,
czy wszyst ko jest już zro bio ne.

Co cze ka ki bi ców po za me cza mi?
– Na pew no mia stecz ko re stau ra cyj ne, że by by ło coś do je dze nia i pi cia. Dzień tur -

nie jo wy bę dzie my za czy nać o godzinie 16.00, a koń czyć po 21.00, więc stwo rzy li śmy ta -
ką moż li wość. Bę dą wy stę py ze spo łów z Ośrod ka Kul tu ry na otwar ciu i za koń cze niu tur -
nie ju. Na rozpoczęciu wy stą pi rów nież chór Po li tech ni ki Opol skiej, któ ry za śpie wa hymn
Pol ski i da krót ki kon cert. Do dat ko wo, w każ dym dniu tur nie jo wym wy stą pi in ny ze spół
ta necz ny z Opo la, któ ry umi li czas w trak cie me czów i w prze rwach mie dzy ni mi. Spi ker -
kę po pro wa dzi zna ny w re gio nie ko men ta tor ko szy ków ki, Mi ro sław Śni gór ski. Kon kur sy
z na gro da mi i za ba wy dla pu blicz no ści po pro wa dzi Do nat Przy byl ski, któ ry pro wa dził
u nas mecz ZAKSY i Sta li.

Cze go ży czyć pa nu na czas tur nie ju?
– Że by ca łe przed się wzię cie cie szy ło lu dzi, dla któ rych się to ro bi. I tu taj mam proś -

bę do na szych ki bi ców, któ rzy przyj dą na tur niej. Stwórz my wi do wi sko spor to we i daj my
po czuć na szej re pre zen ta cji, że się z nią utoż sa mia my. Ubierz my się na bia ło -czer wo no,
weź my ga dże ty ki bi ca, fla gi. Przyjdź my w do brych hu mo rach i do brze się baw my.

Za pra sza my na Mię dzy na ro do wy Tur niej Ko szy ków ki Ko biet
w Nie mo dli nie w dniach 17-19 ma ja 2013 r.

Sprzedaż biletów na Międzynarodowy Turniej
Koszykówki Kobiet  ZŁOTY SOKÓŁ 2013
1. Sprzedaż biletów rozpoczęła się w poniedziałek 22 kwietnia 2013 r. w hali

widowiskowo-sportowej w Niemodlinie przy ul. Reymonta 11, tel. 77 4600 124
od godziny 11.00 do godziny 14.00.

2. W pozostałe dni tj. od wtorku do piątku, od godziny 12.30 do 19.00, do
wyprzedania.

3. Bilety w cenie:
a) karnet na 3 dni - 60 złotych,
b) bilet jednodniowy z numerowanym miejscem na trybunach - 30 złotych,
c) bilet jednodniowy nienumerowany na krzesłach przy parkiecie - 25 złotych,
d) bilet jednodniowy dla osób niepełnosprawnych przy parkiecie - 25 złotych ilość

ograniczona.
4. Sprzedajemy bilety dla grup zorganizowanych.
5. Przyjmujemy zamówienia na bilety. Organizator

Jubileusz
Pizzerii Primavera
20 lat  już za nami…

Zapewniamy poczęstunek,
wielką loterię z nagrodami, gratisy,

a od godz. 18.00 koncert zespołu The Dreams

Impreza dla wszystkich. Zapraszamy!

Przyjdź my i do brze się baw my

Sobota
8 czerwca 2013 r. 

Niemodlin,
ul. Rynek 49

Baw się
razem z nami

od godz.10.00 do 23.00
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W dniu 19 mar ca 2013 ro ku na sa li ob -
rad RM na stą pi ło uro czy ste pod pi sa nie
umo wy uży cze nia nie ru cho mo ści, tj. bu -
dyn ku Szko ły Pod sta wo wej w Gra bi nie
na rzecz Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół Szkół
Ka to lic kich.

Wzwiąz ku z roz wią za niem Ze spo łu Szkol no – Przed -
szkol ne go w Gra bi nie i li kwi da cją Pu blicz nej Szko ły Pod -
sta wo wej im. Ja na Paw ła IIwGra bi nie oraz Pu blicz ne go
Przed szko la w Gra bi nie, gmi na Nie mo dlin od mie sią ca
grud nia2012 ro ku pro wa dzi ła roz mo wy zZa rzą dem Sto -
wa rzy sze nia wce lu utwo rze nia wGra bi nie szko ły iprzed -
szko la ka to lic kie go, któ re są od po wie dzią na licz ne proś -
by kie ro wa ne ze stro ny ro dzi ców uczniów, dy rek tor
igro na pe da go gicz ne go ZSP wGra bi nie oraz miesz kań -
ców Gra bi na. Efek tem pro wa dzo nych roz mów jest pod -
pi sa nie przez bur mi strza Nie mo dli na umo wy ze Sto wa -
rzy sze niem Przy ja ciół Szkół Ka to lic kich z sie dzi bą

wCzę sto cho wie, re pre zen to wa nym przez Vio let tę Bła siak
– pre zes SPSK oraz Ma rię Chod kie wicz – wi ce pre zes
SPSK. Po uro czy stym pod pi sa niu i prze ka za niu jed ne go
eg zem pla rza umo wy pre zes SPSK, roz po czę to dys ku sję
odal szych lo sach szko ły iprzed szko la, ocze ki wa niach lo -
kal nej spo łecz no ści i współ pra cy.

Umo wa uży cze nia zo sta ła za war ta na okres 6
lat, tj. do dnia 31 sierp nia 2019 ro ku. Ko lej nym waż -
nym kro kiem w re ali za cji pod pi sa nej umo wy jest wy -
stą pie nie Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół Szkół Ka to lic -
kich z wnio skiem do bur mi strza o wy da nie
ze zwo le nia na za ło że nie szko ły i przed szko la. Z roz -
mów, ja kie by ły pro wa dzo ne, wy ni ka, że wnio sek ten
zo sta nie zło żo ny w naj bliż szym cza sie. W mo men cie
po zy tyw nej we ry fi ka cji zło żo nej do ku men ta cji i uzy -
ska niu wpi su do ewi den cji szkół, roz pocz nie się pro -
ces re kru ta cji do szko ły i przed szko la w Gra bi nie.

Red.

Na gro dy
dla mło dych
spor tow ców 

W dniu 2 kwiet nia br. w sa li ob rad Ra dy
Miej skiej w Nie mo dli nie bur mistrz Nie mo -
dli na Mi ro sław Stan kie wicz oraz dy rek tor
Ośrod ka Spor tu i Re kre acji w Nie mo dli nie
Krzysz tof Ku biak wrę czy li mło dzie ży z gmi -
ny Nie mo dlin dy plo my oraz na gro dy za naj -
lep sze osią gnię cia spor to we. 

Wśród na gro dzo nych by li: Mar ta Gut ka – siat -
ków ka, Ka ro li na Gut ka – siat ków ka, Mag da le na Gut -
ka – siat ków ka, San dra Sa le ra – siat ków ka, Krzysz -
tof Chał das – Ta ekwon do, Pa try cja Bia ło wąs – te nis
sto ło wy, Ka ro li na Ja niak – te nis sto ło wy, Ma rek Kol -
man – te nis sto ło wy, Okta wia Wal ków – te nis sto ło -
wy, Pau li na Żmu da – ka ra te Ky oku shin, Aga ta Świą -
tek – Ta ekwon do.

Pod czas spo tka nia każ dy ze spor tow ców opo wie -
dział w kil ku zda niach o upra wia nej przez sie bie
dys cy pli nie oraz za pre zen to wał osią ga ne wy ni ki.
Spor tow com ser decz nie gra tu lu je my!

Nie wdzięcz ne
lo sy Do li nia ków

Jan Waj man na pi sał ko lej ną książ kę o Po -
la kach na Kre sach, pod ty tu łem „Nie wdzięcz ne
lo sy Do li nia ków”. Książ kę moż na ku pić u sa me -
go au to ra, dzwo niąc pod nu mer 77 4608 145
lub ku pić ją w dniu pro mo cji, któ ra od bę dzie
się 11 lip ca 2013 r. pod czas ob cho dów 70. rocz -
ni cy lu do bój stwa Po la ków na Wo ły niu.

Umo wa dla szko ły w Gra bi nieUmo wa dla szko ły w Gra bi nie

24 mar ca od by ła się ko lej na edy cja
Kon kur su Wiel ka noc ne go zor ga ni zo wa -
na w Za kła do wym Do mu Kul tu ry w Gra -
czach. W pro gra mie ar ty stycz nym za -
pre zen to wał się ze spół wo kal ny
z Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie – „Gra -
czan ki”.

Ju ry w skła dzie: Jan Du ran – pre zes Sto wa rzy -
sze nie Od no wy Wsi Gra cze, Jo an na Fur man – re -
stau ra tor ka, Bog dan Krę pa – ko men dant Za kła -
do wej Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w spół ce
Ba zalt -Gra cze, po de gu sta cji wy pie ków i ocenie
ozdób i palm wiel ka noc nych, wy ło ni ło zwy cięz -
ców kon kur su w ka te go riach:

PAL MA WIEL KA NOC NA: miej sce I – Ra do -
szo wi ce, miej sce II – Ma gnu szo wi ce, miej -
sce III – Alek san dra Me sjasz.

OZDO BA WIEL KA NOC NA: miej sce I – Gra ży -
na Sar nic ka, miej sce II – Kry sty na Pa sie ka, miej -
sce III – Syl wia Sza rek, miej sce IV – Ma ria Wa -
chow ska, wy róż nie nie: Elż bie ta Wal czy na.

WY PIEK WIEL KA NOC NY: miej sce I – Ra do -
szo wi ce, miej sce II – Ma ria Nie dziej ko, miej -
sce III – Iwo na Gut, miej sce IV – Syl wia Sza rek.

Na gro dy wrę czył prze wod ni czą cy Związ ku
Za wo do we go Gór ni ków w Pol sce przy spół ce Ba -
zalt -Gra cze – Bro ni sław Ślu sa rek. 

Red.

Wiel ka noc ny kon kurs w Gra czach
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N i ż s z e  c e n y  n a  w i o s n ę

Bli sko mi lion zło tych
na prze bu do wę sta dio nu miej skie go 

Gmi na Nie mo dlin otrzy ma ko lej ne środ ki fi nan so we, tym ra -
zem z Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ry by 2007-2013. W ra mach te -
go pro gra mu, re ali zo wa ne go w wo je wódz twie opol skim przez
Lo kal ną Gru pę Ry bac ką „Opolsz czy zna”, zo sta ło za kwa li fi ko -
wa ne do do fi nan so wa nia za da nie pn. „Re wi ta li za cja Nie mo dli -
na - prze bu do wa sta dio nu miej skie go w Nie mo dli nie” – kwo ta
do fi nan so wa nia 950 508 zł (2. miej sce na li ście ran kin go wej).

W ra mach prze bu do wy sta dio nu prze wi dzia ne jest wy bu rze nie sta re -
go bu dyn ku i bu do wa no we go pa wi lo nu spor to we go, prze su nię cie pły ty bo -
iska i wy ko na nie mu ra wy, a tym sa mym uzy ska nie te re nu pod bo isko tre nin -
go we, bu do wa no we go ogro dze nia i pi ło chwy tów za bram ka mi, prze bu do wa
try bun spor to wych, in sta la cja alar mu i mo ni to rin gu. Re ali za cja in we sty cji
pla no wa na jest w 2014 r. Bartłomiej Kostrzewa

Staw młyń ski w Nie mo dli nie do cze ka się re kul ty wa cji
W ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ry by 2007-2013 zo sta ło

za kwa li fi ko wa ne do do fi nan so wa nia za da nie gmi ny Nie mo dlin
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 Nie mo dli nie” – kwo ta do fi nan so wa -
nia 207 635,78 zł (1. miej sce na li ście ran kin go wej).

W ra mach re kul ty wa cji zbior ni ka ma łej re ten cji – sta wu młyń skie go na Ści na wie
Nie mo dliń skiej w Nie mo dli nie, wy ko na ne zo sta ną wzmoc nie nia brze gów zbior ni ka,
je go od mu le nie i po głę bie nie. Do dat ko wo za mon to wa ny zo sta nie pły wa ją cy po most
re kre acyj ny. Dzię ki re ali za cji pro jek tu zwięk szo ne zo sta ną moż li wo ści re ten cyj ne
zbior ni ka, co po pra wi za bez pie cze nie prze ciw po wo dzio we na rze ce Ści na wa Nie mo -
dliń ska. Ostat nie czysz cze nie zbior ni ka mia ło miej sce w la tach 90-tych ubie głe go wie -
ku. Re ali za cja in we sty cji pla no wa na jest w 2014 r. Bartłomiej Kostrzewa

Ko lej ne pro jek ty gmi ny
Nie mo dlin uzy ska ły
do fi nan so wa nie

Dnia 15 kwiet nia 2013 ro ku Ra da De cy zyj na
Part ner stwa Bo rów Nie mo dliń skich do ko na ła po zy -
tyw nej oce ny wnio sków o do fi nan so wa nie zło żo -
nych w ra mach Ma łych Pro jek tów fi nan so wa nych
z Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich 2007-
2013. Do fi nan so wa nia, w ra mach przy zna nej pu -
li środ ków, zo sta ły za kwa li fi ko wa ne trzy pro jek ty
zło żo ne przez gmi nę Nie mo dlin, a mia no wi cie: 

1. „Za go spo da ro wa nie Pla cu Obroń ców Prze -
bra ża w Nie mo dli nie”.

W ra mach pro jek tu prze wi du je się do koń cze -
nie za go spo da ro wa nia Pla cu Obroń ców Prze bra ża
w Nie mo dli nie, po przez wy ko na nie chod ni ków
i ście żek oraz wpro wa dze nie na sa dzeń krze wów
ozdob nych. Pro jekt re ali zo wa ny bę dzie w II kwar ta -
le 2013 ro ku. 

2. „Re wi ta li za cja zie le ni w par ku miej skim
w Nie mo dli nie”.

W ra mach pro jek tu prze wi du je się usu nię cie
cho re go, znisz czo ne go drze wo sta nu, do ko na nie cięć
pie lę gna cyj nych oraz wy ko na nie no wych na sa dzeń.
Pro jekt pla no wa ny jest do re ali za cji w ro ku 2014.

3. „Opra co wa nie i wy da nie prze wod ni ka tu ry -
stycz ne go po Gmi nie Nie mo dlin”.

Pro jekt po le ga na opra co wa niu i wy da -
niu 5000 eg zem pla rzy prze wod ni ka tu ry stycz ne go
po gmi nie Nie mo dlin. Je go no wa tor stwo po le gać
bę dzie na za pre zen to wa niu go to wych sce na riu szy
wy cie czek. Prze wod nik ten przed sta wiać bę dzie
go to we pro duk ty tu ry stycz ne, skie ro wa ne głów nie
do miesz kań ców wo je wódz twa opol skie go i wo je -
wództw są sied nich.

Łącz na kwo ta do fi nan so wa nia na ww. pro jek -
ty wy nio sła 88 481 zł.

Ber na de ta Lis son–Pa stwa

Prze bu do wa dróg
Śród mie ścia
z wy róż nie niem

Pro jekt „Prze bu do wa dróg Śród -
mie ścia w Nie mo dli nie” uzy skał wy -
róż nie nie w I eta pie kon kur su na „Mo -
der ni za cję ro ku 2012” i uzy skał pra wo
do wzię cia udzia łu w Fi na le XVII Edy cji
Ogól no pol skie go Kon kur su. 

Pro jekt zo stał zre ali zo wa ny w ubie -
głym ro ku w ra mach Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz -
twa Opol skie go na la ta 2007–2013.

Ber na de ta Lis son–Pa stwa

Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie otrzy mał ko lej ne do fi nan so wa nie
Dnia 15 kwiet nia 2013 ro ku Ra da De cy zyj na Part ner stwa Bo -

rów Nie mo dliń skich do ko na ła po zy tyw nej oce ny wnio sków o do -
fi nan so wa nie zło żo nych wra mach Ma łych Pro jek tów fi nan so wa -
nych z Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich 2007-2013.

Do fi nan so wa nia, w ra mach przy zna nej pu li środ ków, zo stał za kwa li fi ko -
wa ny pro jekt Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie pn. „Ob cho dy 730-le cia lo ka cji
Nie mo dli na”. W ra mach re ali za cji pro jek tu za pla no wa no cykl wy da rzeń pre -
zen tu ją cych hi sto rycz ne lo sy Zie mi Nie mo dliń skiej: wy kła dy oraz uro czy ste
otwar cie wy sta wy oko licz no ścio wej „Skarb z Nie mo dli na” – cie ka we go zna le -
zi ska śre dnio wiecz ne go srebr nych mo net, któ re na co dzień prze cho wy wa ne
są w Mu zeum Pia stów Ślą skich w Brze gu. Zo sta ną rów nież wy bi te me da le oko -
licz no ścio we upa mięt nia ją ce sie dem set trzy dzie stą rocz ni cę lo ka cji mia sta. Jed -
ną z atrak cji bę dzie po kaz ry cer ski.

Pod su mo wa niem ju bi le uszo wych ob cho dów lo ka cji mia sta za pla no wa nych
w ter mi nie 22-23 czerw ca 2013 r. bę dzie re ali za cja na sce nie ple ne ro wej kon cer -
tu ze spo łu pol skiej sce ny mu zycz nej – For ma cji Nie ży wych Scha buff oraz po kaz
sztucz nych ogni. Kwo ta do fi nan so wa nia do pro jek tu wy no si 50.000 zł.

Katarzyna Paszula-Gryf
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Trzy ma my rę kę na pul sie

Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku za pra sza
W każ dej chwi li moż na do łą czyć do Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku. Wy star czy przyjść na spo tka nie, za -

pi sać się i za pła cić skład kę człon kow ską, wy no szą cą 5 zło tych mie sięcz nie. Człon ko wie UTW w Nie mo dli nie
spo ty ka ją się na wy kła dach ogól nych, któ re są co dwa ty go dnie – w po nie dział ki, w sa li kon fe ren cyj nej Ośrod -
ka Kul tu ry w Nie mo dli nie. Dru gą for mą spo tkań są za ję cia sek cji, na któ re każ dy za pi su je się we dług swo -
ich za in te re so wań.

Red.

50-le cie Szko ły Pod sta wo wej w Tu ło wi cach
W dniu 18 ma ja 2013 r. Szko ła Pod sta wo wa w Tu ło wi cach ob cho dzić bę dzie ju bi le usz 50-le cia ist -

nie nia szko ły. Dy rek tor oraz gro no pe da go gicz ne ser decz nie za pra sza ją do wzię cia udzia łu w ob cho -
dach tak waż ne go wy da rze nia. Szcze gó ło we in for ma cje moż na zna leźć na stro nie szko ły www.gzstu -
lo wi ce.szkol na stro na.pl.

• 2 kwiet nia w miej sco wo ści Gro dziec, po li -
cjan ci z WRD KMP w Opo lu za trzy ma li nie trzeź we -
go miesz kań ca po wia tu opol skie go, któ ry kie ro wał
ro we rem.

• 2 kwiet nia w Nie mo dli nie na uli cy Dą browsz -
cza ków, nie zna ny spraw ca ukrę ca jąc kłód ki
w drzwiach, wła mał się do al tan ki, z któ rej skradł ko -
siar kę spa li no wą, ka bel elek trycz ny, kom plet klu czy
na sa do wych i czte ry pi wa. Stra ty wy nio sły 860 zł.

• 2 kwiet nia w Nie mo dli nie na uli cy 700-le cia,
nie zna ny spraw ca zry wa jąc kłód kę, wła mał się
do piw ni cy, z któ rej skradł ro wer dam ski. Stra -
ty 400 zł.

• 5 kwiet nia w miej sco wo ści Rzę dzi wo jo wi ce,
nie zna ny spraw ca na sta cji pa liw za tan ko wał 62 li -
try ety li ny PB 95 do sa mo cho du mar ki Opel Ome -
ga i od je chał, nie uisz cza jąc za pła ty na szko dę sta -
cji Shell. Stra ty 360zł.

• 6 kwiet nia w Nie mo dli nie na uli cy Kra szew -
skie go, po li cjan ci z KP Nie mo dlin za trzy ma li 30-let -
nie go miesz kań ca po wia tu opol skie go, któ ry kie ro wał
sa mo cho dem mar ki Se at po mi mo pra wo moc ne go
za ka zu kie ro wa nia po jaz da mi wy da ne go przez Sąd
Re jo no wy w Opo lu.

• 10 kwiet nia w Nie mo dli nie na uli cy Li po wej,
nie zna ny spraw ca rzu ca jąc ce gła mi, do ko nał wy bi -
cia dwóch szyb ze spo lo nych w oknach bu dyn ku jed -
no ro dzin ne go. Stra ty 600 zł.

• 10 kwiet nia w Nie mo dli nie na uli cy Ry nek,
nie zna ny spraw ca prze ci na jąc kłód kę w kra cie okien -
nej oraz wy py cha jąc pla sti ko wą pły tę, pró bo wał
wła mać się do kio sku. Od stra szył go alarm.

• 10 kwiet nia w Nie mo dli nie na uli cy Rey mon -
ta, pa trol SPPPK WP Opo le za trzy mał nie trzeź we go,
kie ru ją ce go ro we rem.

• 11 kwiet nia w miej sco wo ści Rze dzi wo jo wi ce,
nie zna ny spraw ca na sta cji pa liw za tan ko wał 63 li -
try ety li ny, a na stęp nie od je chał, nie uisz cza jąc za -
pła ty. Stra ty 365 zł.

Nazwa Termin Miejsce Prowadzący
Sekcja komputerowa 1 Środa, godz. 15.00 Szkoła Podstawowa nr 1 mgr Lucyna Jankowska
Sekcja komputerowa 2 Wtorek, godz. 16.30 Szkoła Podstawowa nr 2 mgr Radosław Paszkowski
Sekcja plastyczna
Ośrodka Kultury w Niemodlinie Poniedziałek, godz. 14.00 Ośrodek Kultury p. Michał Graczyk
Sekcja ruchowa Zespołu Szkół Środa, godz. 16.30 sala gimnastyczna Zespołu Szkół mgr Wiesław Kubal
Sekcja taneczna Poniedziałek, godz. 18.00 Ośrodek Kultury p. Kazimierz Michlik
Nauka języka niemieckiego Czwartek, godz. 16.30 Ośrodek Kultury, I piętro mgr Urszula Dajczak
Zespół wokalny
Ośrodka Kultury w Niemodlinie Wtorek, godz. 17.00 Ośrodek Kultury p. Kazimierz Piekarski

Zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Zawody pożarniczo–
–sportowe i pokaz
sprzętu pożarniczego

4 ma ja 2013 r.,
sta dion miej ski w Nie mo dli nie

Bur mistrz Nie mo dli na i Za rząd Miej sko -Gmin -
ny OSP za pra sza ją na za wo dy spor to wo–po żar ni -

cze Ochot ni czej Stra ży Po żar nej jed no stek gmin -
nych oraz po kaz sprzę tu po żar ni cze go Jed nost ki
Ra tow ni czo–Ga śni czej w Nie mo dli nie.

Pro gram

• godz. 13.00
– za wo dy spor to wo–po żar ni cze

• godz. 15.00
– po kaz sprzę tu po żar ni cze go i ra tow nic -
twa -tech nicz ne go, JRG w Nie mo dli nie,
kon ku ren cje dla dzie ci.



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

PN: Pa nie bur mi strzu, czy za koń czy ły
się pra ce zwią za ne z no wy mi za sa da mi
go spo dar ki od pa da mi?

Mi ro sław Stan kie wicz: W za sa dzie tak.
Prze ana li zo wa li śmy wszyst kie po stu la ty i uwa gi
miesz kań ców, zgła sza ne na spo tka niach lub prze -
sy ła ne dro gą elek tro nicz ną do urzę du. Zmie ni li śmy
za sa dy wno sze nia opła ty śmie cio wej, re zy gnu jąc
z opła ty kwar tal nej na rzecz opła ty mie sięcz nej.
Zmie nia my re gu la min utrzy ma nia czy sto ści, któ re -
go naj istot niej szym faktem jest prze ję cie przez gmi -
nę obo wiąz ku do star cze nia miesz kań com po jem ni -
ków na od pa dy. Tym sa mym ob ni żo ne zo sta ną
kosz ty oby wa te li zwią za ne z go spo dar ką od pa da -
mi. Do pre cy zo wa ne zo sta ły za sa dy ko rzy sta nia
z punk tu se lek tyw nej zbiór ki od pa dów ko mu nal -
nych. Ca ły czas nad ty mi zmia na mi pra cu je ze spół
pod kie row nic twem bur mi strza Ko strze wy. Pra cu ją
też rad ni wska za ni przez RM w szcze gól no ści: B.
Wal ków, S. Ja niak, D. Unie jew ska, Z. Osi jew ska
oraz G. Za wał ka. W związ ku z ty mi zmia na mi zmo -
dy fi ko wa ne zo sta ły wa run ki spe cy fi ka cji prze tar go -
wej, w któ rej naj istot niej szą zmia ną jest zo bo wią za -
nie fir my bio rą cej udział w prze tar gu
do do star cze nia od po wied niej ilo ści po jem ni ków
na po szcze gól ne nie ru cho mo ści. Spe cy fi ka cja mu -
si być zgod na z uchwa lo nym przez ra dę miej ską re -
gu la mi nem utrzy ma nia czy sto ści. Tych zmian jest
oczy wi ście wię cej. O wszyst kich po in for mu je my
miesz kań ców w osob nych pu bli ka cjach.

PN: Czy tych zmian nie moż na by ło do -
ko nać jesz cze w grud niu?

MS: Nie ste ty nie, ta ki spo sób dzia ła nia wy ni -
kał z na rzu co nych gmi nom ter mi nów. Gmi ny mia -
ły czas na pod ję cie uchwał do koń ca ubie głe go ro -
ku. Do pie ro pod pi sa nie przez pre zy den ta
no we li za cji usta wy umoż li wi ło do ko ny wa nie zmian.
Stąd też to ca łe za mie sza nie. Je że li do da my do te -
go po ja wia ją ce się nie mal że co dzien nie wy ja śnie nia
mi ni stra śro do wi ska – z któ ry mi nie wszy scy się
zga dza ją – w spra wie sto so wa nia usta wy „śmie cio -
wej”, to zo ba czy my, z ja ką nie co dzien ną sy tu acją
ma my do czy nie nia. Z ja ki mi trud no ścia mi spo tka -

ły się sa mo rzą dy, na któ re usta wo daw ca prze rzu -
cił obo wią zek wdro że nia tej usta wy.

PN: Zmień my te mat. Czy za mek ma już
no we go wła ści cie la?

MS: Nie ste ty, nie. Mó wię – nie ste ty, po nie waż
w cią gu ostat nich dwóch lat obec ny wła ści ciel zam -
ku nic nie ro bił. Mi mo wie lo krot nych wy stą pień i mo -
ni tów z mo jej stro ny, nie pod ję to żad nych po waż niej -
szych dzia łań zmie rza ją cych do od bu do wy zam ku
i przy wró ce nia je go świet no ści. W li sto pa dzie ubie -
głe go ro ku po ja wi ła się szan sa na zmia nę wła ści cie -
la. Pod pi sa na zo sta ła umo wa przed wstęp na. Jed nak
do tej po ry nie na stą pi ło prze nie sie nie pra wa wła -
sno ści w for mie ak tu no ta rial ne go. 

PN: Ja kie moż li wo ści ma ją wła dze sa -
mo rzą do we w sto sun ku do wła ści cie li ta -
kich nie ru cho mo ści?

MS: Prak tycz nie żad nych. Wie lo krot nie in ter -
we nio wa łem w spra wie zam ku, ale i in nych nie ru -
cho mo ści bę dą cych w bar dzo złym sta nie tech nicz -
nym, w nad zo rze bu dow la nym sta ro stwa
po wia to we go, u wo je wódz kie go in spek to ra nad zo -
ru bu dow la ne go, sa ne pi dzie, pro ku ra tu rze – nie ste -
ty, pol skie pra wo da je obec nie bar dzo du żo swo bo -
dy wła ści cie lo wi nie ru cho mo ści. Brak jest sank cji
kar nych dla wła ści cie li, któ rzy nie dba ją o swo ją
wła sność. A szko da, bo w nie któ rych przy pad kach
aż się pro si, aby w ten spo sób przy mu sić wła ści cie -
la do wła ści wych za cho wań.

PN: Pa nie bur mi strzu obec ny rok jest
trud nym dla na szej gmi ny. Jest jed nak ro -
kiem okrą głych rocz nic. Czy pla no wa ne
są ich ob cho dy?

MS: Przede wszyst kim ma my w ro ku bie żą -
cym 70-tą rocz ni cę lu do bój stwa na Wo ły niu i Kre -
sach Wschod nich II Rzecz po spo li tej. W związ ku
z po wyż szym, na sza gmi na ob ję ła ho no ro wym pa -
tro na tem wy da nie wspo mnień o tych wy da rze -
niach. Książ ka pod re dak cją pa na Mar ka Ko prow -
skie go by ła już pre zen to wa na w Nie mo dli nie.
Na stęp ny – dru gi tom – jest w przy go to wa niu. Kul -
mi na cją tych ob cho dów bę dzie da ta 11 lip ca, kie -
dy od bę dzie się msza świę ta, apel po le głych na Pla -
cu Obroń ców Prze bra ża, a tak że pre zen ta cja
wspo mnień na sze go miesz kań ca pa na Ja na Waj -
ma na, wy da nych w for mie książ ko wej. Rów nież
i w tym przy pad ku na sza gmi na par ty cy pu je
w kosz tach te go wy da rze nia. Do dat ko wo, dzię ki
po zy ska niu do fi nan so wa nia z Part ner stwa Bo rów
Nie mo dliń skich, sta nie się moż li we do koń cze nie
Pla cu Obroń ców Prze bra ża w ta kiej for mie, ja ką za -
pro jek to wał au tor pro jek tu Pla cu – pan Woj ciech
Pasz kow ski. Je śli ra da miej ska wy ra zi zgo dę, nie ba -
wem ru szą pra ce. Wie le po my słów oraz cen nych
uwag do ty czą cych ob cho dów tra ge dii wo łyń skiej
wnie śli rów nież dr K. Bu nia oraz Cz. Pasz kow ski.
Mam na dzie ję, że do Nie mo dli na przy bę dą na te
uro czy sto ści wszy scy za pro sze ni zna mie ni ci go ście. 

PN: A co z Dnia mi Nie mo dli na?
MS: Rok 2013 jest ro kiem ju bi le uszu lo ka cji

Nie mo dli na oraz 700–le cia po wsta nia księ stwa
nie mo dliń skie go. Za mie rza my, w ra mach tych ob -
cho dów, zor ga ni zo wać mię dzy na ro do wy tur niej
ko szy ków ki kobiet, uro czy sty po chód miesz kań -
ców w ra mach Dni Nie mo dli na, bi cie oko licz no -
ścio wej mo ne ty, zor ga ni zo wa nie wy sta wy Skar bu
Nie mo dliń skie go oraz za wo dów węd kar skich o ty -

tuł węd ka rza 730-le cia. Szcze gól nie tur niej ko szy -
ków ki ko biet, w któ rym we zmą udział pierw sze
re pre zen ta cje na ro do we Pol ski, Li twy, Bia ło ru si
i Ukra iny, jest wy da rze niem bez pre ce den so wym
w hi sto rii na sze go mia sta. To na praw dę wiel ki
suk ces i wy zwa nie dla or ga ni za to rów – Urzę du
Miej skie go i OSiR -u. Już dzi siaj za pra szam wszyst -
kich miesz kań ców na te wy da rze nia. Po nad to od -
bę dą się im pre zy cy klicz ne i oko licz no ścio we zwią -
za ne z ty mi rocz ni ca mi: Oce any, Kar pik, czy też
mię dzyg min ne za wo dy ochot ni czych stra ży po -
żar nych, bę dą po świę co ne okrą głej rocz ni cy lo ka -
cji na sze go mia sta. Mi mo trud nej sy tu acji fi nan so -
wej wy da rzeń zwią za nych z rocz ni ca mi bę dzie
du żo. Wie le osób pra cu je nad tym, aby pro gram
ob cho dów był atrak cyj ny.

PN: Z kul tu ry prze jdźmy do spor tu. So -
kół Nie mo dlin jest bli ski awan su do kla sy
okrę go wej, tym cza sem sta dion miej ski
jest w opła ka nym sta nie.

MS: Ta sy tu acja ule gnie zmia nie. Mo gę już
ofi cjal nie po in for mo wać, że nasz wnio sek do ty -
czą cy prze bu do wy sta dio nu miej skie go w Nie mo -
dli nie zo stał za kwa li fi ko wa ny do do fi nan so wa nie
w kwo cie po nad 950 000 zł ze środ ków Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Ry by 2007-2013. Tym sa mym,
po pod pi sa niu umo wy, sta nie się moż li we wy ko na -
nie naj pil niej szych prac do ty czą cych sta dio nu
miej skie go tj.: bu do wy no we go za ple cza w po -
sta ci pa wi lo nu spor to we go, bu do wy no we go
ogro dze nia, prze bu do wy try bun, in sta la cji mo ni -
to rin gu, wy ko na nia prze su nię cia pły ty bo iska tak,
aby moż li we by ło wy dzie le nie bo iska tre nin go we -
go. Po bu do wie ha li, bo isk spor to wych „Or lik”,
przy cho dzi czas na re mont sta dio nu w Nie mo dli -
nie. Je stem prze ko na ny, że tak jak po zo sta łe
obiek ty spor to we w gmi nie Nie mo dlin, bę dzie on
w peł ni wy ko rzy sty wa ny. 

PN: Za po wia da na re ali za cja sta dio nu
prze su nie w cza sie re wi ta li za cję par ku
w Nie mo dli nie?

MS: In for mo wa łem ra dę miej ską, że nie stać
nas bę dzie na wy ko na nie oby dwu za dań w jed nym
cza sie i w peł nym za kre sie. Tym nie mniej po sta ra -
li śmy się przy naj mniej w czę ści zre ali zo wać pro -
gram re wi ta li za cji par ku i sta wu. Dzię ki środ kom
z Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ry by 2007-2013 nasz
pro jekt do ty czą cy re kul ty wa cji sta wu młyń skie go zo -
stał re ko men do wa ny do do fi nan so wa nia w kwo cie
po nad 207 000 zł. W je go ra mach prze wi du je my
od mu le nie i po głę bie nie zbior ni ka, jak rów nież
wzmoc nie nie je go brze gów. Po nad to wy bu do wa ny
zo sta nie pły wa ją cy po most re kre acyj ny. Je śli do dać,
że jesz cze w tym ro ku prze pro wa dzo ny zo sta nie re -
mont rze ki Ści na wy przez Wo je wódz ki Za rząd Me -
lio ra cji i Go spo dar ki Wod nej w Opo lu, to bę dzie my
mo gli po wie dzieć, że na ty le, na ile mo gli śmy, za -
bez pie czy li śmy na szą gmi nę przed pod to pie nia mi
przez Ści na wę Nie mo dliń ską. Uzy ska li śmy rów nież
do fi nan so wa nie na re wi ta li za cję zie le ni w par ku
miej skim w Nie mo dli nie. W ra mach po zy ska nych
z Part ner stwa Bo rów Nie mo dliń skich środ ków prze -
pro wa dzo ne bę dą cię cia pie lę gna cyj ne, wy cin ka
ob umar łych drzew i no we na sa dze nia. Bę dzie to
pierw szy krok do przy wró ce nia wa lo rów re kre acyj -
nych te mu miej scu. 

PN: Dzię ku ję za roz mo wę.

BIULETYN
GMINY NIEMODLIN

Dodatek do „Pulsu Niemodlina”
redagowany przez

Urząd Miejski w Niemodlinie



Sza now ni
Miesz kań cy!
W związ ku z ma ją cym się od -
być re fe ren dum o od wo ła nie
Bur mi strza i Rad nych Ra dy
Miej skiej w Nie mo dli nie, po ni -
żej przed sta wiam od po wie dzi
na za rzu ty re fe ren dal ne.

„Brak nad zo ru nad bu do wą ka na li za cji
na osie dlu Li ścia stym, co do pro wa dzi ło
do prze in we sto wa nia znacz nych środ ków fi -
nan so wych gmi ny na ten cel”. 

In we sty cja ka na li za cyj na na osie dlu Li ścia -
stym zo sta ła za koń czo na w grud niu 2012 r. Pro -
ble my z jej re ali za cją wy ni ka ły z nie rze tel no ści wy -
ko naw cy, fir my AZY SA, wy ło nio nej w prze tar gu,
z któ rą osta tecz nie roz wią za na zo sta ła umo wa ze
wzglę du na opóź nie nia w wy ko ny wa niu prac bu -
dow la nych. Tym sa mym ko niecz ne by ło wy bra nie
ko lej ne go wy ko naw cy, któ ry do koń czył in we sty cję.
Mi mo tych per tur ba cji łącz na war tość zre ali zo -
wa nej in we sty cji (wy ko na nych ro bót bu dow la -
nych) przez oby dwu wy ko naw ców wy nio -
sła 5 872 102,30 zł i by ła niż sza niż pier wot na
war tość kosz to ry so wa, któ ra wy no si -
ła 6 757 039,02 zł. Za rzut o prze in we sto wa niu
środ ków jest za tem nie praw dzi wy. War to rów nież
wspo mnieć, że na ka na li za cję Nie mo dli na etap V,
w ra mach któ re go re ali zo wa ne by ły pra ce
na osie dlu Li ścia ste, Gmi na Nie mo dlin po zy ska -
ła do fi nan so wa nie unij ne w wy so ko -
ści 2 834 176,05 zł, któ re w ca ło ści zo sta ło wy ko -
rzy sta ne i po zy tyw nie roz li czo ne przez Urząd
Mar szał kow ski Wo je wódz twa Opol skie go. Na le -
ży przy tym do dać, że Gmi na Nie mo dlin po zwa -
ła do są du fir mę AZY SA, do ma ga jąc się za pła ty
od szko do wa nia za nie wy wią za nie się z umo wy.
Za za ist nia łe uciąż li wo ści jesz cze raz prze pra -
szam miesz kań ców osie dla Li ścia ste. 

„Li kwi da cja sto łó wek szkol nych”.
Z dniem 1 mar ca br. zmie nio na zo sta ła for -

ma do ży wia nia uczniów. Z do tych cza so we go wy -
twa rza nia obia dów w obiek tach szkol nych, Gmi -
na prze szła na usłu gę ca te rin go wą. Zmia na ta
by ła ko niecz no ścią – przy obec nym sta nie nie do -
fi nan so wa nia oświa ty przez pań stwo i ogra ni -
czo ny mi moż li wo ścia mi fi nan so wy mi Gmi ny. Na -
le ży rów nież za uwa żyć, że więk szość gmin w kra ju
ko rzy sta z ca te rin gu. Prze targ wy gra ła fir ma Pa -
na Mu szyń skie go z Gra czy. Po nad to w ro ku bie -
żą cym uda ło się ob jąć po mo cą żyw no ścio wą 208
dzie ci z ro dzin naj bar dziej po trze bu ją cych, któ -
rych do ży wia nie opła ca ne jest z bu dże tu Gmi ny.
Obia dy w dal szym cią gu są wy da wa ne w na -
szych sto łów kach szkol nych. Sta wia nie za tem za -
rzu tu o li kwi da cji sto łó wek jest bez pod staw ne.

„Li kwi da cja obiek tów oświa to wych w gmi -
nie”. 

W ce lu po pra wy sy tu acji fi nan so wej oświa ty
w Gmi nie Nie mo dlin, zło ży łem Ra dzie Miej skiej
pro po zy cję pro gra mów oszczęd no ścio wych. Pro -
po no wa ne dzia ła nia do ty czy ły rów nież Ze spo łu

Szkol no – Przed szkol ne go w Gra bi nie. Za rów no
rad ni, na uczy cie le szko ły, jak i ro dzi ce uczą cych
się w niej dzie ci, opo wie dzie li się za pro wa dze -
niem pla ców ki przez Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół
Szkół Ka to lic kich w Czę sto cho wie. Z de kla ra cji
władz sto wa rzy sze nia wy ni ka, że w szko le w Gra -
bi nie zo sta ną za trud nie ni ci sa mi na uczy cie le, je -
śli tyl ko wy ra żą chęć pra cy w no wej pla ców ce.
Szko ła w Gra bi nie bę dzie na dal funk cjo no wa ła.
Or ga nem pro wa dzą cym nie bę dzie już Gmi na
Nie mo dlin, a sto wa rzy sze nie. Tym sa mym Gmi na
Nie mo dlin nie bę dzie do pła ca ła po 8 300 zł rocz -
nie do jed ne go ucznia po nad uzy ski wa ną z bu -
dże tu pań stwa sub wen cję. Jest to za tem ko rzyst -
na for mu ła prze kształ ce nia ma łej pla ców ki
oświa to wej, sto so wa na z po wo dze niem w wie lu
in nych gmi nach w Pol sce. De cy zja o tej zmia nie
by ła po prze dzo na licz ny mi kon sul ta cja mi z miesz -
kań ca mi. Za rzut o cał ko wi tej li kwi da cji szko ły
w Gra bi nie jest za tem nie praw dzi wy.

„Li kwi da cja klu bów LZS”.
Sto wa rzy sze nia dzia ła ją ce w ra mach Lu do -

wych Ze spo łów Spor to wych są nie za leż ny mi or ga -
ni za cja mi po za rzą do wy mi, nie pod le ga ją cy mi Bur -
mi strzo wi. Or ga nem nad zo ru dla sto wa rzy szeń
jest sta ro sta. Ani Bur mistrz, ani Ra da Miej ska nie
mo gli zli kwi do wać LZS -ów, bo nie ma ją ta kie go
pra wa. To LZS -y sa me de cy du ją o swo im lo sie. Za -
rzut o li kwi da cji LZS -ów kie ro wa ny do Bur mi strza
i Ra dy Miej skiej jest nie praw dzi wy. 

„Przy ję cie wy so kich sta wek za śmie ci”.
Osta tecz na wy so kość sta wek za od biór od pa -

dów bę dzie zna na po roz strzy gnię ciu prze tar gu
na od biór i za go spo da ro wa nie od pa dów. Ko -
niecz ność okre śle nia staw ki przed roz strzy gnię -
ciem prze tar gu okre ślił sejm, któ ry skon stru ował
ta ką usta wę i prze rzu cił na sa mo rzą dy obo wią zek
jej re ali za cji. Wraz z Ra dą Miej ską, po kon sul ta -
cjach z miesz kań ca mi, w ra mach obo wią zu ją ce -
go pra wa, pod ję li śmy dzia ła nia ma ją ce na ce lu
zła go dze nie skut ków „re wo lu cji śmie cio wej”. Do -
ko na no zmia ny wno sze nia opła ty z 3 mie się cy
na 1 mie siąc, a Gmi na prze ję ła obo wią zek do -
star cze nia po jem ni ków na śmie ci miesz kań com.
Pro wa dzo ne są rów nież pra ce zwią za ne ze zmia -
ną re gu la mi nu utrzy ma nia czy sto ści, tak aby był
on jak naj le piej do sto so wa ny do po trzeb na szych
miesz kań ców. O po stę pie tych prac, a tak że wpro -
wa dza nych zmia nach, bę dę in for mo wał miesz -
kań ców w od ręb nych ko mu ni ka tach.

„Pla no wa ne zmia ny umów i pod wyż ki cen
za do sta wę wo dy i od biór ście ków”.

In for mu ję, że w ro ku 2013 nie do szło i nie
doj dzie do zmian cen za do sta wę wo dy i od biór
ście ków. Po da na in for ma cja przez or ga ni za to -
rów re fe ren dum jest nie praw dzi wa.

„Brak sku tecz nych dzia łań na rzecz bu do -
wy ob wod ni cy Nie mo dli na”.

Wraz z Ra dą Miej ską pod ję li śmy sze reg ini cja -
tyw na rzecz wspie ra nia pro ce su bu do wy ob wod -
ni cy Nie mo dli na: dzia ła nia w ra mach ko mi te tu ds.
bu do wy ob wod nic Ny sy i Nie mo dli na, zbie ra nie
pod pi sów pod pe ty cją do Pre mie ra RP, bez płat ne
prze ka za nie dzia łek gmin nych, przez któ re prze -
bie gać bę dzie ob wod ni ca, ini cjo wa nie uchwał Ra -
dy Miej skiej w spra wie przy spie sze nia dzia łań
na rzecz bu do wy ob wod ni cy Nie mo dli na, szu ka nie
wspar cia u po słów Opolsz czy zny i przy chyl no ści

władz re gio nal nych. Wła śnie ta kie wzmo żo ne
dzia ła nia bur mi strza i rad nych do pro wa dzi ły
do za koń cze nia pro jek to wa nia ob wod ni cy i uzy -
ska nia wszel kich uzgod nień. Bu do wa ob wod ni cy
na le ży do za dań rzą do wych, a za tem sa mo rząd
gmin ny ma ogra ni czo ne po le dzia ła nia w tej spra -
wie, gdzie po trzeb ne są mi lio ny zło tych z pań -
stwo wej ka sy. Mam świa do mość, że ob wod ni ca
jest nie zwy kle waż na dla miesz kań ców, któ rzy
obec nie do świad cza ją ogrom nych uciąż li wo ści
wy ni ka ją cych z nad mier ne go ru chu i dla mia sta,
któ re nisz cze je. Nie ustę pu je my w za bie gach o jej
re ali za cję. Za rzu ty o za nie cha nie dzia łań uwa -
żam za nie praw dzi we i krzyw dzą ce.

„Za nie cha nie ja kich kol wiek kon sul ta cji
spo łecz nych dot. naj waż niej szych de cy zji ma -
ją cych wpływ na miesz kań ców gmi ny”.

Bur mistrz i Ra da Miej ska nie jed no krot nie po -
dej mo wa li kon sul ta cje spo łecz ne w waż nych dla
Gmi ny spra wach. Na to miast, ma jąc na uwa dze
prze pi sy usta wy o sa mo rzą dzie gmin nym, na le ży
stwier dzić, że w imie niu i na rzecz miesz kań ców
dzia ła ją wy bra ni w wy bo rach bez po śred nich rad -
ni. Rad ni w opar ciu o art. 23 usta wy o sa mo rzą -
dzie gmin nym ma ją obo wią zek utrzy my wa nia
sta łej wię zi z wy bor ca mi, w szcze gól no ści po -
przez przyj mo wa nie zgła sza nych przez miesz -
kań ców po stu la tów i przed sta wia nie ich or ga -
nom gmi ny do roz pa trze nia. Rad ni peł nią dy żu ry,
pod czas któ rych roz ma wia ją z wy bor ca mi o bie -
żą cych spra wach nur tu ją cych spo łecz ność da ne -
go okrę gu wy bor cze go. Spra wy pro ble ma tycz ne
kon sul to wa ne są z przed sta wi cie la mi miesz kań -
ców, któ ry mi są Rad ni Ra dy Miej skiej. Sam rów -
nież spo ty kam się z miesz kań ca mi. Po nad to cy -
klicz nie or ga ni zu je się spo tka nia kon sul ta cyj ne
z przed sta wi cie la mi róż nych śro do wisk, przy kła -
do wo z rol ni ka mi, przed się bior ca mi czy or ga ni za -
cja mi po za rzą do wy mi. Ze bra nia wiej skie, w któ -
rych bio rę udział, są tak że for mą kon sul ta cji
spo łecz nych. Za rzut o bra ku ja kich kol wiek kon sul -
ta cji spo łecz nych jest nie praw dzi wy.

„Brak zde cy do wa nej re ak cji Ra dy Miej -
skiej na dzia ła nia bur mi strza, pro wa dzą ce
do obec nej sy tu acji, w ja kiej zo sta li po sta wie -
ni miesz kań cy na szej gmi ny”.

Po wyż szy za rzut jest nie kon kret ny, a jed no -
cze śnie za wie ra nie po ko ją cą su ge stię, że dzia ła -
nia Ra dy Miej skiej po win ny być opo zy cyj ne wo bec
dzia łań Bur mi strza. Wa run kiem roz wo ju każ de go
sa mo rzą du te ry to rial ne go jest zgod na współ pra -
ca jej or ga nów: Bur mi strza i Ra dy Miej skiej.
Współ pra ca ta jest ko niecz na, by móc re ali zo wać
sze reg za dań wy ma ga nych usta wo wo i zwią za -
nych z roz wo jem Gmi ny. Sta ra my się wspól nie
pra co wać dla do bra Gmi ny i jej miesz kań ców.

Sza now ni Pań stwo 
W wie lu roz mo wach spo ty kam się z du żą

życz li wo ścią i zro zu mie niem, ale i za rzu tem, że
nie pro te stu ję prze ciw ko oskar że niom kie ro wa -
nym pod ad re sem or ga nów sa mo rzą du. Przed -
sta wiam więc od po wiedź na za rzu ty po sta wio ne
wła dzom sa mo rzą do wym przez or ga ni za to rów
re fe ren dum. Po da ję fak ty, któ re są oczy wi ście
do spraw dze nia. Na szym miesz kań com na le żą
się rze tel ne in for ma cje. 

Z po wa ża niem
Mi ro sław Stan kie wicz
Bur mistrz Nie mo dli na
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Miesz kań cy gmi ny Nie mo dlin!
In for mu ję, że pra ce nad no wym sys te mem

go spo dar ki od pa da mi są na ukoń cze niu. Gmi -
na Nie mo dlin w naj bliż szym cza sie ogło si prze -
targ na od biór i za go spo da ro wa nie od pa dów.
Jed no cze śnie in for mu je my, że w wy ni ku pro wa -
dzo nych kon sul ta cji bur mistrz i Ra da Miej ska
do ko na ła zmian w do tych cza so wych uchwa -
łach do ty czą cych go spo dar ki od pa da mi tj.:

– zmie nio no okres uisz cza nia opłat z 3
mie się cy na 1 mie siąc,

– przy ję to, że miesz kań cy zo sta ną za opa -
trze ni w po jem ni ki na od pa dy przez gmi nę
Nie mo dlin,

– uzna no, że w przy pad ku po sia da nia
kom po stow ni ków, nie bę dzie ko niecz ne zbie ra -
nie od pa dów bio de gra do wal nych w wy od ręb -
nio nych po jem ni kach,

– w sy tu acjach lo so wych bur mistrz mo że
za sto so wać ulgi do ty czą ce opłat śmie cio wych,

– trwa ją pra ce nad ob ni że niem staw ki
za od pa dy. 

Ape lu ję rów nież do miesz kań ców o po -
praw ne wy peł nia nie de kla ra cji. W ra zie ja -
kich kol wiek wąt pli wo ści w tej spra wie, pro szę
kon sul to wać się z pra cow ni ka mi Wy dzia łu
RSN Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie. 

Bur mistrz Nie mo dli na
Mi ro sław Stan kie wicz 
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Spra woz da nie bur mi strza Nie mo dli na z dzia łal no ści
mię dzy se syj nej od 28 lu te go do 26 mar ca 2013 r.

• W dniu 4 mar ca, na za pro sze nie bur mi strza, wi ce mar sza łek wo je wódz twa To masz Ko stuś od -
był spo tka nia z miesz kań ca mi w Urzę dzie Miej skim.

• W dniu 5 mar ca bur mistrz oraz skarb nik gmi ny i dy rek tor ZE FO prze pro wa dzi li roz mo wy z pre -
zes Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół Szkół Ka to lic kich w Czę sto cho wie w spra wie umo wy uży cze nia ma jąt -
ku gmin ne go dla no wo pow sta ją cej szko ły ka to lic kiej w Gra bi nie.

• W dniu 7 mar ca od by ło się pierw sze po sie dze nie ze spo łu do spraw po li ty ki se nio ral nej w na -
szej gmi nie. 

W tym sa mym dniu od by ło się spo tka nie z au to rem oraz wy daw cą książ ki „Wo łyń – Epo pe ja pol -
skich lo sów 1939-2013. Akt pierw szy”, któ re go pa tro nem ho no ro wym, za zgo dą bur mi strza, jest gmi -
na Nie mo dlin. Spo tka niem au tor skim roz po czę li śmy ob cho dy 70. rocz ni cy lu do bój stwa na Kre sach
Wschod nich.

• W dniu 11 mar ca bur mistrz spo tkał się z miesz kań ca mi Ma gnu szo wic w spra wie moż li wo ści
re mon tu mły na oraz po zy ska nia środ ków fi nan so wych na ten cel.

• W dniu 14 mar ca od by ło się z ini cja ty wy bur mi strza spo tka nie rad nych, soł ty sów oraz dy rek -
to ra ZDP w Opo lu na te mat pla nu prze bu do wy i re mon tów dróg po wia to wych do 2020 ro ku. W spo -
tka niu wziął udział czło nek Za rzą du Po wia tu Opol skie go Krzysz tof Wy sdak oraz ja ko je dy ny – rad ny
po wia to wy Edward Ję dra. 

W tym sa mym dniu od by ło się ko lej ne spo tka nie ze spo łu do spraw oświa ty, na któ rym do ko na -
no ana li zy funk cjo no wa nia sto łó wek szkol nych po zmia nie do staw cy po sił ków, a tak że dys ku to wa no
o moż li wo ściach utwo rze nia od dzia łów in te gra cyj nych w PSP nr 2 w Nie mo dli nie.

• W dniu 16 mar ca bur mistrz wziął udział w ze bra niu wiej skim w Go ście jo wi cach, któ re go głów -
ny mi te ma ta mi by ły spra wa no wej usta wy śmie cio wej oraz re mont dro gi do Go ście jo wic pod la sem.

• W dniu 18 mar ca bur mistrz spo tkał się z soł ty sem i ra dą so łec ką Ro gów w związ ku z pro ble -
ma mi miesz kań ców z utrzy ma niem we wła ści wym sta nie zbior ni ka ppoż. oraz dro gi na fol wark.

• W dniu 19 mar ca bur mistrz wraz ze skarb ni kiem gmi ny pod pi sa li pro to kół z kon tro li urzę du
skar bo we go po dat ku VAT, któ ra prze pro wa dzo na zo sta ła w wy ni ku sta ra nia się gmi ny o zwrot po dat -
ku VAT za la ta ubie głe w wy so ko ści 180 tys. zło tych. 

W tym sa mym dniu, w obec no ści rad nych RM, kie row nic twa urzę du, księ dza pro bosz cza pa -
ra fii Gra bin, dy rek to ra ZSP w Gra bi nie oraz soł ty sa tej miej sco wo ści, bur mistrz pod pi sał umo wę
nie od płat ne go uży cze nia bu dyn ku szko ły na rzecz Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół Szkół Ka to lic kich
w Czę sto cho wie.

• W dniu 21 mar ca bur mistrz prze pro wa dził kon sul ta cje z soł ty sa mi na te mat po trze by kon ty -
nu owa nia wy od ręb nie nia w bu dże cie ro ku 2014 fun du szu so łec kie go. Zde cy do wa na więk szość ze bra -
nych opo wie dzia ła się za po zo sta wie niem fun du szu so łec kie go w 2014 ro ku.

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

XXXIX i XL SE SJA
Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie

W dniach 14 mar ca oraz 26 mar -
ca 2013 r. od by ły się XXXIX i XL 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:

XXXIX Se sja RM:

• uchwa ła Nr XXXIX/235/13 Ra dy Miej -
skiej w Nie mo dli nie z dnia 14 mar ca 2013 r.
w spra wie zmian bu dże tu gmi ny Nie mo dlin
na rok 2013.

XL Se sja RM:

• uchwa ła Nr XL/236/13 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 26 mar ca 2013 r. w spra -
wie zmian bu dże tu gmi ny Nie mo dlin
na rok 2013. 

• uchwa ła Nr XL/237/13 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 26 mar ca 2013 r. zmie nia -
ją ca uchwa łę w spra wie uchwa le nia wie lo let niej
pro gno zy fi nan so wej.

• uchwa ła Nr XL/238/13 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 26 mar ca 2013 r. w spra -
wie wy od ręb nie nia w bu dże cie gmi ny Nie mo -
dlin środ ków fi nan so wych sta no wią cych fun dusz
so łec ki.

• uchwa ła Nr XL/239/13 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 26 mar ca 2013 r. w spra -
wie ter mi nu, czę sto tli wo ści i try bu uisz cza nia
opła ty za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal -
ny mi. 

• uchwa ła Nr XL/240/13 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 26 mar ca 2013 r. zmie nia -
ją ca uchwa łę w spra wie za sad na by wa nia, zby -
wa nia i ob cią ża nia nie ru cho mo ści oraz ich wy -
dzier ża wia nia lub naj mu na okres dłuż szy niż 3
la ta.

• uchwa ła Nr XL/241/13 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 26 mar ca 2013 r. w spra -
wie Pro gra mu opie ki nad zwie rzę ta mi bez dom ny -
mi oraz za po bie ga nia bez dom no ści zwie rząt
na te re nie gmi ny Nie mo dlin w 2013 ro ku.

• uchwa ła Nr XL/242/13 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 26 mar ca 2013 r. w spra -
wie wska za nia szko ły, w któ rej na li cza ny bę dzie
od pis na za kła do wy fun dusz świad czeń so cjal -
nych na uczy cie li bę dą cych eme ry ta mi i ren ci sta -
mi za trud nio nych w by łym Ze spo le Szkol no
– Przed szkol nym w Gra bi nie.

• uchwa ła Nr XL/243/13 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 26 mar ca 2013 r. w spra -
wie skar gi na kie row ni ka gmin nej jed nost ki or ga -
ni za cyj nej.

• uchwa la Nr XL/244/13 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 26 mar ca 2013 r. w spra -
wie skar gi na dzia łal ność bur mi strza Nie mo dli na.

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

Insp. GCR UM
Z. Ro mań czu kie wicz

2 ma ja 2013 ro ku
Urząd Miej ski nie pra cu je

W dniu 2 ma ja 2013 ro ku Urząd
Miej ski w Nie mo dli nie bę dzie nie czyn -
ny. W za mian za ten dzień urząd czyn -
ny bę dzie w so bo tę 11 ma ja 2013 ro ku.
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Me cha ni zmy
prze mo cy
do mo wej

Jed ną z cech cha rak te ry stycz nych prze mo -
cy do mo wej jest dys pro por cja sił, prze wa ga
jed nej ze stron. Prze moc wy stę pu je w re la cji sil -
niej szy – słab szy np. męż czy zna – ko bie ta, do -
ro sły – dziec ko, oso ba zdro wa – oso ba cho ra.
Oczy wi ście nie cho dzi tyl ko o si łę, prze wa gę fi -
zycz ną, ale tak że psy chicz ną, in te lek tu al ną, spo -
łecz ną, fi nan so wą, zwią za ną ze zdro wiem, wy -
kształ ce niem. Krzyw dzą ca jest nie sa ma
prze wa ga, któ rą moż na spo żyt ko wać do opie -
ki nad słab szym czło wie kiem np. dziec kiem, ale
jej wy ko rzy sta nie w ce lu od dzia ły wa nia na oso -
bę słab szą, w ce lu zmu sze nia jej do pod po -
rząd ko wa nia się wo li, ży cze niom, po my słom
dru giej oso by – spraw cy prze mo cy. Prze moc nie
jest jed no ra zo wym in cy den tem, czę sto roz wi ja
się la ta mi, co raz bar dziej znie wa la jąc, od bie ra -
jąc we wnętrz na moc, do pro wa dza jąc do wy -
czer pa nia, bier no ści, prze ko na nia, że nic nie
zmie ni mo jej sy tu acji, że je stem win na do zna -
wa nej prze mo cy. Ta ki stan i prze ko na nia wy dłu -
ża ją i utrud nia ją szu ka nie po mo cy i pro ces wy -
cho dze nia z prze mo cy. Oso ba krzyw dzo na
prak tycz nie bez po mo cy z ze wnątrz bar dzo
czę sto nie jest w sta nie po ra dzić so bie z pro ble -
mem prze mo cy.

Aby do brze zro zu mieć sy tu ację ofiar prze -
mo cy w ro dzi nie, trze ba po znać me cha ni zmy,
któ rych one so bie nie uświa da mia ją. Me cha ni -
zmy te po wo du ją, że oso by krzyw dzo ne trwa -
ją w ta kim związ ku, nie ma ją si ły na zmia nę

swo jej sy tu acji, tra cą do sie bie sza cu nek, ob wi -
nia ją się, po pa da ją w de pre sję, się ga ją
po środ ki uspo ka ja ją ce i al ko hol. Co ozna cza -
ją me cha ni zmy:

Syn drom wy uczo nej bez rad no ści – to bez -
rad ność, któ ra po ja wia się w wy ni ku na by tych
do świad czeń. Zwy kle oso ba do zna ją ca prze -
mo cy po szu ku je po mo cy dla sie bie. Czę sto jed -
nak oka zu je się, że dzia ła nia ma ją ce ją ochro -
nić, nie skut ku ją i nie przy no szą ocze ki wa nych
przez nią efek tów. Ofia ra na bie ra prze ko na -
nia, że co kol wiek zro bi, to i tak nie zmie ni to jej
sy tu acji. Ma po czu cie, że jest krzyw dzo na, źle
trak to wa na, że spraw ca nie po wi nien tak po stę -
po wać, że znę ca nie się nad człon kiem ro dzi ny
jest prze stęp stwem, jed nak nie jest w sta nie
zmo ty wo wać się do dzia ła nia

Zja wi sko „pra nia mó zgu” – me cha nizm po -
le ga ją cy na sys te ma tycz nym, świa do mym i ce -
lo wym od dzia ły wa niu na czło wie ka w ce lu zmia -
ny je go prze ko nań, po staw, uczuć, po trzeb.
Dzia ła nie słu żą ce te mu, aby ofia ra prze mo cy
w ro dzi nie funk cjo no wa ła zgod nie z ży cze niem
spraw cy. Kon se kwen cja mi „pra nia mó zgu” są
m.in. utra ta po czu cia wła snej war to ści oraz
pod po rząd ko wa nie się spraw cy. Me to dy sto -
so wa ne w „pra niu mó zgu” to: izo la cja, po ni ża -
nie i de gra da cja, mo no po li za cja uwa gi, do pro -
wa dze nie do wy czer pa nia, wy wo ły wa nie lę ku
i de pre sji, na prze mien ność ka ry i na gro dy.

W na stęp nym nu me rze mie sięcz ni ka uka -
że się ko lej ny ar ty kuł z cy klu Me cha ni zmy prze -
mo cy do mo wej.

Opra co wał Ze spół In ter dy scy pli -
nar ny ds. Prze ciw dzia ła nia Prze mo cy
w Ro dzi nie w gmi nie Nie mo dlin
na pod sta wie książ ki „Prze moc w ro -
dzi nie” K. Mi chal ska, D. Jasz czak -Kuź -
miń ska

Bur mistrz Nie mo dli na
in for mu je

Na ta bli cy ogło szeń w Urzę dzie Miej -
skim w Nie mo dli nie znaj du je się wy kaz nie -
ru cho mo ści prze zna czo nej do zby cia w try -
bie bez prze tar go wym:

• lo kal miesz kal ny nr 2 po ło żo ny w bu dyn ku
nr 23 przy Ryn ku w Nie mo dli nie wraz z udzia łem we
współ wła sno ści dział ki nr 547/1,

• lo kal miesz kal ny nr 3/7 po ło żo ny w bu dyn ku
nr 1-3 przy ul. Mic kie wi cza w Nie mo dli nie wraz
udzia łem we współ wła sno ści dział ki nr 774/1,

• lo kal miesz kal ny nr 3/9 po ło żo ny w bu dyn ku
nr 1-3 przy ul. Ty siąc le cia w Nie mo dli nie wraz udzia -
łem we współ wła sno ści dział ki nr 997/8,

• lo kal miesz kal ny nr 3 po ło żo ny w bu dyn ku
nr 19 przy ul. Bo ha te rów Po wstań Ślą skich w Nie mo -
dli nie wraz z udzia łem we współ wła sno ści dział ki
nr 476,

• lo kal miesz kal ny nr 7 po ło żo ny w bu dyn ku nr 1
przy Ryn ku w Nie mo dli nie wraz z udzia łem we współ -
wła sno ści dział ki nr 570/4,

In for ma cji udzie la się w po ko ju nr 35 tut. urzę -
du, tel. 774606295 do 7, wew. 209.

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 760/4 k. m. 10 po ło żo nej
w Nie mo dli nie przy Alei Wol no ści. Wy mie nio na wy -
żej nie ru cho mość za pi sa na jest w księ dze wie czy stej
KW OP1O/00089561/2. Sta no wi wła sność gmi ny
Nie mo dlin. Przed mio tem prze tar gów jest wy so kość
czyn szu za dzier ża wę te re nu o po wierzch ni 17,50 m2

– z prze zna cze niem na usta wie nie bla sza nych bok -
sów ga ra żo wych nr 11, nr 12 i nr 13. 

1. Wy wo ław cza wy so kość czyn szu dzier żaw ne -
go za te ren pod boks ga ra żo wym nr 11 o po wierzch -
ni 17,50 m2 – wy no si 23,00 zł mie sięcz nie. 

2. Wy wo ław cza wy so kość czyn szu dzier żaw ne -
go za te ren pod boks ga ra żo wym nr 12 o po wierzch -
ni 17,50 m2 – wy no si 23,00 zł mie sięcz nie.

3. Wy wo ław cza wy so kość czyn szu dzier żaw ne -
go za te ren pod boks ga ra żo wym nr 13 o po wierzch -
ni 17,50 m2 – wy no si 23,00 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 tar gi od bę dą się 6 ma -
ja 2013 ro ku o go dzi nie 10.00 (poz. 1), 10.10 (poz. 2)
i 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 każ dy boks
do dnia 30 kwiet na 2013 ro ku do godz. 14.00.

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 Rol nic twa, Ochro ny Śro do wi ska i Go spo -
dar ki Nie ru cho mo ścia mi (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. 35.

Wy gry wa ją cy prze targ zo bo wią za ny jest w ter -
mi nie do 20 ma ja 2013 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.
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W pią tek 12 kwiet nia mia ło miej sce
otwar cie wer ni sa żu zdjęć Sła wo mi ra Łu czyń -
skie go w nie mo dliń skim Ośrod ku Kul tu ry.

Sła wo mir Łu czyń ski jest przede wszyst kim zna -
ny ja ko ry sow nik. Je go ry sun ki pu bli ko wa ły m.in.
„Szpil ki”, „Nie”, „Twój do bry hu mor”, „An go ra”,
„Wprost”. Au tor zdo był licz ne na gro dy na wie lu kon -
kur sach w kra ju i za gra ni cą. Jest pierw szym pol skim
ka ry ka tu rzy stą, któ ry zdo był po nad 100 na gród.
Zgro ma dze ni w foy er go ście mo gli po dzi wiać tym ra -
zem nie ry sun ki Łu czyń skie go, ale czter dzie ści zdjęć,
two rzą cych wy sta wę „Po dro dze”.

– Fo to gra fia to mo ja dru ga pa sja. Już od dzie -
ciń stwa pra co wa łem w ciem ni z mo im oj cem. Przez
kil ka dzie siąt lat pra cu jąc w ga ze tach, rów nież po słu -
gi wa łem się apa ra tem. Te raz mam ta ki ma ły apa rat,
któ ry za wsze mam ze so bą i po dró żu jąc, fo to gra fu -
ję cie ka we rze czy, nie ja ko po dro dze. Stąd ty tuł wy -
sta wy – po wie dział Sła wo mir Łu czyń ski.

Pre zen to wa ne na wy sta wie zdję cia są na praw dę
róż no rod ne. Znaj dzie my pej za że, por tre ty oraz zdję -
cia re por ta żo we, jak rów nież col la ge i fotografie, któ -
re wy glą da ją jak ma lo wa ne. Zdję cia ar ty sty moż na
oglą dać w Ośrod ku Kul tu ry do po ło wy ma ja.

Pierw sza mi łość
Wy wiad z au to rem pre zen to wa nej

w Ośrod ku Kul tu ry wy sta wy zdjęć
„Po dro dze” – Sła wo mi rem Łu czyń skim.

Ma rek Krzy ża now ski: Jest pan zna -
nym ry sow ni kiem. Jak to się sta ło, że mo -
żemy oglą dać wy sta wę pań skich zdjęć?

Sła wo mir Łu czyń ski: Przy go da z fo to gra -
fią za czę ła się w dzie ciń stwie. Mój oj ciec zaj mo wał
się fo to gra fią. Pa mię tam, jesz cze by łem w przed -
szko lu, a już mu po ma ga łem w ciem ni. Na ko mu -
nię nie do sta łem ani ro we ru, ani ze gar ka, ale apa -
rat fo to gra ficz ny. Póź niej sam za czą łem szu kać
wła snej dro gi i moż na po wie dzieć, że fo to gra fia to -
wa rzy szy mi ca łe ży cie. Pierw sza mo ja wy sta wa, to
by ła wy sta wa fo to gra ficz na. Cho ciaż też ry so wa -
łem i wy gra łem kon kurs ry sun ko wy w Sie ra dzu.
Po je cha łem tam, aby ode brać na gro dę i za py ta no
mnie, co chcę ro bić. Za ry zy ko wa łem i po wie dzia -
łem, że chcę pra co wać w ga ze cie i ry so wać. Oni
bar dzo chęt nie się zgo dzi li. Przy po mnia łem jesz cze
o fo to gra fiach i mia łem po dwój ny atut. I tak się za -
czę ła mo ja przy go da z ry so wa niem. Wte dy da -
łem so bie trzy la ta. Bo je śli to nie by ło by to, co
chcia łem ro bić, to za wsze zdą żę wró cić do fo to gra -
fii. Ale za czę ło mi się do brze dziać – pierw sza mię -
dzy na ro do wa na gro da i tak da lej, i tak da lej, więc
już po sze dłem w tym kie run ku. I za rzu ci łem fo to -
gra fię, mo ją mi łość.

Pierw szą mi łość?
– Tak, pierw szą. Pa mię tam, w li ceum to ja

mia łem bar dzo do bry sprzęt, jak na owe cza sy
– apa rat Pen ta co na. Mia łem do wy bo ru: je chać
z ma mą do Ka na dy i pły nąć „Ba to rym” al bo za te
pie nią dze ku pić apa rat. Zde cy do wa łem, że nie po -
pły nę i ku pi łem apa rat, i to jesz cze „spod la dy”,
w skle pie w Ło dzi. By łem wte dy szczę śli wy. Po la -
tach, wspi na jąc się na szcze ble, na zwij my to ka rie -
ry w rysunku, do sze dłem do cze goś i zo sta ło mi
pew ne go ro dza ju drep ta nie w miej scu. Prze pro si -
łem się więc z pierwszą mi ło ścią. Ale nie tak na za -
bój. Apa rat słu ży mi po pro stu do re je stra cji pew -
nych wra żeń, da nej chwi li, ja kie goś zja wi ska.

Dla te go zde cy do wał się pan uży wać
ma łe go kie szon ko we go apa ra tu za miast
du że go i dro gie go sprzę tu?

– Pra cu jąc w re dak cji, mia łem do bry apa rat.
Tyl ko za wsze tak by wa ło, że wra ca jąc do do mu,
coś się dzia ło. A to wy pa dek, a to coś in ne go. Po -
sta no wi łem wte dy ku pić apa rat i wo zić go ze so -
bą, mieć go w każ dej chwi li przy so bie. To nie jest
pa sja. Re je stru ję, za pi su ję wra że nia. Na wy sta wie
jest zdję cie po dwór ka. Zro bi łem je we Lwo wie. By -
łem tam ze zna jo my mi. Cho dzi my i roz ma wia my,
i zer k ną łem tyl ko w to po dwó rze. I ta ki bo dziec,
któ ry wy wo łu je na tych mia sto wą re ak cję. Mó wię
do nich: zo stań cie tu taj, ja mu szę iść zro bić zdję -
cie. I je stem z nie go za do wo lo ny. Ty tu łem wy sta -
wy tłu ma czę się, że nie chcę ro bić cze goś wiel kie -
go, tyl ko po dro dze ro bię zdję cia, któ re ro bią
na mnie wra że nie.

„Ist nie ją dwa ro dza je fo to gra fów: ta -
cy, któ rzy kom po nu ją zdję cia, i ta cy, któ -
rzy je ro bią. Pierw si pra cu ją w pra cow -
niach, dla dru gich świat jest
pra cow nią. I dla tych nie ist nie je zwy czaj -
ność każ da rzecz w ich ży ciu mo że być
źró dłem in spi ra cji.” Do któ rej gru py za li -
czył by pan sie bie?

– Jak się gam pa mię cią do cza sów, kie dy mia -
łem te go Pen ta co na, to ja, ro biąc zdję cia, mia łem
ze szyt, w któ rym ry so wa łem so bie po mysł. Póź niej
sta ra łem się to zre ali zo wać me to dą fo to gra ficz ną.
Ża łu ję, że wte dy nie by ło cze goś ta kie go jak Pho to -
shop. Jest na wy sta wie zdję cie przed sta wia ją ce ka -
ra wan. Ono po wsta ło z po łą cze nia pię ciu róż nych
zdjęć. Mam w kom pu te rze fol der, w któ rym zbie -
ram róż ne zdję cia, któ re bę dę póź niej mógł wy ko -
rzy stać w two rze niu in ne go zdję cia. 

Co da je pa nu więk sze moż li wo ści wy -
ra zu: zdję cie czy ry su nek?

– Ry su nek. Kie dy jesz cze ro bi łem zdję cia ana -
lo go we, to bu do wa łem, aran żo wa łem so bie prze -
strzeń. I póź niej w tę prze strzeń wpusz cza łem po -
sta cie. Ale to by ła cięż ka rzecz. W ry sun ku jest to
dla mnie pięć, dzie sięć mi nut pra cy i uzy skam ten
sam efekt. I mo gę wię cej po wie dzieć. Mi mo wszyst -
ko wię cej moż na opo wie dzieć, prze ka zać w ry sun -
ku niż w fo to gra fii. Cho ciaż cza sa mi wy ko rzy stu ję
zdję cia do swo ich ma lar skich prac. I od wrot nie. 

Czę sto w pań skich ry sun kach po ja -
wia ją się anio ły i śmierć. Rów nież wi dać
je na zdję ciach. Dla cze go?

Mo że z wie kiem przy cho dzi ja kaś ko kie te ria
w stro nę śmier ci al bo nie ba (śmiech).

Otwar cie wer ni sa żu
Sła wo mi ra Łu czyń skie go „Po dro dze”
Otwar cie wer ni sa żu
Sła wo mi ra Łu czyń skie go „Po dro dze”



Pro jek cje ki na nie za leż ne go
Pro jek cja ba jek dla dzie ci – 27 kwiet -

nia br. (so bo ta), godz. 15.00, sa la wi do wi -
sko wa. Wstęp wol ny!

Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie i Sto wa rzy sze -
nie Opol skie La my za pra sza ją na po kaz fil mo wy
dla naj młod szych, czy li po ka zy ba jek oraz ani ma -
cji fil mo wych dla dzie ci w wie ku przed szkol nym
i wcze snosz kol nym. W pro gra mie prze gląd naj -
now szych ani ma cji dla dzie ci oraz go dzin ne za ję -
cia ar ty stycz ne, pla stycz ne i za ba wy ru cho we.

Pro jek cje fil mo we dla do ro słych – 27
kwiet nia br. (so bo ta), godz. 19.00, sa la
wi do wi sko wa. Wstęp wol ny!

Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie i Sto wa rzy sze -
nie Opol skie La my za pra sza ją do wspól ne go od -
kry wa nia „nie za leż nej stro ny ki na”. Pra gnie my
przy bli żać wi dzom ob ra zy nie ko mer cyj ne, bo ga te
w treść, cha rak te ry zu ją ce się nie zwy kłą for mą,
a przede wszyst kim ob ra zy na co dzień nie do -

stęp ne w sie ciach ki no wych i mul ti ki nach. W pro -
gra mie po kaz fil mów na gro dzo nych pod czas dzie -
wię ciu edy cji Fe sti wa lu Fil mo we go Opol skie La -
my, tzw. „La my na Bis”, czy li spo tka nia z mło dym
ki nem pol skim i za gra nicz nym.

For ma cja Cha te let

Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie za pra sza
na wy stęp ka ba re tu For ma cja Cha te let w pro gra -
mie „Foch”, 5 ma ja br. (nie dzie la), godz. 20.00
– sa la wi do wi sko wa OK. Bi le ty w ce nie 30 zł do na -
by cia w se kre ta ria cie Ośrod ka Kul tu ry.

Zbi gniew Wo dec ki
wy stą pi w Nie mo dli nie

16 ma ja br. o godz. 19.00 w sa li wi do wi sko -
wej Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie od bę dzie się
Kon cert Lau re atów Ogól no pol skie go Kon kur su

na In ter pre ta cję Pio se nek Agniesz ki Osiec kiej OCE -
ANY. Gwiaz dą kon cer tu bę dzie Zbi gniew Wo dec -
ki. Bi le ty w ce nie 35 zł na kon cert moż na na być
w se kre ta ria cie Ośrod ka Kul tu ry.

Kon cert ze spo łu UNI VER SE
Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie za pra sza

na kon cert ze spo łu UNI VER SE, któ ry od bę dzie się
w nie dzie lę 2 czerw ca br. o godz. 18.00 w sa li wi -
do wi sko wej Ośrod ka Kul tu ry. Bi le ty w ce nie 25 zł
moż na na być w se kre ta ria cie OK. 

PULS
Niemodlina
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Re ci tal Alek san dry Ka le ty
W piąt ko wy wie czór 12 kwiet nia zgro -

ma dzo na w sa li wi do wi sko wej Ośrod ka
Kul tu ry w Nie mo dli nie pu blicz ność wy -
słu cha ła go dzin ne go re ci ta lu Alek san -
dry Ka le ty.

Wo ka list ka Sce ny Mło dzie żo wej nie mo dliń skie go
Ośrod ka, w któ rym uczy się śpie wu pod kie run kiem
Ka ta rzy ny Pa szu li -Gryf, zdo by wa na gro dy w kon kur -
sach, m.in. na gro dę Grand Prix Mło dzie żo we go Prze -
glą du Twór czo ści Agniesz ki Osiec kiej „Bar dzo Wiel -
ka Wo da” we Wro cła wiu, czy też I miej sce
w Ogól no pol skim Kon kur sie na In ter pre ta cje Pio se -
nek Agniesz ki Osiec kiej „Oce any” 2012. Je śli ktoś nie
miał oka zji usły szeć, jak pięk nie śpie wa Ola, to za -
pew ne prze ko nał się o tym w cza sie re ci ta lu. Na stro -
jo wy głos wo ka list ki i to wa rzy szą cy je mu akom pa nia -
ment for te pia nu Paw ła Ostrow skie go, stwo rzy ły
at mos fe rę re lak su i spo ko ju, któ ry po zwa lał wsłu chać
się w li te rac kie tek sty pio se nek.

mk

ZA PO WIE DZI KUL TU RAL NE

Noc z Andersenem - 2013
Z oka zji ob cho dów Mię dzy na ro do we -

go Dnia Książ ki Dzie cię cej, przy pa da ją -
ce go na dzień uro dzin Han sa Chri stia na
An der se na, Miej sko -Gmin na Bi blio te ka
Pu blicz na w Nie mo dli nie już po raz
czwar ty zor ga ni zo wa ła im pre zę czy tel ni -
czą „Noc z An der se nem”.

W tym ro ku od wie dzi li nas ucznio wie ze SP
nr 2 wraz z wy cho waw czy nią pa nią Jo lan tą Ka -
ma ryk. Na uczest ni ków nie zwy kłej no cy cze ka ło
wie le atrak cji. Spo tka nie roz po czę ło się od obej -
rze nia pre zen ta cji mul ti me dial nej o Han sie Chri -
stia nie An der se nie. Na stęp nie dzie ci wy słu cha ły
je go ba śni „Brzyd kie ka cząt ko” w wy ko na niu ak -
to ra Mi cha ła Że brow skie go. Pod czas spo tka nia
nie za bra kło rów nież kon kur sów tj.: „Ba śnio we
zga dy wan ki”, „Ja ka to baśń” oraz Qu iz – sło iczek
krą ży, spraw dza ją cych wia do mo ści z ży cia i twór -
czo ści An der se na. Chwi lę prze rwy i od po czyn ku
za pew ni ła wszyst kim ko la cja przy wspól nym sto -
le, któ rą dzie ci zja dły z wiel kim ape ty tem.
Po posiłku na stą pił czas na za ba wy ru cho we,
któ re cie szy ły się du żym po wo dze niem, a by ły to:
ta niec Ka czu chy, ta niec z ba lo nem w pa rach

przy akom pa nia men cie mu zy ki, za ba wa „Ca li -
necz ka na Ba lu”, Lim bo, wy ści gi z ba lo na mi, za -
ba wa „Lu dzie do lu dzi” oraz tań ce przy skocz nej
i ryt micz nej mu zy ce.

Po wspól nych za ba wach i kon kur sach naj -
młod si przy go to wa li się do spa nia, roz kła da jąc
przy nie sio ne przez sie bie ka ri ma ty, śpi wo ry i po -
dusz ki. Za sie dli przed ekra nem i od by ła się pro jek -
cja fil mu ani mo wa ne go „Straż ni cy ma rzeń”. Gdy
dzie ci już za snę ły, od wie dził je sam Pan An der sen,
ob da ro wu jąc prze pięk ny mi ba śnia mi swe go au -
tor stwa. Bar dzo dzię ku je my wszyst kim uczest ni -
kom spo tka nia za do brą za ba wę, a Pa ni Jo lan cie
Ka ma ryk za po moc i za an ga żo wa nie.

Do ro ta Ol szew ska
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GABINET STOMATOLOGICZNY
Niemodlin, ul. Wojska Polskiego 5

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

lek. dent. Monika Kozieł
Usługi w zakresie:

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

• protetyka (pełny zakres)

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

Rejestracja pod nr tel. 692-712-944

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

Suk ces grup ta necz nych RYT MIX w Ozim ku
23 mar ca w Tar no wie Opol skim od by ły się eli mi na cje

do XVIII Wo je wódz kie go Prze glą du Ze spo łów Ta necz nych. Po zma -
ga niach, w któ rych udział bra ło 35 ze spo łów w 41 cho re ogra fiach,
do fi na łów za kwa li fi ko wa ło się czter na ście układów tanecznych,
w tym na sza gru pa Ryt mix I, star tu ją ca w ka te go rii dzie cię cej
z programem „W ogro dzie” oraz osiem ze spo łów do kon kur su
„Pro mo cje”, w tym gru pa Ryt mix II w ka te go rii mło dzie żo wej.

12 kwiet nia pod czas kon kur su „Pro mo cje” w Ozim ku na sza star sza gru -
pa Ryt mi ksu, dziel nie wal cząc, za ję ła dru gie miej sce w swo jej ka te go rii ta -
necz nej – di sco -dan ce. Z ko lei z kon kur su fi na ło we go, któ ry od był się 13
kwiet nia w ka te go rii in sce ni za cja ta necz na, na sze tan cer ki przy wio zły trze -
cie miej sce, udo wad nia jąc po raz ko lej ny, że ta niec w Nie mo dli nie stoi
na wy so kim po zio mie.

Dla gru py młod szej wy stęp na de skach sce ny w Tar no wie Opol skim był de -
biu tem w kon kur sie, jed nak po mi mo tego, uda ło się po ko nać ol brzy mią kon ku -
ren cję i za kwa li fi ko wać do fi na łu, co świad czy o tym, jak wie le cięż kiej i bar dzo
owoc nej pra cy wło ży li w ca łe przed się wzię cie ma li tan ce rze.

Ryt mix I: Na ta lia Basz ta bin, Ka ro li na Bud nik, Mi le na Cem pa, Mar ty na
Char chut, Ju lia Chwa łek, Na ta lia Grzan ka, An na Hil de brand, Wik to ria Ko bie la,
Wa nes sa Kraw czyk, Zu zan na Kraw czyk, Oli wia Li twi no wicz, Bian ka Ma li niow ska,
Ma ria Olek sy, Oli wia Ostrow ska, Jo an na Pa lusz kie wicz, Do mi ni ka Piw ko, No ela
Raw ska, Zo fia Ro ga la, Iza be la Ro siń ska, Da ria Su li kow ska, Mi le na Sy ta, Ju lia Urzę -
dow ska, Emi lia Wa cy ra, San dra War da, Ju lia Wą cha ła, Oli wia Wło dar czyk,
Mar ce li na Za rem ba.

Ryt mix II: Emi lia Ba de ja, Emi lia Bed nar ska, Ade la Di łaj, Łu kasz Dwo jak, Na -
ta lia Dwo jak, Wik to ria Ha biak, Ka ro li na Ja niak, Oli wia Ko te luk, Ola Pet ka, Mar -
ty na Piw ko, Wik to ria Sa la ta, Aga ta Wil czek, Na ta lia Wój cik.

In struk tor ze spo łów: Ka ro li na Mi cuń.
Dzię ku je my wszyst kim na szym ki bi com

za do ping oraz moc ne trzy ma nie kciu ków! 
Ka ro li na Mi cuń

Wy po sa że nie stu dia na grań 
w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie

Ośro dek Kul tu ry
w Nie mo dli nie, w ra -
mach dzia ła nia 413
Wdra ża nie Lo kal -
nych Stra te gii Roz -
wo ju ob ję te go
PROW na la ta 2007-
2013 w za kre sie ma -
łych Pro jek tów, re -
ali zu je pro jekt „Wy -
po sa że nie stu dia na -
grań w Ośrod ku Kul -
tu ry w Nie mo dli nie”.

Pro jekt za kła da wy po sa że nie stu dia na gra nio we go wraz z po miesz cze -
niem od słu cho wym w pro fe sjo nal ny sprzęt (mi kro fo ny, mo ni to ry od słu cho we,
in ter fejs au dio, opro gra mo wa nie etc.) oraz po łą cze nie wszyst kich tych urzą -
dzeń z sa lą wi do wi sko wą i sa lą kon fe ren cyj ną. Umoż li wi to na gry wa nia wo -
ka li stów i ze spo łów mu zycz nych oraz wszyst kich im prez kul tu ral nych od by -
wa ją cych się w Ośrod ku Kul tu ry. Ca łość pro jek tu obej mu ją ce go za kup
sprzę tu wy no si 40.741,82 zł, z cze go kwo ta do fi nan so wa nia to 25.000 zł.

Katarzyna Paszula-Gryf

W Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli -
nie po wstał ze spół wo kal ny dla se -
nio rów. Je go opie ku nem jest Ka zi -
mierz Pie kar ski. No wy ze spół
za pra sza wszyst kich chęt nych
do wspól ne go śpie wa nia w każ dy
wto rek o godz. 17.00 do Ośrod ka
Kul tu ry w Nie mo dli nie.

To już dru gi ze spół dla se nio rów
dzia ła ją cy przy nie mo dliń skim Ośrod -
ku Kul tu ry. Pierw szy ze spół to zna ne
wie lu oso bom „Gra czan ki”, któ ry swo -
je pró by ma w ZDK w Gra czach i rów -
nież jest pro wa dzo ny przez Ka zi mie rza
Pie kar skie go.

Red.

Ośrodek Kultury w Niemodlinie wyróżniony
Mi ło nam za ko mu ni ko wać, że w uzna niu szcze gól nych za sług dla po pu -

la ry za cji pol skiej sztu ki ka ry ka tu ry oraz or ga ni zo wa nie Mię dzy na ro do we go
Kon kur su Ry sun ku Sa ty rycz ne go „Kar pik” Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie zo -
stał wy róż nio ny przez pre ze sa SPAK Wi tol da My sy ro wi cza Ho no ro wą Od zna -
ką 25 -Le cia Sto wa rzy sze nia Pol skich Ar ty stów Ka ry ka tu ry.

Red.

Dorota Zysiak
laureatką konkursu
Bardzo Wielka Woda
we Wrocławiu

22 mar ca br. wo ka list ka Ośrod ka
Kul tu ry w Nie mo dli nie Do ro ta Zy siak
zdo by ła trze cie miej sce w Ogól no pol -
skim Mło dzie żo wym Prze glą dzie Twór -
czo ści Agniesz ki Osiec kiej „Bar dzo
Wiel ka Wo da” we Wro cła wiu. Pod czas
kon cer tu lau re atów wy ko na ła pio -

sen kę „Gaj”.
W ga li fi na ło -
wej wy stą pi ła
tak że Alek san -
dra Ka le ta, lau -
re at ka na gro dy
Grand Prix ze -
szło rocz nej edy -
cji kon kur su.
Przy go to wa nie
mu zycz ne: Ka -
ta rzy na Pa szu -
la -Gryf i Pa weł
Ostrow ski.

Red.

Ze spół wo kal ny
dla se nio rów
w Nie mo dli nie



O Wi tol dzie Lu bi niec kim
wspo mnie nie ser decz ne

Część II

Prze moż ny wpływ na wy bór Je go kie run ku stu -
diów wy warł ks. J. Bi łyk, któ ry za uwa żył nie prze cięt ne
zdol no ści ar ty stycz ne swe go ucznia. Ksiądz Je rzy, syn
ostat nie go wo je wo dy lwow skie go, był ab sol wen tem
Wy dzia łu Hi sto rycz ne go Uni wer sy te tu Ja na Ka zi mie -
rza we Lwo wie. Po sia dał bo ga ty zbiór cen nych ob ra -
zów o te ma ty ce hi sto rycz nej, oby cza jo wej i re li gij nej.
Za pra szał swe go ucznia Wi tol da na ple ba nię i pre zen -
to wał swo ją ko lek cję, po ka zy wał Mu dzie ła zna nych
pol skich ma la rzy, jak m.in. Woj cie cha Kos sa ka (1857
– 1942), Le ona Wy czół kow skie go (1852 – 1936), Jó -
ze fa Pan kie wi cza (1866 – 1940) i wpro wa dzał Go
w świat sztu ki i ma lar stwa. Wi told – za uro czo ny ob -
ra za mi, o któ rych ist nie niu nie miał po ję cia oraz roz -
mo wa mi i przy jaź nią księ dza – nie miał już wąt pli wo -
ści, ja ki wy brać kie ru nek stu diów. 

Po ma tu rze (1958 r.) prze ga pił ter min eg za mi nów
wstęp nych na wyż szą uczel nię i je den rok prze by wał

na kie run ku wy cho wa nia pla stycz ne go w Stu dium
Na uczy ciel skim w Opo lu. W la tach 1959–1964 od był
stu dia na Wy dzia le Sztuk Pięk nych Uni wer sy te tu Mi -
ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu. Tam, u prof. Sta ni sła wa
Bo ry sław skie go, przed sta wił pra cę ma gi ster ską z za -
kre su ma lar stwa. Oce nio no ją ja ko bar dzo do brą
i po zło że niu eg za mi nu ma gi ster skie go, rów nież z wy -
ni kiem bar dzo do brym, uzy skał w dniu 15 VI 1964 r.
dy plom ma gi stra sztuk pla stycz nych. 

Już ja ko do ro sły, sa mo dziel ny mło dy czło wiek,
wy je chał z na ka zem pra cy do Szcze cin ka, gdzie po -
cząt ko wo pra co wał ja ko na uczy ciel pla sty ki w Li ceum
Pe da go gicz nym (1964–66), a na stęp nie peł nił obo -
wiąz ki kie row ni ka Wy dzia łu Kul tu ry Po wia to wej Ra dy
Na ro do wej. Po od pra co wa niu na ka zu pra cy po rzu cił
pra cę eta to wą i przez wie le lat wy ko ny wał róż ne pra -
ce pla stycz ne zle ca ne przez Pra cow nię Sztuk Pla stycz -
nych w Ko sza li nie. Ro bił wów czas pro jek ty, re kla my wi -
zu al ne, wy stro je wnętrz, pro jek ty zna ków fir mo wych
i zaj mo wał się też ma lar stwem ścien nym. Miał wła sną
pra cow nię. Uczest ni czył w ple ne rach i wy sta wach. 

W 1974 r. prze pro wa dził się do Słup ska. Był tam
człon kiem Za rzą du Związ ku Pol skich Ar ty stów Pla sty -
ków (ZPAP), prze wod ni czą cym Od dzia łu ZPAP, pre ze -
sem Okrę gu ZPAP. Ini cjo wał rów nież i or ga ni zo wał po -
waż ne im pre zy ar ty stycz ne. W la tach 1976–1980
or ga ni zo wał spo tka nia pla sty ków z ca łej Pol ski w ra -
mach ple ne rów wzor nic twa two rzyw sztucz nych. 

Od 1984 r. roz po czął (ja ko ma larz i or ga ni za tor)
no wą edy cję ple ne rów pod na zwą „M – jak mo rze”,
któ rych plo nem by ła ko lek cja dzieł wie lu ar ty stów
pol skich i za gra nicz nych, zgro ma dzo na w Biu rze Wy -
staw Ar ty stycz nych (BWA) w Słup sku. 

Utwo rzył po nad to Bał tyc ką Ga le rię Sztu ki w Ust ce
– mie ście, w któ rym za miesz kał na sta łe. W 1989 r. Wi -
told prze pro wa dził się do wy bu do wa ne go tam do mu,
gdzie za miesz kał wraz z żo ną Le oka dią – fi lo lo giem ro -
syj skim i dzien ni kar ką „Gło su Ko sza liń skie go – Gło su
Słup skie go”. Miał dwóch sy nów: Bo ry sa i Mar ci na. 

Wi told Lu bi niec ki stał się zna nym i sza no wa nym
ma la rzem -ma ry ni stą, któ re go pra ce by ły i są po pu lar -
ne w kra ju i po za gra ni ca mi Pol ski. Brał udział w 200
wy sta wach w kra ju i za gra ni cą, m.in. w Da nii, Niem -
czech, b. Ju go sła wii, Ho lan dii, Szwe cji, Wło szech, Gra -

cji i Ja po nii. Za pre zen to wał 50 wy staw in dy wi du al nych
w Pol sce, Niem czech i Gre cji. Je go pra ce znaj du ją się
w zbio rach mu ze al nych: Mu zeum Po mo rza Środ ko we -
go w Słup sku, Okrę go wych w Ko sza li nie i To ru niu,
Ślą ska Opol skie go w Opo lu, Mu zeum Miej skim w Kap -
pe in (Niem cy) oraz w Mię dzy na ro do wej Ga le rii Sztu -
ki Współ cze snej w Stru mi cy (Ma ce do nia). Sta łe ko lek -
cje je go ob ra zów po sia da ją: Bank Han dlo wy SA
w War sza wie (50), Fir ma Le asin go wa „Qu an tum”
w Słup sku (25), Przed się bior stwo Bu dow nic twa Re gio -
nal ne go w Słup sku (20), ko ściół p. w. Naj święt sze go
Zba wi cie la w Ust ce (14), po nad to po je dyn cze ob ra zy
po sia da ją ko ścio ły: pa ra fial ny w Nie mo dli nie (św.
Mak sy mi lia na Kol be go) i w Sta ro kon stan ty no wie oraz
oso by pry wat ne, m. in.: prof. Jó ze fa Okrze sa – 2, Da -
mian Tom czyk – 1. 

Lu bi niec ki był lau re atem wie lu na gród w kon kur -
sach śro do wi sko wych na te re nie Po mo rza oraz dru giej
na gro dy w mię dzy na ro do wym kon kur sie ma lar stwa
ma ry ni stycz ne go w Fie ra di Oste la to we Wło szech. 

Za dzia łal ność ar ty stycz ną i spo łecz ną uho no ro -
wa ny zo stał wy so ki mi od zna cze nia mi i pre sti żo wy mi
ty tu ła mi (o czym już wspo mi na li śmy) oraz na gro da mi:
mi ni stra kul tu ry i sztu ki, wo je wo dy słup skie go, pre zy -
den ta Słup ska (na gro da I stop nia), od zna ką „Za słu żo -
ny Dzia łacz Kul tu ry” i me da lem „Za słu żo ny dla Pol skiej
Ma ry nar ki”. 

W ce lu wy ko ny wa nia szki ców do ob ra zów i zdo -
by wa nia in spi ra cji – ja ko że glarz prze pły nął jach ta mi
po mo rzach 5 ty się cy mil mor skich. Od był po dró że ar -
ty stycz ne do Nor we gii, Szwe cji, Fin lan dii, Da nii, Ho lan -
dii, Fran cji, An glii, Nie miec, Włoch, Ma ce do nii, Gre cji,
Tu ne zji oraz na Krym (Ukra ina). 

Wi told Lu bi niec ki – spo łecz nik i ar ty sta o mię dzy -
na ro do wym uzna niu – zmarł 4 XI 2012 r. po dłu giej
cho ro bie. Po cho wa ny zo stał w Ust ce z wiel ki mi ho no -
ra mi. Za słu żył so bie na rzecz naj cen niej szą: trwa łą
obec ność nie tyl ko w hi sto rii sztu ki i pa mię ci mi ło śni -
ków swej twór czo ści, lecz tak że w pa mię ci obec nych
i przy szłych po ko leń uczniów Je go ma cie rzy ste go li -
ceum i miesz kań ców Nie mo dli na. 

Prof. zw. dr hab. Da mian Je rzy Tom czyk
ab sol went LO w Nie mo dli nie (rocz nik 1960)

PULS
Niemodlina
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Chrobry – Sośnie
Pod ta kim ha słem prze bie gał wiel ka -

noc ny kier masz, któ ry ra da ro dzi ców Ze -
spo łu Szkół im. Bo le sła wa Chro bre go
w Nie mo dli nie, wspól nie z mło dzie żą i na -
uczy cie la mi, zor ga ni zo wa ła w dniu 26
mar ca 2013 r. W re ali za cję pro jek tu włą -
czy li się z wiel kim za an ga żo wa niem
ucznio wie każ dej kla sy, przy go to wu jąc
de ko ra cje wiel ka noc ne lub świą tecz ne
cia sta. Dzię ki za an ga żo wa niu ca łej spo -
łecz no ści szkol nej i życz li wo ści ku pu ją -
cych, ze bra li śmy 1 684,24 zł. Ca łą kwo tę
prze ka za li śmy na re ha bi li ta cję Bart ka
– na sze go star sze go ko le gi i miesz kań ca
Nie mo dli na. Re ali za cja ta kich przed się -
wzięć po ka zu je, jak wie le do bra mo że
uczy nić czło wiek czło wie ko wi, bo prze -
cież „to, co czy ni my, jest kro plą w oce anie
po trzeb, ale bez nas oce an był by o jed ną
kro plę mniej szy”.

Tatiana Śnieżek

31. uro dzi ny dru ży ny
„Ga li ma tias” 

Ostat nim wy da rze niem na szych przy -
gód był bi wak „Śla da mi Sza rych Sze re gów”
z oka zji uro dzin 53 WŚDHiH „Ga li ma tias”
im. Krzysz to fa Ka mi la Ba czyń skie go, w któ -
rym uczest ni czy ło po nad 50 har ce rzy.

Od był się on w Rzę dzi wo jo wi cach, w świe tli cy
wiej skiej, w dniach 16-17.03.2013 r. Za czął się on

od ape lu wy zna cza ją ce go ka drę bi -
wa ku oraz przed sta wie nia pla nu bi wa -
ku. Po ape lu od by ła się kil ku go dzin na
gra te re no wa, na któ rej by ło bar dzo
we so ło i wszy scy świet nie się ba wi li.
Na stęp nie był cie pły obia d przy go to -
wa ny przez na sze druh ny, warsz ta ty
z musz try i śpie wa nie har cer skich pio -
se nek. W no cy od by ło się ogni sko ob -
rzę do we dru żyn „Mrocz ne miś ki”, „Ci -
che Cie nie”, „Ga li ma tias”, „Ignis”
i „Ba stion”, na któ rym kil ka har ce rek
i zu chów zło ży ło przy rze cze nie i, co
naj waż niej sze, roz strzy gał się wy bór
dru ży no wej „Ga li ma tia su”. O gra na to -
wy sznur wal czy ły dwie rów ne so bie

i wspa nia łe druh ny: dh Do mi ni ka i dh Ka ro li na. Ów -
cze sna dru ży no wa dh Da ria mia ła trud ny wy bór,
do sa me go koń ca nie mo gła do ko nać wy bo ru, któ -
ra z dru hen za słu ży ła na mia no dru ży no wej. Gdy by
mo gła, od da ła by dru ży nę obu. Jed nak na czas pró -
by trzech mie się cy, obie prze wod ni czą „Ga li ma tia so -
wi”, a już na obo zie zapadnie osta tecz na de cy zja.
Dwu dnio wy bi wak był pe łen ra do ści, wzru szeń, śmie -
chu oraz licz nych za baw. Nie jed ni mó wią, że był to
bi wak naj lep szy, na ja kim by li.

Bar ba ra Szklar ska
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Chro bry jest do bry
…na wio snę

21 mar ca mu ry Ze spo łu Szkół w Nie mo -
dli nie opa no wa li ry ce rze. Przy by li tu ra zem
ze swo im wo dzem – kró lem Bo le sła wem

Chro brym. W ten spo sób ucznio wie i na -
uczy cie le z Chro bre go świę to wa li Dzień Pa -
tro na Szko ły.

Ter min nie zo stał wy bra ny przy pad ko wo, jest to
bo wiem da ta de cy zji o utwo rze niu Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go w Nie mo dli nie. W do bry na strój wpro -
wa dzi ły wszyst kich przed szko la ki (gru pa pię cio– i sze -
ścio lat ków) z Pu blicz ne go Przed szko la im. Ku bu sia

Pu chat ka w Nie mo dli nie, któ re za tań czy ły dziar skie -
go kra ko wia ka i na stro jo wego me nu eta. To już ko lej -
na wspól na im pre za i, jak by ło wi dać po owa cyj nym
przy ję ciu ma łych tan ce rzy, po mysł ta kiej for my
współ pra cy po do ba się za rów no star szym, jak
i młod szym. Za to bar dzo ser decz nie dzię ku je my p.
dy rek tor T. Ra dzi szew skiej i na uczy ciel kom p. M. Wy -
soc kiej i E. Lesz czyń skiej-Pi jet.

W dal szej czę ści uro czy sto ści mło dzież Ze spo łu
Szkół wy sta wi ła in sce ni za cję hi sto rycz ną, przed sta -
wia ją cą naj waż niej sze eta py ży cia na sze go pa tro na
– przy by cie św. Woj cie cha, je go śmierć, wy ku pie nie
cia ła mę czen ni ka przez Chro bre go, woj ny pol sko -nie -
miec kie, zjazd gnieź nień ski i ko ro na cję Bo le sła wa
Chro bre go na piewr sze go kró la Pol ski. Nie za bra kło
ry cer skich po je dyn ków, a tak że dwor skich śpie wów
i tań ców w wy ko na niu dam dwo ru. Po in sce ni za cji
nad szedł czas na za ba wę ple bej ską i tur niej ry cer ski,
oczy wi ście w wy da niu uwspół cze śnio nym. Kon ku -
ren cje by ły roz ma ite: bu do wa nie zam ków, wy ko ny wa -
nie śre dnio wiecz nych ozdób, rzu ty do ce lu. Każ dy
uczest nik otrzy my wał drob ny upo mi nek. 

Ca łą im pre zę przy go to wa ły i spraw nie po pro -
wa dzi ły na uczy ciel ki hi sto rii – p. Ewa Sku ra -Pra jel
oraz p. Iwo na Ma tu ra -Pa cho lik z po mo cą spo rej
gru py uczniów Ze spo łu Szkół. Na stęp na ta ka za ba -
wa za rok.

Elż bie ta Woź niak

Suk ce sy spor to we „Dwój ki”
Dnia 26 mar ca 2013 r. w Brze gu od by ły się

Dru ży no we Mi strzo stwa Wo je wódz twa Opol skie go
w Te ni sie Sto ło wym Szkół Pod sta wo wych. W tur nie -
ju wzię ło udział po 13 dru żyn chłop ców i dziew -
cząt. Po ostrej i za cię tej ry wa li za cji, dru ży na dziew -
czyn ze Szko ły Pod sta wo wej nr 2 w Nie mo dli nie,
w skła dzie: Pa try cja Bia ło wąs z kl. III oraz Lau ra Ski -
rzew ska z kl. IV b, za ję ła III miej sce, zdo by wa jąc pu -
char i brą zo we me da le. Na to miast dru ży na w skła -
dzie: Okta wia Wal ków z kl. VI oraz Ka ro li na Ja niak
z kl. VI za ję ła V miej sce. Ko lej ny re pre zen tant na szej
szko ły, Fi lip Mróz z kl. IV a, wziął udział w Ogól no -
pol skim Tur nie ju Te ni sa Sto ło we go o Pu char Prze glą -
du Spor to we go w Tcze wie. Gra tu lu je my na szym
spor tow com do brych wy ni ków. Ży czy my dal szych
suk ce sów spor to wych w za wo dach in dy wi du al nych
oraz ze spo ło wych.

Bar ba ra Ol szew ska
Mag da le na Gi bas

Fi na li sta ze Szko ły Pod sta wo wej w Ro gach
W pierw szym dniu wio sny do tar ła do na szej szko -

ły mi ła wia do mość. Uczeń kla sy trze ciej – Kon rad
Gut mań ski – zo stał fi na li stą Ogól no pol skie go Sty -
pen dial ne go Pro jek tu Edu ka cyj ne go „Sty pen dia da”.
Kon rad, uzy sku jąc 44 punk ty na 50 moż li wych, za -
jął IV miej sce w Pol sce w kon kur sie czy tel ni czym „I Ty
bądź czy tel ny!”.

W Ogól no pol skiej Sty pen dia dzie Wcze snosz kol nej, któ ra od -
by ła się w dniach 21-29 li sto pa da 2012 r., wzię ło udział pię ciu
uczniów kla sy trze ciej na szej szko ły, któ rzy ry wa li zo wa li w kon kur -
sach: czy tel ni czym „I Ty bądź czy tel ny”, or to gra ficz nym „Or to -
graf”, ma te ma tycz nym „Plus -Mi nus” i pla stycz nym „Kre ska”. Są
to: Ol ga Pro che ra, Oli wia Mu szyń ska, Szy mon Mu szyń ski i Sa ra
Pa lusz kie wicz. Gra tu lu je my uczniom uzy ska nych wy ni ków i ży czy -
my dal szych suk ce sów!

Jolanta Siedlak

Wiel ka wan na peł na ra do ści i po nie dział ki, któ re ko cha my
„Nie lu bię po nie dział ku”

– sły szy my czę sto z ust do ro -
słych. My wręcz prze ciw nie
– cze ka my na nie z nie cier pli -
wo ścią.

Od po ło wy mar ca, wła śnie w po -
nie dział ki i czwart ki, za raz po lek cjach
wsia da my w au to bus, któ ry wie zie nas
pro sto pod drzwi tu ło wic kiej pły wal ni.
Tam, pod bacz nym okiem prze mi łych
in struk to rów, uczy my się pły wać.
Przed na mi jesz cze 11 z 14 nie zwy -
kłych lek cji, po któ rych z pew no ścią
każ dy z nas po wie: „Już pły wam – czu -
ję się bez piecz nie nad wo dą”. Dzię ku je my po my sło daw com, or ga ni za to rom i spon so rom pro gra mu.

Ucznio wie klas trze cich nie mo dliń skiej „Je dyn ki”



Już nad cho dzi wio sna
Pierw szy dzień wio sny czę sto na zy wa -

ny jest przez uczniów „Dniem wa ga ro wi -
cza”. Spo łecz ność uczniów SP nr 2 rów -
nież opu ści ła szkol ne mu ry, jed nak
spę dzi li śmy ten dzień bar dzo kul tu ral nie.

Po krót kim po by cie w szko le uda li śmy się do Te -
atru Lal ki i Ak to ra w Opo lu na spek takl pt. Świa teł -
ko. Za nim jed nak do wy jaz du do szło, roz strzy gnię ty
zo stał kon kurs na wy strza ło wą ma rzan nę. Wszyst kie
ku kły by ły ory gi nal ne i mia ły swój nie po wta rzal ny
cha rak ter. Po burz li wej na ra dzie ju ry zde cy do wa ło,
że każ da ma rzan na za słu gu je na uzna nie, wo bec
cze go ucznio wie w na gro dę otrzy ma li słod kie upo -
min ki. Na stęp nie ca ła szko ła wraz z ma rzan na mi
uda ła się na spa cer po nie mo dliń skim ryn ku. Dzie ci
śpie wem i okrzy ka mi wi ta ły wio snę. W ra do snych na -
stro jach barw ny ko ro wód wró cił do szko ły. Rów nież
w tym dniu zo stał roz strzy gnię ty kon kurs na naj -
pięk niej szy wiersz o wio śnie, zor ga ni zo wa ny przez bi -
blio te kę szkol ną. Pierw sze miej sce otrzy ma ła Wik to -
ria Za lew ska z kl. II, dru gie miej sce za ję ła Ni ko la
Mki tów z kl. III, na to miast trze cie miej sce przy zna no
Ka ro li nie Ście płek z kl. IV b. Wszyst kim uczest ni kom
dzię ku je my i za chę ca my do udzia łu w ko lej nych kon -
kur sach or ga ni zo wa nych przez bi blio te kę szkol ną.
A oto na gro dzo ny wiersz:

Już nad cho dzi wio sna
Ko lo ro wa i ra do sna
Sły chać ptasz ki do oko ła
Słon ko wszyst kie dzie ci wo ła
Łą ka, po le się zie le nią
Tu li pa ny się ru mie nią
Kro kus śmie je się ra do śnie
I z da le ka ma cha wio śnie
Pan na Wio sna jest we so ła
I tań cu je do oko ła
Pierw sze pą ki już na drze wach
I zie le nią świat roz brzmie wa

Wik to ria Za lew ska, kl. II

Mag da le na Gi bas

Kon kurs ję zy ka an giel skie go
dla gim na zja li stów

Dnia 25 mar ca 2013 r. od był się dru gi etap
Kon kur su Ję zy ka An giel skie go o Pu char Dy rek to ra
Ze spo łu Szkół nr 5 w Opo lu. Z na szej szko ły za kwa -
li fi ko wa li się: Ka mil Bie niek, Do mi ni ka Grin i Mi chał

Ty lek z III bg oraz Adam Kacz kow ski i Pau li na Żmu -
da z II bg. Kon kurs po le gał na pi sem nym te ście
spraw dza ją cym umie jęt ność słu cha nia, czy ta nia
i struk tur lek sy kal no -gra ma tycz nych. Na si ucznio -
wie osią gnę li wy so kie no ty: Bie niek Ka mil – 43 pkt,
Żmu da Pau li na – 41 pkt, Ty lek Mi chał – 40 pkt, Grin
Do mi ni ka – 35 pkt, Adam Kacz kow ski – 46 pkt,
na mak sy mal ną ilość 60 pkt. Wy nik Ada ma Kacz -
kow skie go po zwo lił mu na udział w czę ści ust nej,
do któ rej za kwa li fi ko wa ło się tyl ko 7 spo śród 50
uczest ni ków. Adam osta tecz nie za jął 6. miej sce. Gra -
tu lu je my na szym dziel nym, od waż nym uczniom wal -
czą cym o pu char i ży czy my ko lej nych suk ce sów. 

Agniesz ka Bu czek

Kon kurs
Przy rod ni czo-Eko lo gicz ny
w Tu ło wi cach

14 mar ca br. ucznio wie Ze spo łu Szkół w Nie mo -
dli nie w skła dzie: Pau li na Żmu da, Wio le ta Pał ka i Mi -
chał Ty lek, bra li udział w czwar tej edy cji Kon kur su Przy -
rod ni czo–Eko lo gicz ne go zor ga ni zo wa ne go przez
Ze spół Szkół w Tu ło wi cach. Uczest ni cy zma ga li się
z py ta nia mi, któ re do ty czy ły głów nie pod staw eko lo -
gii, za gro żeń dla wo dy, gle by i po wie trza oraz spo so -
bów prze ciw dzia ła nia im. Po trwa ją cym 60 mi nut te -
ście, uczest ni cy wraz z opie ku na mi mo gli zwie dzić
szko łę, zjeść cie pły po si łek w sto łów ce szkol nej oraz wy -
słu chać krót kie go kon cer tu sy gna li stów. W kon kur sie
wzię ło udział 25 gim na zja li stów z Kor fan to wa, Łam -
bi no wic, Głu cho łaz i Prud ni ka. Uczen ni ca na sze go
gim na zjum Pau li na Żmu da wy wal czy ła za szczyt -
ne III miej sce, a Wio le ta i Mi chał otrzy ma li wy róż nie -
nia za za ję cie 9. i 10. miej sca. Ser decz nie gra tu lu je my!

Mał go rza ta Bar to szew ska

Ogól no pol ski Tur niej
Wie dzy Po żar ni czej

W sie dzi bie JRG Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej w Nie mo dli nie od by ły się eli mi na -
cje po wia to we Ogól no pol skie go Tur nie ju
Wie dzy Po żar ni czej.

Do ry wa li za cji sta nę li ucznio wie w trzech ka te -
go riach wie ko wych: ucznio wie szkół pod sta wo wych,
ucznio wie gim na zjum, ucznio wie szkół po nad gim na -
zjal nych. Tur niej skła dał się z czę ści pi sem nej i ust nej,
do któ rej kwa li fi ko wa ło się po pię cio ro naj lep szych
za wod ni ków z każ dej ka te go rii wie ko wej. Szcze gól nie
du żo emo cji do star czy ła część ust na, bo wiem uczest -
ni cy od po wia da li na wy lo so wa ne py ta nia przed ko -
mi sją w obec no ści po zo sta łych uczniów i ich opie ku -
nów. Py ta nia by ły trud ne, do ty czy ły m.in. hi sto rii
po żar nic twa, sprzę tu i za sad pro wa dze nia ak cji ra -
tow ni czo -ga śni czych. Gmi nę Nie mo dlin re pre zen to -
wa li ucznio wie PSP w Ro gach, PG w Gra czach i ZS
w Nie mo dli nie (w ka te go rii gim na zjum i szkół po nad -
gim na zjal nych). Spo śród re pre zen tan tów na szej gmi -
ny naj lep sze wy ni ki uzy ska li Do mi ni ka Kacz mar ska
z PSP Ro gi oraz Ka mil Skroś z Li ceum Ogól no kształ -
cą ce go w Nie mo dli nie, któ rzy wy wal czy li czwar te
miej sca w swo ich ka te go riach wie ko wych.

Tur niej uatrak cyj nił spe cjal nie przy go to wa ny po -
każ ak cji ra tow ni czej z uży ciem wo zów bo jo wych.
Nad spraw nym prze bie giem ca łej im pre zy czu wał
do wód ca nie mo dliń skiej jed nost ki – młod szy bry ga -
dier Krzysz tof Ku niec.

Elż bie ta Woź niak

Pa trzy z do mu Oj ca
i nam bło go sła wi

To ty tuł wie czo ru sło wa, ob ra zu, dźwię ku i mil -
cze nia, ja ki przy go to wa ła spo łecz ność Ze spo łu Szkół
im. Bo le sła wa Chro bre go dla upa mięt nie nia 8. rocz -
ni cy śmier ci Ja na Paw ła II. Mon taż słow no–mu zycz -
ny był przed sta wia ny w ko ście le pa ra fial nym w Nie -
mo dli nie w dniu 2 kwiet nia 2013 ro ku, po mszy
wie czor nej. W pro gra mie wy stą pi li: pro wa dzą cy: Pa -
weł Ba naś i Bo gu sia Bry kow ska, flet – Da wid Ku rat -
nik, wier sze: Agniesz ka Kar bow nik, Wik to ria Bi liń ska,
To masz Pie trasz ko, Iwo na Si kor ska, Mi chał Opa lo ny,
Ka mil Po ra, pod kład gi ta ro wy – Ju lia Pa luch, śpiew
so lo wy – Mar ta My śli wiec, ope ra to rzy dźwię ku
– Krzysz tof Ba weł kie wicz, Mar cin Ko twi ca, scho la
pod kie run kiem Iwo ny Lip czyń skiej: Mar ta Ba weł -
kie wicz, Agniesz ka Kar bow nik, Ma te usz Kar bow nik,
Wik to ria Bi liń ska, Agniesz ka Czaj ka, Do mi ni ka Kacz -
kow ska, Mar ta Chło pec ka, opra wa gra ficz na: Ta tia -
na Di łaj, Ka mil Ro de chau, Pa tryk Łu carz, Szy mon
Mic kie wicz, Bar tek Ro ma now ski, Szy mon An kie wicz.

W pro gra mie wy ko rzy sta no frag men ty wy po -
wie dzi pa pie ża–piel grzy ma do ro da ków, wier sze na -
pi sa ne przez pa pie ża–po etę i utwo ry mu zycz ne
z kon cer tów: Tu es Pe trus, San to sub i to. Pro gram
przy go to wa li na uczy cie le Ze spo łu Szkół: Do ro ta Moź -
dzier ska i Ta tia na Śnie żek.

Ta tia na Śnie żek

Przed szko la ki z ,,Di no lan dii”
po że gna ły zi mę

W czwar tek 21 mar ca 2013 r. w pierw -
szy dzień ka len da rzo wej wio sny dzie ci
z Nie pu blicz ne go Przed szko la „Di no lan -
dia” w Nie mo dli nie po że gna ły zi mę.

Na sze przed szko la ki, wraz ze swo ją pa nią, przy -
go to wa ły wspa nia łą ma rzan nę – sym bol zi my, z któ -
rą dum nie pa ra do wa ły w oko li cach przed szko la.
W tym dniu wszyst kie na sze po cie chy oraz pa nie,
ubra ne by ły, oczy wi ście, na zie lo no. Wy cho waw czy -
ni przy go to wa ła spe cjal nie na ten wy jąt ko wy dzień
cie ka we za ba wy i kon kur sy. Po ra do snej za ba wie,
dzie ci otrzy ma ły słod kie upo min ki oraz wio sen ne
me da le. Po go da co praw da zdawała się świad czyć
o tym, że zi ma ni gdzie się nie wy bie rała, ale po zo sta -
wało mieć na dzie ję, że spa le nie ku kły ma rzan ny
przy śpie szy te cie plej sze dni, na któ re wszy scy już nie
mo gliśmy się do cze kać.

Re na ta Jan kie wicz

Pod su mo wa nie kon kur sów
przed mio to wych dla gim na zjów

Na po cząt ku kwiet nia za koń czy ły się
gmin ne eta py kon kur sów przed mio to wych
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dla gim na zjów. Ry wa li zo wa li w nich
ucznio wie Pu blicz ne go Gim na zjum w Gra -
czach oraz gim na zjum Ze spo łu Szkół im.
Bo le sła wa Chro bre go.

Łącz nie od by ło się 11 kon kur sów, w 2 zwy cię -
ży li gim na zja li ści z Gra czy, a w 9 gim na zja li ści
z Chro bre go. Naj więk szy suk ces od nio sły uczen ni -
ce p. J. Ja siń skiej, na uczy ciel ki ma te ma ty ki ZS
w Nie mo dli nie, któ re zo sta ły fi na list ka mi Wo je -
wódz kie go Kon kur su Ma te ma tycz ne go dla
uczniów szkół gim na zjal nych. Są to Pau li na Żmu da
i Do mi ni ka Zbro ja. Gra tu la cje.

Na wy róż nie nie za słu gu ją też ucznio wie kla sy
dru giej gim na zjum, któ rzy z po wo dze niem ry wa li zu -
ją w kon kur sach ze star szy mi ko le ga mi. Są to Ju lia
Kwie ciń ska, Adam Kacz kow ski, Grze gorz Kar dasz
i Pau li na Żmu da. Pau li na zo sta ła nie kwe stio no wa ną
„kró lo wą” kon kur sów. W tym ro ku szkol nym wzię ła
udział w 7 kon kur sach przed mio to wych, a tak że
w kil ku te ma tycz nych m.in. wie dzy o BHP w rol nic -
twie, eko lo gicz nym czy też tur nie ju wie dzy po żar ni -
czej. Po za suk ce sa mi w na uce, Pau li na od no si zna -
czą ce suk ce sy spor to we, o któ rych mo gli śmy
prze czy tać w po przed nich nu me rach Pul su. Wiel kie
uzna nie dla two jej pra cy, Pau li no.

Elż bie ta Woź niak

Pod su mo wa nie szkol nych
roz gry wek w Ha lo wej Pił ce
Noż nej Ze spo łu Szkół
w Nie mo dli nie

Dnia 15.03.2013 r. za koń czy ły się szkol -
ne roz gryw ki w Ha lo wej Pił ce Noż nej klas
gim na zjal nych Ze spo łu Szkół im. Bo le sła -
wa Chro bre go w Nie mo dli nie. Roz gryw ki
roz po czę ły się 21.02.2013 r. Do gry zgło si -
ło się sześć dru żyn re pre zen tu ją cych kla sy:
Ia, Ib, IIa, IIb, IIIb i IIIc. Ry wa li zo wa ły one ze
so bą sys te mem każ dy z każ dym. Zo sta ło
ro ze gra nych 15 me czów. Spotkania od by -
wa ły się w ha li wi do wi sko wo -spor to wej
OSiR -u w Nie mo dli nie. 

Zwy cię ży ła dru ży na kla sy Ib (4 wy gra ne me cze
i 1 re mis) w skła dzie: Pa tryk Słod kow ski, Mi łosz Błoń -
ski, Ka mil Ma li now ski, Ma te usz Ba weł kie wicz, Mi chał
Pie nia cha, Ma te usz Ko pi niak, Bar tek Pa bian, Ra fał
Klu ska, Mi ko łaj Woj ta siak. Dru gie miej sce za ję ła kla -
sa IIIc (4 wy gra ne, 1 po raż ka), trze cie miej sce – kla -
sa IIa (3 wy gra ne, 2 po raż ki). Po zo sta łe miej sca: 4
– IIIb, 5 – IIb, 6 – Ia. Kró lem strzel ców szkol nych roz -
gry wek HPN zo stał Pa tryk Słod kow ski z kla sy Ib, któ -
ry zdo był 8 bra mek.

Zwy cięz cy otrzy ma li me da le i dy plom dla dru ży ny,
miej sca dru gie i trze cie dy plo my, a naj lep szy strze lec
– sta tu et kę i dy plom. Na gro dy ufun do wa li: ra da ro dzi -
ców Ze spo łu Szkół w Nie mo dli nie i OSiR w Nie mo dli nie.

Or ga ni za to ra mi i pro wa dzą cy mi szkol ne roz -
gryw ki HPN by li na uczy cie le wy cho wa nia fi zycz ne go
Ze spo łu Szkół w Nie mo dli nie: Ry szard Do naj ski i An -
na Zda now ska oraz OSiR w Nie mo dli nie. 

Ry szard Do naj ski 

Po wia to wy fi nał w sza chach
dru ży no wych w Chro brym

W dniu 12 mar ca 2013 ro ku w Ze spo le
Szkół w Nie mo dli nie od był się fi nał po wia -

to wy w sza chach dru ży no wych szkół pod -
sta wo wych i gim na zjów.

Na sze gim na zjum re pre zen to wa ła dru ży na
w skła dzie: Piotr Su doł (2A G), Ilo na Szlu fik (3A G),
Ka mil Ochman (3A G) i Mar le na Pio trow ska (3C G).
Na sza dru ży na za ję ła 2. miej sce, ustę pu jąc tyl ko
zwy cięz com – Gim na zjum Ze spo łu Szkół w Zim ni -
cach Wiel kich. O miej scu, po mi mo re mi su 2:2 w bez -
po śred nim me czu, za de cy do wa ła po raż ka na pierw -
szej sza chow ni cy. Naj lep szy wy nik in dy wi du al ny
uzy ska li Ka mil Ochman i Ilo na Szlu fik. W ka te go rii
szkół pod sta wo wych zwy cię ży ła dru ży na Ze spo łu
Szkol no -Przed szkol ne go w Gra bi nie. Oto szcze gó ło -
we wy ni ki tur nie ju.

Gim na zja:
PG Za gwiź dzie – ZS Zim ni ce Wiel kie 0:4
ZS Nie mo dlin – ZS Zim ni ce Wiel kie 2:2 (wy nik

na 1 sza chow ni cy 0:1)
ZS Nie mo dlin – PG Za gwiź dzie 2,5:1,5
Szko ły pod sta wo we:
PSP Oso wiec – ZSP Gra bin 2:2 (wy nik na 1 sza -

chow ni cy 0:1)
Ar ka diusz Le lek

Opie kun ko ła sza cho we go ZS w Nie mo dli nie

Tur niej war ca bo wy
W świe tli cy szkol nej Szko ły Pod sta wo wej nr 2

w Nie mo dli nie od był się Tur niej War ca bo wy, któ ry
wpi sał się już w tra dy cję szko ły, bo wiem cie szy się
ogrom ną po pu lar no ścią wśród uczniów. W tur nie ju
bra li udział za rów no ucznio wie klas młod szych, jak

i star szych. Tur niej zo stał po dzie lo ny na dwie ka te go -
rie: klas młod szych (kl. I–III) oraz klas star szych
(kl. IV-VI). Wal ka w obu ka te go riach by ła za cię ta i każ -
dy uczest nik sta rał się zdo być jak naj więk szą licz bę
punk tów, aby zdo być naj wyż sze miej sce na po dium.
W ka te go rii klas młod szych lau re ata mi zo sta li: I miej -
sce Do mi nik Mu cha, II miej sce Do mi nik Wa las, III miej -
sce Ka ro li na La sman. W ka te go rii klas star szych miej -
sca na po dium przy pa dły: I miej sce Ma riusz
Pejs, II miej sce Ja kub Mróz, III miej sce Ali cja Roz krut.

Mo ni ka Wą cha ła

Wiel ka noc ny za ją czek
„Są ta kie świę ta raz do ro ku, co bu dzą

ży cie, bu dzą czas. Wszyst ko roz kwi ta
w słoń ca bla sku i w na szych ser cach ra -
dość trwa”.

Wiel ka noc jest naj star szym i naj waż niej szym
świę tem chrze ści jań skim, uro czy ście ob cho dzo nym
w na szym kra ju. Wią że się ona z licz ny mi ob rzę da -
mi i zwy cza ja mi za cho wa ny mi do dnia dzi siej sze go.
W Przed szko lu nr 2 w Nie mo dli nie przez ca ły ty dzień
od czu wa ło się at mos fe rę zbli ża ją cych się Świąt Wiel -
ka noc nych. Przed szko la ki ma lo wa ły i wy kle ja ły ko lo -
ro we pi san ki, ro bi ły kur czacz ki i ba ran ki oraz sia ły
rze żu chę. Uczy ły się tak że wier szy ków i pio se nek
o te ma ty ce wiel ka noc nej oraz uczest ni czy ły w wie lu
za ba wach zwią za nych ze świę ta mi. 27 mar ca od wie -
dził przed szko le nie zwy kły gość w zi mo wej sza cie
– wiel ka noc ny za ją czek. Cho ciaż był bar dzo pło chli -
wy i skry ty, nie miał pro ble mu z po zo sta wie niem
w wie lu gniaz dach słod kich upo min ków dla dzie ci.
Od szu ka nie ich wśród krze wów i huś ta wek ogro du
przed szkol ne go spra wi ło dzie ciom wie le ra do ści. 

Alek san dra Gra bow ska

Wi zy ta stu den tów ny skiej PWSZ
w Chro brym

W czwar tek 11 kwiet nia br. Ze spół
Szkół w Nie mo dli nie go ścił stu den tów
z Ko ła Na uko we go COR z PWSZ w Ny sie,
któ rzy spo tka li się z ucznia mi klas trze cich
gim na zjum i klas trze cich li ceum.

Spo tka nie roz po czę ło się od pre zen ta cji za kre su
wie dzy i umie jęt no ści wy ma ga nych od ra tow ni ków
me dycz nych, spo so bu pro wa dze nia ak cji ra tow ni -
czych w róż nych sy tu acjach kry zy so wych oraz osią -
gnięć ny skie go ko ła. Na stęp nie stu den ci za pre zen to -
wa li po kaz czyn no ści, ja kie wy ko nu je pro fe sjo nal ny
Ze spół Ra tow nic twa Me dycz ne go na miej scu wy -
pad ku. W ko lej nym eta pie przy szedł czas na wy ja -
śnia nie py tań sta wia nych przez ze bra ną mło dzież.
Po za koń cze niu czę ści wy kła do wej, chęt ni ucznio wie
mo gli zwe ry fi ko wać swo ją wie dzę i prak tycz ne umie -
jęt no ści udzie la nia pierw szej po mo cy pod czuj nym
okiem star szych ko le gów. Jak to zwy kle by wa, szyb -
ko oka za ło się, że więk szo ści ła twiej dys ku to wać
za ple ca mi ko le gów, niż sa mo dziel nie „re ani mo wać”
fan to ma. Na szczę ście na si in struk to rzy by li bar dzo
cier pli wi i set ki ra zy po wta rza li od por nym na wie dzę,
jak pra wi dło wo po stę po wać w przy pad ku za chły -
śnię cia, za trzy ma nia krą że nia, omdle nia itp. 

Spo tka nie jest wy ni kiem pod pi sa nej wcze śniej
umo wy po mię dzy PWSZ w Ny sie a Ze spo łem Szkól
w Nie mo dli nie, któ ry od przy szłe go ro ku szkol ne go
otwie ra kla sę li ce al ną ra tow nic twa me dycz ne go. 

Elż bie ta Woź niak
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W dniu 13 kwiet nia, w ha li OSiR-u w Nie mo dli nie, od był się Ha lo wy Tur nie ju Pił ki Noż nej o Pu char Dy -
rek to ra OSiR-u – Krzysz to fa Ku bia ka. W tur nie ju wy stą pi ło sześć ekip. Naj lep szą dru ży ną w staw ce oka za ł
się zespół F. A Nie mo dlin, któ ry z kom ple tem zwy cięstw, nie da ł szans prze ciw ni kom i zgar nął głów ne tro feum.
W tur nie ju na gro dzo no rów nież naj lep sze go strzel ca Pio tra Du dę (F. A. Nie mo dlin), naj lep sze go bram ka rza
Pa try ka Kuz drow skie go (Zie lo ni Li go ta Tuł.) i naj lep sze go za wod ni ka Ma te usza Kow nac kie go (F. A. Nie mo -
dlin). Wszyst kie na gro dy wrę czał Dy rek tor OSiR -u w Nie mo dli nie Krzysz tof Ku biak, któ ry po gra tu lo wał
wszyst kim spor to wej po sta wy i ży czył dal szych suk ce sów spor to wych i oso bi stych. 

OSiR Nie mo dlin

Po dzię ko wa nia UKS OSiR Je dyn ka Nie mo dlin 
Sek cja fut sa lu Uczniow skie go Klu bu Spor to we go OSiR Je dyn ka Nie mo dlin pra -

gnie ser decz nie po dzię ko wać wszyst kim oso bom i in sty tu cjom za po moc przy or ga -
ni za cji pra cy sek cji fut sa lu.

W dniu 17 li sto pa da 2013 ro ku w Nie mo dli nie o go dzi nie 18.00, na sza dru ży ny za in au gu ro wa ła
roz gryw ki w II Ogól no pol skiej Li dze Fut sa lu. Pre mie ro wy se zon nie był zbyt uda ny, ale ja ko ab so lut ny be -
nia mi nek, spra wi li śmy kil ka mi łych nie spo dzia nek, od bie ra jąc punk ty choć by na szym lo kal nym ry wa lom
z Brze gu i Kom prach cic, a w po zo sta łych kil ku me czach np. z Mi ko ło wem czy z Go rzycz ka mi, też po stra -
szy li śmy na szych prze ciw ni ków, od no to wu jąc mi ni mal ne, jed no bram ko we po raż ki. 

Sza now ni Pań stwo, nie by ło by pre mie ro we go se zo nu bez licz nych spon so rów i lu dzi, któ rzy nas wspie -
ra li, a za po śred nic twem „Pul su Nie mo dli na” pra gnie my po dzię ko wać na szym wszyst kim spon so rom:

1. Gmi na Nie mo dlin – Bur mistrz Pan Mi ro sław Stan kie wicz
2. Fir ma Cen trum Nie mo dlin – Pan Eryk Wier ci mok
3. Fir ma La rix – Pan Hen ryk Dec
4. Fir ma Eu ro Tam Tu ło wi ce – Pan Zbi gniew Pa ra dow ski
5. Fir ma Vo gel&No ot – Pan Sła wo mir Lan gner,
6. Ośro dek Spor tu i Re kre acji w Nie mo dli nie – Pan Dy rek tor Krzysz tof Ku biak
7. Agen cja Re kla mo wa Co ve bo – Pan Mar cin Ku lik
8. Fir ma Pa ry tet – Pa ni Alek san dra Do pie ra ła
9. Eu ro se rvi cess Pol ska – Pan An drzej Kri st man

10.  Ce giel nia Nie mo dlin – Pan Jó zef Ja ku bik
11.  PSP nr 1 w Nie mo dli nie – Pa ni Kry sty na Dża luk
12.  Prze twór stwo Spo żyw cze – Pan Wie sław Gry giel
13.  Piz ze ria Pri ma ve ra – Pa ni Re na ta Szpiech
Spe cjal ne po dzię ko wa nia na le żą się rów nież na szej wspa nia łej ob słu dze, czy li Pa ni Ire nie Śro da, San -

drze i Pa try cji Dec, Pa nu Ja no wi Lip czyń skie mu, Ro ma no wi Oszy wa i Je rze mu Puf ce. 
Po dzię ko wa nia w imie niu sek cji fut sa lu UKS OSiR Je dyn ka Nie mo dlin skła da ją:

Zbi gniew We ber, Ka zi mierz Krze siń ski i Mar cin Ja nik

„Trój ka”, ale z du żym plu sem
dla mło dych ko szy ka rzy

Na si mło dzi adep ci ko szy ków ki
UKS Je dyn ka, dla któ rych był to pierw -
szy se zon roz gry wek na ha li, po pierw -
szej ko lej ce prze ko na li się, że jesz cze
dłu ga dro ga przed ni mi, aby móc re gu -
lar nie to czyć po je dyn ki na wy rów na -
nym po zio mie z dru ży na mi z miast,
gdzie tra dy cje ko szy ków ki się ga ją wie -
lu lat wstecz. 

Mi mo wy so kich prze gra nych w pierw szej
ko lej ce, na si za wod ni cy ra zem z tre ne rem Ra fa -
łem Kraw cem, nie pod da li się. Wy cią ga jąc wnio -
ski z prze gra nych me czów, da lej su mien nie i rze -
tel nie pra co wa li na tre nin gach nad swo imi
umie jęt no ścia mi in dy wi du al ny mi, jak i tech ni ka -
mi tak tycz ny mi obro ny i ata ku. W dru giej ko lej -
ce by ła wi docz na po pra wa, ale na pierw szą
wy gra ną trze ba by ło jesz cze po cze kać.

W trze ciej ko lej ce, któ ra od by ła się u nas,
w Nie mo dli nie, na sza dru ży na zno wu od no to -
wa ła pro gres, za rów no w me czu z Lu bliń cem,
jak i w spotkaniu z Otmu cho wem, któ ry przy -
niósł pierw sze zwy cię stwo.

Tre ner Ra fał Kra wiec ko men tu je roz gryw ki
w na stę pu ją cy spo sób: – Mi ło jest za koń czyć se -
zon wy gra nym me czem, jak i rów nież cie szy
fakt, że ze spół z ko lej ki na ko lej kę pre zen to wał
co raz lep szą grę. Przede mną, jak i za wod ni ka -
mi, jest jesz cze du żo pra cy do wy ko na nia. Po ten -
cjał, ja ki po sia da na sza dru ży na, jest ogrom ny,
dla te go nie mo gę się już do cze kać ko lej ne go tre -
nin gu. Chciał bym rów nież po dzię ko wać dy rek -
to ro wi OSiR -u w Nie mo dli nie, jak i za rzą do wi
klu bu UKS Je dyn ka Nie mo dlin, za wspar cie,
dzię ki któ re mu by ło moż li we po wo ła nie i za ło że -
nie sek cji ko szy ków ki w ro ku 2012.

Ra fał Kra wiec

Pierw sze za wo dy spła wi ko we w tym ro ku
W dniu 7 kwiet na 2013 r. na Sta wie „Z wy spą”

w Nie mo dli nie -Sa dach od by ły się pierw sze w tym ro -
ku za wo dy w dys cy pli nie spła wi ko wej, za li cza ne
rów nież do kla sy fi ka cji Grand Prix „węd karz ro -
ku 2013”. Za wo dy ro ze gra no w dwóch ka te go riach
tj. ju nior (do 19 lat) oraz se nior (po zo sta li uczest ni -
cy). W za wo dach, po mi mo zi mo wej au ry (2 st C),

wzię ło udział 34 za wod ni ków, jed nak ry by w ża den
spo sób nie chcia ły współ pra co wać z węd ka rza mi.
Aby zło wić co kol wiek, trze ba by ło wy ka zać się du żą
de ter mi na cją, cier pli wo ścią i z kon se kwen cją odła -
wiać ry by, któ rych wa ga nie prze kra cza ła 20 gram.
W ka te go rii ju nio rów zwy cię żył Ma rian Ol szew ski,
a w ka te go rii se nio rów Ta de usz Ba biń ski. Naj więk -
szą ry bę za wo dów – lesz cza za 350 pkt. zło wił ko -
le ga Piotr Koch.

Kalendarz zawodów wędkarskich w 2013 r.
Data Zawody Dyscyplina Miejsce Możliwość startu

07-04-2013 Rozpoczęcie sezonu Spławik Stawy w Niemodlinie Członkowie koła (seniorzy, juniorzy U18)
27-04-2013 Zawody miedzyszkolne Spławik Stawy w Niemodlinie Uczniowie szkół podstwawowych i gimnazjów

z terenu gminy Niemodlin. Zawody eliminacyjne
do "okręgowej olimpiady".

05-05-2013 Mistrzostwa koła Spławik Kanał Ulgi lub rzeka Odra w Opolu Członkowie koła (seniorzy, juniorzy U23, kadeci U14)
01-06-2013 Zawody na Dzień Dziecka Spławik Zalew rzeki Ścinawy Dzieci z terenu gminy Niemodlin
23-06-2013 Puchar Burmistrza

Niemodlina (Dni Miasta) Spławik Zalew rzeki Ścinawy Mieszkańcy gminy Niemodlin
14-07-2013 Zawody spinningowe Spinning Członkowie koła (katgoria "open")
11-08-2013 Puchar zarządu Spławik Żwirownia w Lewinie Brzeskim Członkowie koła (seniorzy, juniorzy U18)
13-10-2013 Zakończenie sezonu Spławik Stawy w Niemodlinie Członkowie koła (seniorzy, juniorzy U18)

Halowy Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Dyrektora OSiR-u Chłopców 

Zwycięzcy w kategorii junior i senior



Obraz naszej gminy
W drugim tygodniu kwietnia na dobre przyszła wiosna. Z pól zniknął

śnieg, a szare chmury ustąpiły błękitowi nieba. Zrobiło się ciepło i drzewa

puściły pąki. Sielanka. Jednak niezupełnie. Odejście zimy obnażyło
przyzwyczajenia niektórych mieszkańców naszej gminy. W przydrożnych
rowach, na polach i w lasach widać zalegające wszędzie śmieci: różne
opakowania, ubrania, gruz budowlany, opony itd. Śmieci te zanieczyszczają
pola uprawne, powodują niedrożność rowów melioracyjnych, wyglądają
paskudnie, a ich posprzątanie kosztuje wszystkich podatników.

Weź ma pę
z tra są i ru szaj!

Nareszcie skoń czy ła się zi ma, a po go -
da za chę ca do wyj ścia z do mu i spę dza -
nia cza su przy jem nie i ak tyw nie. Dla te go
za pra sza my Czy tel ni ków „Pul su Nie mo -
dli na” do wy bra nia się na wy ciecz kę ro -
we ro wą. Ma pa z tra sa mi znaj du je się
w środ ku ga ze ty.

Szlak „Wo kół Nie mo dli na” po wstał w 2011 ro -
ku. Ma 47 km dłu go ści i pro wa dzi z Nie mo dli na
przez Go ście jo wi ce Ma łe, Go ście jo wi ce, te re ny wo -
kół sta wu San gów, Rze dzi wo jo wi ce, Szy dło wiec
Ślą ski, Mo le sto wi ce, Gra cze, Rut ki, Ro gi, Tłu sto rę -
by, Kra sną Go rę, Gra bin, Ja ku bo wi ce i Lip no, a koń -
czy się w Nie mo dli nie. Za start przyj mu je się ta bli -
cę in for ma cyj ną ko ło za byt ko wej la tar ni ga zo wej
na nie mo dliń skim ryn ku.

Na szla ku znaj du ją się dwie plat for my wi do ko -
we – nad sta wem San gów oraz na wznie sie niu
w oko li cy Ma łej Gó ry. Wy ty czo ne zo sta ły czte ry
miej sca przy stan ko we: nad sta wem San gów,
w Szy dłow cu Ślą skim pod za byt ko wym dę bem,
w Ma łej Gó rze oraz na tra sie Kra sna Gó ra – Gra - bin. W miej scach po sto jo wych usta wio ne zo sta ły

sto ły, ław ki i ko sze na śmie ci tak, że moż na od po -
cząć i wy god nie zjeść. Na tra sie umiesz czo no rów -
nież 15 ta blic in for ma cyj nych o oglą da nych miej -
scach. Kon cep cję tras ro we ro wych przy go to wał
na zle ce nie gmi ny Pa weł Ko twi ca z Nie mo dliń skie -
go To wa rzy stwa Re gio nal ne go.

Nie zręcz nie po le cać Czy tel ni kom szlak ro we -
ro wy, nie wy braw szy się na nie go uprzed nio (to tak,
jak pi sać re cen zję z nie prze czy ta nej książ ki). Po ni -
żej pa rę zdjęć z te go rocz nej, kwiet nio wej prze -
jażdż ki. 

mk
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Dziel ni co wi na szej gmi ny
Kim jest dziel ni co wy? Jest to po li cjant

pierw sze go kon tak tu, bo to on – ja ko
pierw szy – ma bez po śred ni kon takt
z miesz kań ca mi. Mo żesz się do nie go zwró -
cić, nie tyl ko zgła sza jąc prze stęp stwo lub
wy kro cze nie, ale tak że z proś bą o ra dę al -
bo nie któ re in for ma cje praw ne. 

Dziel ni co wy zna lo kal ne pro ble my bez pie -
czeń stwa i po rząd ku pu blicz ne go. Zaj mu je się

tak że pro ble ma mi zwią za ny mi z prze mo cą w ro -
dzi nie, chu li gań stwem. Słu ży wspar ciem ofia rom
prze stępstw. Nie po zo sta wia swo ich pod opiecz -
nych bez po mo cy, czę sto po za koń cze niu spra wy
in te re su je się ich dal szym lo sem. Jest re ali za to -
rem pro gra mów pro fi lak tycz nych dla mło dzie ży
do tknię tej prze mo cą. W szko łach pro wa dzi po ga -
dan ki. Jest do dys po zy cji pe da go gów szkol nych,
uczniów i ich ro dzin. 

Dziel ni co wy to po li cjant, któ ry czu wa nad bez -
pie czeń stwem miesz kań ców. Czy go zna my, czy kie -
dyś go spo tka li śmy, czy kie dy kol wiek był nam po -
trzeb ny? Wśród nas są ta cy, któ rzy je go po moc bę dą
wspo mi na li przez ca łe ży cie.

Po ni żej pre zen tu je my syl wet ki
dziel ni co wych, któ rzy peł nią służ bę

w na szej gmi nie.

sierż. sztab. Grze gorz Na wroc ki,
Ko mi sa riat Po li cji w Nie mo dli nie,
te le fon 77 402 36 64

Miej sco wo ści: Go ście jo wi ce, Go ście jo wi ce Ma łe, Gó ra, Gó ra Ma ła, Gra -
cze, Ma gnu szo wi ce, Ma gnu szo wicz ki, Mo le sto wi ce, Ra do szo wi ce,
Rut ki, Rzę dzi wo jo wi ce, Sar ny Wiel kie, Szy dło wiec Ślą ski 

asp. Piotr Fe do ro wicz
Ko mi sa riat Po li cji w Nie mo dli nie
te le fon 77 402 36 66

Miej sco wo ści: Brzęcz ko wi ce, Gra bin, Pio tro wa, Ja czo wi ce, Ja ku bo wi -
ce, Kra sna Gó ra, Lip no, Ro gi, Rosz ko wi ce, Sa dy, Mi cha łó wek, Tar ni -
ca, Tłu sto rę by, Wy dro wi ce, Gro dziec I, Gro dziec II.

st. asp. Ma rek Woź ni ca
Ko mi sa riat Po li cji w Nie mo dli nie
te le fon 77 402 36 78 

Nie mo dlin, uli ce: Ba ce wicz, Brzo zo wa, Cho pi na, Dą browsz cza ków, Dę -
bo wa, Dwor co wa, Go ście jo wic ka, Kar ło wi cza, Klo no wa, Li po wa, Lu -
to sław skie go, Mo niusz ki, Opol ska, Osie dle Pia stów, Pod miej ska,
Po lna, Sło wac kie go, Spor to wa, Szy ma now skie go, Ty siąc le cia, Wie -
niaw skie go, Że rom skie go, Da szyń skie go, Dą brow skiej, Kor fan te go,
No wa, Ko cha now skie go, Ko nop nic kiej, Kra szew skie go, Pod wa le,
Lwow ska, Ale ja Wol no ści, Re ja, Rey mon ta, Świę to jań ska, Orzesz ko -
wej, Pru sa, Sien kie wi cza, Wy zwo le nia, Mic kie wi cza.

sierż. Ra do sław Ka li ciak
Ko mi sa riat Po li cji w Nie mo dli nie
te le fon 77 402 36 78

Nie mo dlin, uli ce: Bocz na, Brze ska, Boh. Po wst. Śl,. Drzy ma ły, Ki liń -
skie go, Krót ka, 700-le cia, Lom py, Lwic ka, Pod gór na, Po przecz na, Par -
ko wa, Ry nek, Spół dziel cza, Stra żac ka, Szew ska, Szkol na, Zam ko wa,
Zie lo na, Woj ska Pol skie go, Da szyń skie go, Dą brow skiej, Kor fan te go,
No wa, Ko cha now skie go, Ko nop nic kiej, Kra szew skie go, Pod wa le,
Lwow ska, Ale ja Wol no ści, Re ja, Rey mon ta, Świę to jań ska, Orzesz ko -
wej, Pru sa, Sien kie wi cza, Wy zwo le nia, Mic kie wi cza.

Telefon do dyżurnego
komendy policji w Niemodlinie

77 402 36 53

Kie row nik re wi ru:
sierż. sztab. Ali cja Ka li now ska -Ma rek,
tel. 77 402 36 60


