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Dro dzy Czy tel ni cy!
Na ła mach naj now sze go wy da -

nia „Pul su Nie mo dli na” chcie li by -
śmy po dzie lić się z Pań stwem wra że -
nia mi z wy da rzeń kul tu ral nych i spor -
to wych, któ re mia ły miej sce w na szej
gmi nie. Dzię ki nim w pra sie, ra diu i te -
le wi zji moż na by ło usły szeć oraz prze -
czy tać wie le do bre go o tym, co dzie -
je się w na szym mie ście. 

W mie siąc maj już na sta łe wpi -
sa ły się pio sen ki Agniesz ki Osiec kiej.
Wtym ro ku z oce ana mi ludz kich emo -
cji, wra żeń, prze żyć i wzru szeń, czy li
z in ter pre ta cją tek stów po et ki zmie -
rzy ło się pięć dzie się cio ro uczest ni ków,
któ rzy wzię li udział w ogól no pol skim
kon kur sie „Oce any”. Go ściem te go -
rocz nej dzie wią tej edy cji kon kur su
i ga lo we go kon cer tu lau re atów był
Zbi gniew Wo dec ki, któ ry udzie lił nam
wy wia du po kon cer cie. Ale to nie je -
dy na roz mo wa z uty tu ło wa ny mi już
ar ty sta mi. I tym ra zem na szej re dak -
cji uda ło się po roz ma wiać z For ma -
cją Cha te let, któ ra pod czas dłu gie go
ma jo we go week en du za gra ła w Nie -
mo dli nie swój no wy pro gram.

Z oka zji ob cho dów 730-le cia lo -
ka cji Nie mo dli na od by ło się, zor ga -
ni zo wa ne po raz pierw szy w naszym
mieście, du że wy da rze nie spor to we
– Mię dzy na ro do wy Tur niej Ko szy ków -
ki Ko biet „Zło ty So kół 2013”. Dłu go
ocze ki wa ny i, nikt nie ma wąt pli wo -
ści, zor ga ni zo wa ny na naj wyż szym
po zio mie. Za pra sza my do prze czy ta -
nia, ja kie wra że nia z tur nie ju i po by -
tu w na szym mie ście wy wio zą tre ne -
rzy na ro do wych re pre zen ta cji Pol ski,
Li twy, Ukra iny i Bia ło ru si. Za pra sza -
my rów nież do obej rze nia re la cji
zdję cio wej z te go wy da rze nia. 

Na po cząt ku mie sią ca, tak że
w ra mach 730-le cia lo ka cji Nie mo dli -
na, na sta dio nie miej skim w Nie mo -
dli nie od by ły się za wo dy spor to wo -po -
żar ni cze Ochot ni czych Stra ży Po żar -
nych jed no stek gmin nych. Za chę ca -
my do za po zna nia się z ich prze bie -
giem i wy ni ka mi.

Ży czy my mi łej lek tu ry.
Re dak cja

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

W MAJU
I CZERWCU
ZA GROSZE:

• nasiona traw i kwiatów
• torfy i podłoża

ogrodnicze
• nawozy naturalne

i mineralne

Kalendarium wydarzeń
związanych z obchodami 730-lecia lokacji Niemodlina

Niedziela, 2 czerwca 2013 r.

Zawody wędkarskie dla dzieci na zalewie Ścinawy Niemodlińskiej.

Niedziela, 9 czerwca 2013 r.

Otwarcie wystawy „Z dziejów Ziemi Niemodlińskiej” oraz „Skarbu Niemodlińskiego”, godz. 17.00.
Wykład Dyrektora Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu Pawła Kozerskiego.
Miejsce: Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34 a, sala na parterze.

21- 23 czerwca 2013 r.  – Dni Niemodlina

Piątek, 21 czerwca
1. Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie, godz. 18.00.
2. Wykłady okolicznościowe dotyczące lokacji Niemodlina, przemówienia zaproszonych gości.
3. Program artystyczny „Projekt Zaucha” - Scena Młodzieżowa Ośrodka Kultury w Niemodlinie.
Miejsce: Ośrodek Kultury w Niemodlinie, ul. Reja 1.

Sobota, 22 czerwca (scena plenerowa przy Ośrodku Kultury w Niemodlinie)
W programie między innymi:
• uroczysty korowód mieszkańców ulicami miasta,
• otwarcie obchodów i wręczenie nagród w konkursach, 
• program artystyczny przygotowany przez przedszkola i szkoły gminy Niemodlin,
• Music Star – konkurs Radia Nysa,
• blok Ośrodka Kultury w Niemodlinie - zespoły młodzieżowe: Cadilac, Niemodlin, The Doris,
• turniej streetball, międzynarodowy turniej piłki nożnej, tenis stołowy, turniej koszykówki

(Orlik, hala widowiskowo-sportowa),
• koncert Malwiny Kusior z zespołem,
• zabawa taneczna.

Niedziela, 23 czerwca 
W programie między innymi:
• zawody wędkarskie o najlepszego zawodnika 730-lecia,
• turniej koszykówki,
• blok Ośrodka Kultury w Niemodlinie: zespoły wokalne Ośrodka Kultury, grupy taneczne RYTMIX,

grupa taneczna street dance, Studio Piosenki,
• pokaz rycerski i konkursy,
• blok kulinarny LGR „Opolszczyzna” – smażenie ryb i degustacja, wędkarstwo rzutowe,

animacje i konkursy  wiedzy o rybactwie,
• KONCERT ZESPOŁU  UNIVERSE,
• pamiątkowe zdjęcie mieszkańców Niemodlina,
• GWIAZDA WIECZORU: FORMACJA NIEŻYWYCH SCHABUFF,
• pokaz sztucznych ogni.

Szczegółowy program już wkrótce na plakatach.

Projekt „Obchody 730-lecia lokacji Niemodlina" jest realizowany w ramach Małych Projektów finansowanych z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Kwota dofinansowania do projektu wynosi 50.000 zł.
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Sza now ni Miesz kań cy Gmi ny Nie mo dlin!
W re fe ren dum naj istot niej sze zna cze nie ma fre kwen cja. Nie bę dzie ono waż ne, je śli nie pój dzie my

do urn. To nie jest boj kot. Po zo sta nie w do mu jest nie przy pad ko wym wy bo rem i przy słu gu ją cym nam
de mo kra tycz nym pra wem. Re fe ren dum jest dla nad zwy czaj nych oko licz no ści, a w Gmi nie Nie mo dlin
one nie wy stą pi ły! Po nad to ini cja to rzy re fe ren dum roz po wszech nia ją nie praw dzi we za rzu ty, co zo sta -
ło stwier dzo ne pra wo moc nym po sta no wie niem Są du Okrę go we go w Opo lu, a za ża le nie zło żo ne do Są -
du Ape la cyj ne go we Wro cła wiu zo sta ło od da lo ne. Ta kie są fak ty, dla te go ape lu je my:

NIE IDŹ MY NA ICH RE FE REN DUM!
Przy po mi na my, ja kie in for ma cje na ka zał spro sto wać Sąd Okrę go wy w Opo lu gru -
pie re fe ren dal nej, któ re go po sta no wie nie utrzy mał w mo cy Sąd Ape la cyj ny we
Wro cła wiu:

a) nie praw dą jest, iż brak by ło nad zo ru nad bu do wą ka na li za cji na osie dlu Li ścia stym w Nie mo -
dli nie, 

b) nie praw dą jest, że wła dze Gmin y zli kwi do wa ły obiek ty oświa to we. Obiek ty oświa to we w Gmi -
nie Nie mo dlin nie zo sta ły fi zycz nie zli kwi do wa ne, a czyn no ści for mal no -praw ne po dej mo wa -
ne przez Ra dę Miej ską w Nie mo dli nie mia ły na ce lu do pro wa dze nie do ob ję cia pro wa dze nia
pla ców ki oświa to wej w Gra bi nie przez Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Szkół Ka to lic kich, 

c) Bur mistrz Nie mo dli na nie li kwi du je klu bów LZS,
d) w ro ku 2013 Ra da Miej ska w Nie mo dli nie nie wpro wa dzi ła pod wyż ki cen za do sta wę wo dy

i od biór ście ków, 
e) nie praw dą jest, że Bur mistrz Nie mo dli na nie pro wa dzi kon sul ta cji spo łecz nych w naj waż niej -

szych de cy zjach ma ją cych wpływ na miesz kań ców Gmi ny,
f) nie praw dą jest, że jed no mie sięcz ne upo sa że nie bur mi strza oraz die ty rad nych wy no -

szą 30.000 zł. W rze czy wi sto ści kwo ta ta łącz nie wy no si 24.130 zł,
g) nie praw dą jest, że w ra mach pro wa dzo nej przez gmi nę in we sty cji zo stał wy bu do wa ny obiekt

bę dą cy wy łącz nie ha lą spor to wą o war to ści 10 mln zł, któ ra nie po mie ści 300 osób. W rze -
czy wi sto ści, w ra mach pro wa dzo nej przez gmi nę in we sty cji, zo stał wy bu do wa ny obiekt bę dą -
cy ha lą wi do wi sko wo–spor to wą, któ rej koszt to 6.172.910,65 zł, z cze go kwo ta do fi nan so wa -
nia z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go wy nio sła 3.086.455,32 zł. Ha la
po sia da 354 miejsc sie dzą cych, na to miast mak sy mal nie w ha li mo że znaj do wać się 600 osób. 

CZY MOŻ NA UFAĆ OSO BOM, KTÓ RE PO SŁU GU JĄ SIĘ NIE PRAW DĄ
I WPRO WA DZA JĄ W BŁĄD MIESZ KAŃ CÓW?

Z wy ra za mi sza cun ku
Bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz i Rad ni Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie:

Ma riusz Niec karz, Ze non Kul czyń ski, Cze sław Pasz kow ski, Sta ni sław Ja niak, Da nu ta Uni jew ska,
Bar tło miej Wal ków, Bar tosz Waj man, Mo ni ka Słod kow ska, Krzysz tof Bu nia, Wie sław Po go now ski,

Mi ro sław Dec, Zbi gniew We ber, Bar ba ra Wy dra, Grze gorz Za wał ka.

Ni niej sze ma te ria ły zo sta ły sfi nan so wa ne ze środ ków wła snych wy żej pod pi sa nych osób.
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Z oka zji 730-le cia lo ka cji Nie mo dli na miesz kań cy
na szej gmi ny uczest ni czy li w na praw dę nie co -
dzien nym wy da rze niu spor to wym. W ha li wi do wi -
sko wo -spor to wej Ośrod ka Spor tu i Re kre acji
w Nie mo dli nie zmie rzy ły się pierw sze skła dy na -
ro do wych re pre zen ta cji Pol ski, Bia ło ru si, Li twy
i Ukra iny. 

Wszyst kie za gra nicz ne dru ży ny spraw dza ły for mę przed fi na ła mi Mi strzostw
Eu ro py we Fran cji, któ re roz pocz ną się w po ło wie czerw ca, zaś re pre zen ta cja Pol -
ski przed eli mi na cja mi do ko lej nych Mi strzostw Eu ro py w ro ku 2015. Stąd też nie
by ło mo wy o grze na pół gwizd ka i bra ku wal ki na par kie cie, a tym sa mym braku
emo cji u ki bi ców.

Mię dzy na ro do wy Tur niej Ko szy ków ki Ko biet „Zło ty So kół” roz po czął bur -
mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz: – Wszyst kim za wod nicz kom i tre ne rom
ży czę mi łe go po by tu na zie mi nie mo dliń skiej, wspa nia łych za wo dów spor to -
wych i że by wy grał naj lep szy.

Naj lep szą dru ży ną za wo dów oka za ła się re pre zen ta cja Pol ski, któ ra zwy cię -
ży ła w dwóch me czach, zaś tyl ko w jed nym prze gra ła. Tur niej pro wa dzo ny był sys -
te mem każ dy z każ dym i to wy star czy ło, aby wy grać ca łe za wo dy. – Tur niej był
bar dzo do bry, świet na or ga ni za cja, wszyst ko by ło na naj wyż szym po zio mie.
Cie szę się, że ro ze gra li śmy te trzy me cze. Przy go to wu je my się do naj waż niej szych,
czerw co wych me czów. Je stem bar dzo za do wo lo ny z te go tur nie ju – po wie dział
tre ner na szej re pre zen ta cji, Ja cek Win nic ki. Po mi mo bra ku pu cha ru za pierw sze
miej sce, po zo sta li tre ne rzy rów nież by li za do wo le ni z udzia łu w tur nie ju.

– W tur nie ju wzię ły udział bar dzo moc ne ze spo ły, zaś sa me za wo dy by ły
świet nie zor ga ni zo wa ne. Tur niej bar dzo du żo nam dał, gra li śmy z sil ny mi prze -
ciw ni ka mi, któ rzy na Eu ro Ba ske cie bę dą wal czyć w stre fie me da lo wej. Dla nas
był to du ży spraw dzian, po ka zał na ja kim eta pie w tej chwi li je ste śmy. Jesz cze raz
chcia łem po dzię ko wać za za pro sze nie, bar dzo do bry tur niej, faj na pu blicz ność,
chcie li by śmy przy je chać tu za rok – po wie dział Va dim Cze czu ro, tre ner Ukra iny.

Al gir das Pau lau skas, tre ner Li twy: – Tur niej był bar dzo do brze zor ga ni zo wa -
ny i ko rzyst ny dla wszyst kich uczest ni ków. Dla nas by ły to pierw sze za wo dy w tym
re pre zen ta cyj nym se zo nie. Wie my, na czym sto imy i nad czym ma my pra co wać.
Je dzie my do do mu z wi zją dal szej pra cy.

Nie tyl ko o dru ży ny, ale rów nież o ki bi ców za dba li or ga ni za to rzy tur nie ju.
Na roz po czę ciu za wo dów wy stą pił chór Po li tech ni ki Opol skiej. Nie za bra kło też
wy stę pów mło dych wo ka li stów z Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie. W każ dym dniu
za wo dów, po mię dzy me cza mi oraz w prze rwach, wy stę po wa ły ze spo ły ta necz -
ne: Pech z Opo la, Skor pion i Ta ne ro z Ny sy, a w pią tek i w nie dzie lę za pre zen to -

wa ły się gru py ta necz ne Ryt mix z Nie mo dli na. W cza sie przerw by ły kon kur sy dla
pu blicz no ści oraz kon kur sy na naj lep szy do ping, w któ rym przo do wa ła mło dzież.

Po zo sta je tyl ko ży czyć, aby or ga ni za to rom – OSiR -owi w Nie mo dli nie – nie
za bra kło ener gii w or ga ni zo wa niu ko lej nych im prez i aby miesz kań cy chęt nie ko -
rzy sta li z za pro sze nia do wspól nej za ba wy, ja ką jest spor to we ki bi co wa nie.

mk

Kla sy fi ka cja dru żyn

1. Pol ska
2. Li twa
3. Ukra ina
4. Bia ło ruś

Pol skie ko szy kar ki naj lep sze

Kapitanki drużyn Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy
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Jubileusz
Pizzerii Primavera
20 lat  już za nami…

Zapewniamy poczęstunek,
wielką loterię z nagrodami, gratisy.

Od godz. 18.00 koncert zespołu The Dreams

Impreza dla wszystkich. Zapraszamy!

Sobota
8 czerwca 2013 r. 

Niemodlin,
ul. Rynek 49

Baw się
razem z nami

od godz.10.00 do 23.00

Wy ni ki me czów

Bia ło ruś – Li twa 37:58
Pol ska – Ukra ina 87:83
Ukra ina – Bia ło ruś 59:57
Pol ska – Li twa 62:52
Ukra ina – Li twa 61:71
Pol ska – Bia ło ruś 49:60

Na gro dy dla za wod ni czek

Naj bar dziej war to ścio wa za wod nicz ka tur nie ju:
Agniesz ka Sko bel (Pol ska)
Naj lep sza strzel czy ni:
Ali na Ia gu po va – 43 pkt (Ukra ina)
Naj lep szy obroń ca:
Mo ni ka Gri ga lau sky te (Li twa)
Naj sym pa tycz niej sza za wod nicz ka tur nie ju:
(na gro da 500 eu ro, ufun do wa na przez An drze ja Kri st ma na,
pre ze sa Eu ro se rvi ces Pol ska)
Agniesz ka Szott -Hej ma (Pol ska) (na zdjęciu poniżej)



Oceany za nami
Od godzin porannych, aż po późny wieczór,
niemodliński Ośrodek Kultury rozbrzmiewał
piosenkami i muzyką. Działo się tak za sprawą IX
Ogólnopolskiego Konkursu na Interpretację
Piosenek Agnieszki Osieckiej „Oceany”, który
odbył się 16 maja br.

Pa tro nat ho no ro wy nad te go rocz ną edy cją Oce anów ob ję li: Bur mi strza Nie -
mo dli na – Mi ro sław Stan kie wicz, Mar sza łek Wo je wódz twa Opol skie go – Jó zef Se -
be sta, Sta ro sta Po wia tu Opol skie go – Hen ryk La kwa oraz Pre zes Fun da cji im.
Agniesz ki Osiec kiej „Oku lar ni cy” – Aga ta Pas sent.

Do prze słu chań kon kur so wych sta nę ło pięć dzie się cio ro uczest ni ków, któ rzy przy -
je cha li m.in. z Su wałk, Świd ni cy i Le gni cy. Naj licz niej re pre zen to wa na by ła Opolsz czy -
zna. Mło dzi wo ka li ści pre zen to wa li wła sne in ter pre ta cje pio se nek Agniesz ki Osiec kiej
w dwóch ka te go riach wie ko wych: szko ły gim na zjal ne oraz po nad gim na zjal ne. Śpie -
wa ją cą mło dzież oce nia ło ju ry w skła dzie: An na Pa nas – pol ska pio sen kar ka jaz zo -
wa, blu eso wa i pop, au tor ka tek stów i mu zy ki, Lud mi ła Wo cial–Za wadz ka – na uczy -
ciel ka śpie wu, wy kła dow ca, mu zyk, dy ry gent, eks pert w ogól no pol skim pro gra mie
Śpie wa ją ca Pol ska oraz Alek san dra Cwen – ak tor ka Te atru Ja na Ko cha now skie go
w Opo lu, jed na z naj zdol niej szych ak to rek opol skie go te atru dra ma tycz ne go.

– Cie szy my się, że tak wie le mło dych osób z ca łej Pol ski chęt nie śpie wa utwory
Agniesz ki Osiec kiej, któ ra na pi sa ła po nad dwa ty sią ce pio se nek. Ja ko ju ro rzy, cie -
szy my się, że cią gle od kry wa cie mniej zna ne pio sen ki. Za chę ca my, aby przy jeż -
dżać do Nie mo dli na z no wym re per tu arem – mó wi ła w imie niu ca łe go ju ry Lud -
mi ła Wo cial -Za wadz ka.

Na gro dę Grand Prix otrzy ma ła Ur szu la Mi lew ska, któ ra wy ko na ła pio sen kę
„Graj my Pa nu” i re pre zen to wa ła Spół dziel cze Cen trum Kul tu ry w Bie la wie.

W ka te go rii szkół gim na zjal nych pierw sze miej sce przy zna no Na ta lii Ku ty le
z Ośrod ka Kul tu ry w Łam bi no wi cach za cza ru ją ce wy ko na nie pio sen ki „Mój pierw -
szy bal”. Dru gie miej sce w tej ka te go rii przy pa dło Ni ko li War dzie ze Szko ły Mu zycz -
nej w Le gni cy za pio sen kę „Obej mę do zor co stwo”. Trze cim miej scem zo sta ła na gro -
dzo na Ju lia Le d woch z Gim na zjum nr 10 w Opo lu za pio sen kę „Me cha nicz na lal ka”.

W ka te go rii szkół po nad gim na zjal nych pierw szą na gro dę otrzy ma ła Ewe -
li na Ko by lań ska, po dob nie jak Na ta lia Ku ty ła, z GOK SIR -u w Łam bi no wi cach,
wy ko nu jąc „Cyrk no cą”. Lau re at ką dru giej na gro dy zo sta ła Mag da Jan kow ska
ze Stu dia Pio sen ki „Be cia ki” w Su wał kach, któ ra za śpie wa ła „Świat Or don ki”.
Trze cie miej sce wy śpie wał Ro bert Kli mek z Ośrod ka Kul tu ry w Kom prach ci cach,
wy ko nu jąc „Zie lo no mi”. Ju ry przy zna ło rów nież dwa wy róż nie nia, któ re otrzy -

Wiosenna obniżka cen • Promocja na wiosnę

Jurorzy i uczestnicy konkursuJury

Laureaci, organizatorzy i sponsorzy

Zbigniew Wodecki
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ma ła Alek san dra Ka le ta z nie mo dliń skie go Ośrod ka Kul tu ry za pio -
sen kę „Sa ma chcia ła”, zaś dru gie otrzy mał Krzysz tof Ma lec ko z II Li -
ceum Ogól no kształ cą ce go w Opo lu, na gro dzo ny za in ter pre ta cję
utwo ru „Zie lo no mi”. Przez ca ły czas trwa nia „Oce anów” w foy er
moż na by ło oglą dać wy sta wę po świę co ną Agniesz ce Osiec kiej.

Wie czo rem od był się ga lo wy kon cert lau re atów, gdzie wszy scy wy -
róż nie ni mło dzi ar ty ści wy stą pi li przed peł ną sa lą pu blicz no ści oraz
ode bra li na gro dy. W dru giej czę ści kon cer tu wy stą pił Zbi gniew Wo -
dec ki. Ar ty sta za pre zen to wał swo je prze bo je, m. in: „Za cznij od Ba -
cha”, „Te atr uczy nas żyć”, czy roc ko we „Chłop z wio sną”. Po nie waż
zna ny kra ko wia nin, któ ry grał z Mar kiem Gre chu ta czy Ewą De mar -
czyk, jest nie tyl ko wo ka li stą, ale przede wszyst kim in stru men ta li stą,
dla te go pod czas kon cer tu bra wu ro wo wy ko nał na skrzyp cach „Czar -
da sza” Vit to rio Mon tie go. Ca ły wy stęp gwiaz dy kon cer tu lau re atów
był okra szo ny świet nym żar tem i wi dać by ło, że za rów no pu blicz ność,
jak i sam Zbi gniew Wo dec ki, świet nie ba wią się na kon cer cie. 

mk

Skła dam ser decz ne po dzię ko wa nia za udzie lo ne wspar cie
i ufun do wa nie na gród Lau re atom IX Ogól no pol skie go Kon kur su
na In ter pre ta cję Pio se nek Agniesz ki Osiec kiej „Oce any”: Bur mi -
strzo wi Nie mo dli na Mi ro sła wo wi Stan kie wi czo wi. Mar szał ko wi
Wo je wódz twa Opol skie go Jó ze fo wi Se be ście, Sta ro ście Po wia tu Opol skie -
go Hen ry ko wi La kwie, Pre zes Fun da cji im. Agniesz ki Osiec kiej „Oku lar ni cy”
Aga cie Pas sent. 

Dzię ku ję pre ze som i dy rek to rom firm za udzie lo ne wspar cie fi nan so we,
dzię ki któ re mu uda ło się zre ali zo wać kon kurs i kon cert lau re atów na tak wy -
so kim po zio mie: Bro ni sła wo wi Ha ła du so wi – Ra pex Gra bin, Zbi gnie wo wi Ko -
ster kie wi czo wi – RSP Wy dro wi ce, Sła wo mi ro wi Kow nac kie mu – Bank Spół -
dziel czy w Na my sło wie/od dział w Nie mo dli nie, Ja no wi Olek sie – PSS
Spo łem Nie mo dlin, Elż bie cie i Grze go rzo wi Kraw czu kom – Kwia ciar nia
„So nia” Nie mo dlin, Ma ria no wi Olek sie – Re stau ra cja „Na Wy spie”.

Ka ta rzy na Pa szu la -Gryf
Dy rek tor Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie



Ma rek Krzy ża now ski: Roz ma wia my
po kon kur sie na in ter pre ta cję pio se nek
Agniesz ki Osiec kiej. Pan, ja ko uczeń szkół
mu zycz nych, od naj młod szych lat wy stę po -
wał przed pu blicz no ścią. Któ ry z wy stę pów
był naj waż niej szy? Któ ry wy stęp naj bar dziej
pan za pa mię tał?

Zbi gniew Wo dec ki: Się ga jąc pa mię cią bar dzo
da le ko, pierw sze wy stę py, to wy stę py w szko le mu zycz -
nej pod sta wo wej w Kra ko wie, gdzie uczy łem się gry
na skrzyp cach. Du żo zdro wia i ner wów mnie to kosz -
to wa ło – ośmio let nie go chłop ca – po nie waż wszyst kie
au dy cje mu zycz ne by ły we Flo rian ce. Jest to prze pięk -
na au la Wyż szej Szko ły Mu zycz nej w Kra ko wie, w któ -
rej wi szą kan de la bry, lu stra, są mar mu ry,
gdzie wszyst ko świe ci. Więc jak ta ki ma ły
ber beć ze skrzy pecz ka mi wy szedł i zo ba -
czył coś ta kie go, to tru chlał ze stra chu.
Tak by ło i trze ba by ło wy ko ny wać te wszyst -
kie za da ne ga my, etiu dy. To du żo mnie
kosz to wa ło i od po cząt ku mia łem tre mę.
A póź niej to już by ły fe sti wa le. Mój pierw -
szy mię dzy na ro do wy fe sti wal był w NRD,
w Ros to cku. By łem prze ra żo ny, po nie waż
gra ła na nim świet na or kie stra Gun te ra
Gol la scha. Ja tam po je cha łem ze swo ją
pierw szą kom po zy cją, du żą, am bit -
ną. I pro szę so bie wy obra zić, że do sta łem
czte ry głów ne na gro dy m.in. na gro dę ju ry,
na gro dę ra dia. Więc by łem bar dzo dum ny
i nie spa łem trzy, czte ry no ce. Raz ze stra chu, póź niej
ze szczę ścia. Jak na gra ni cy NRD -owskiej obu dził
mnie cel nik, to czu łem, że mnie coś strasz nie w brzu -
chu kłu je. Oka za ło się, że tak moc no spa łem w po cią -
gu, że wbi ła mi się do brzu cha ta na gro da fe sti wa lo -
wa. Po tem da lej by ły fe sti wa le, na któ rych do sta wa łem
na gro dy, bo to waż ne by ło dla mnie: w Zło tych Pia -
skach, w Opo lu. Po za fe sti wa la mi i mo imi osią gnię cia -
mi w dzie dzi nie pio sen ki, to pa mię tam ma sę kon cer -
tów, któ re gra łem z in ny mi: z Mar kiem Gre chu tą
pierw szy kon cert w Opo lu, kie dy gra łem w ze spo le
Ana wa w pierw szym skła dzie. Póź niej gra łem z Ewą
De mar czyk i jeź dzi łem po świe cie. Na przy kład mia -
łem przy jem ność grać w pa ry skiej Olym pii. I w naj pięk -
niej szych sa lach z Mar kiem i Wac kiem – Mar kiem To -
ma szew skim i Wa cła wem Ki sie lew skim. Prze cież
gra li śmy wte dy po RFN -ie sześć dzie siąt kon cer tów.

Gra łem w bar dzo wie lu gru pach ja ko mu zyk. A póź -
niej, jak za czą łem śpie wać, to był ta ki okres w mo im
ży ciu, kie dy gra łem w ze spo le Ana wa, w Piw ni cy
Pod Ba ra na mi, jeź dzi łem z pa nią Ewą De mar czyk
po świe cie i gra łem w Sym fo nicz nej Or kie strze Kra -
kow skiej i w Kra kow skiej Or kie strze Ka me ral nej
pod dy rek cją Kor da. Czło wiek na wet nie zda wał so bie
spra wy, że w ty lu rze czach grał. Gra jąc w wiel kich sa -
lach na Za cho dzie, mia łem swo je eg za mi ny już nie
przed pro fe so ra mi, ale przed pu blicz no ścią. Uda ło
mi się po tem za grać dy plom z wy róż nie niem Kar ło -
wi cza na skrzyp cach i gra łem sześć lat w or kie strze
sym fo nicz nej. Jak za czą łem śpie wać na do bre, za czę -
ły się pro gra my te le wi zyj ne, wy jaz dy, tra sy, gdzie

jeź dzi łem z fan ta stycz ny mi ludź mi, z pol ską czo łów -
ką es tra do wą: Ro man Wil hel mi, An drzej Za ucha
na przy kład. Do sta łem też na gro dę dzien ni ka rzy
w So po cie na fe sti wa lu Eu ro wi zji [rok 1978 – przyp.
MK]. Przy je chał na niego ze spół Dre am Express
z Bel gii i by ła dys ku sja, czy ja mam do stać ten jacht
czy oni. Wy szło na to, że Dre am Express i bar dzo do -
brze, bo gdzie ja bym tym jach tem w Pol sce pły wał.
Póź niej by ła or kie stra w Po zna niu, mu zy ka ma łe go
ekra nu, na gra nia z Ze no nem La sko wi kiem. Na stęp -
nie przy pad kiem na gra łem Pszczół kę Ma ję, póź niej
Cha łu py. No i tak sta łem się Pszczół ką Ma ją i pio sen -
ka rzem. I tak cią gnę to do tej po ry. Ży czę wszyst kim
mło dym, że by im też się uda ło.

Ale nie jest pan pio sen ka rzem.
– Je stem trak to wa ny ja ko pio sen karz, cho ciaż

sta ram się, że by lu dzie trak to wa li mnie ja ko mu zy -

ka, śpie wa ją ce go skrzyp ka. Śpie wać każ dy mo że,
a grać trze ba się na uczyć. A że by do brze grać, to już
trze ba bar dzo dłu go się uczyć. Re per tu ar, któ ry po -
wstał na skrzyp ce pi sa li ge nial ni lu dzie – Pa ga ni ni,
Brahms, Czaj kow ski, Wie niaw ski, Kar ło wicz, Men -
dels sohn czy Beetho ven. Prze cież to są strasz nie
trud ne rze czy. Oni nie mie li wte dy nic in ne go do ro -
bo ty, wte dy nie by ło te le wi zji, w związ ku z czym sie -
dzie li i pi sa li wiel kie dzie ła, któ rych lep szych nie na -
pi sze nikt. I te raz bied ne dzie ci mu szą się ich
uczyć. I uczą się, i koń czą szko ły, i gra ją fan ta stycz -
ne dy plo my. Jest bar dzo wie lu do brych ar ty stów
na świe cie, ale więk szą prze bit kę ma ją lu dzie, któ -
rzy śpie wa ją. Ład nie się uma lu je, za śpie wa pro stą
– im prost szą, tym lep szą – pio sen kę. W tej dzie dzi -
nie też nie ma spra wie dli wo ści.

Dzi siaj ro lę w od kry wa niu ta len tów prze -
ję ły od fe sti wa li pro gra my ty pu ta lent show.
Czy jest to po zy tyw na zmia na?

– Ten kij ma dwa koń ce. Z jed nej stro ny zro bi -
ło się du żo pro gra mów i wy da wa ło by się, że to do -
brze, bo wszy scy miesz czą się w ja kichś au dy cjach,
świet nie two rzy my mu zy kę, to brzmi jak na za cho -
dzie. Tyl ko w tych tzw. for ma tach [Idol, X -Fac tor itd.]
jest tak, że for mat się koń czy i lu dzie od cho dzą
w za po mnie nie ra zem z nim. Nie ste ty. Kie dyś fe sti -
wa le da wa ły więk szą szan sę lu dziom, któ rzy po ka -
za li coś ar ty stycz ne go. Te raz w tych for ma tach nie
cho dzi o lu dzi, tyl ko o to, że by au dy cja do brze się
oglą da ła, cho dzi o ko mer cję, o słup ki, o oglą dal -
ność. Dla te go twór cy tych pro gra mów na cisk kła dą
na to, że by by ło ko lo ro wo, we so ło, szum nie, a ar ty -
stycz nie mo że to być dość sła be. A pro pos waszego
konkursu, co praw da sły sza łem tyl ko z gar de ro by,
ale ze zdzi wie niem stwier dzi łem, że tu taj jest bar -
dzo wy so ki po ziom. Nie przy pusz cza łem, że mło dzi
lu dzie tak pięk nie śpie wa ją re per tu ar Agniesz ki
Osiec kiej. To są pio sen ki z ta kich cza sów, że że by
śpie wać, to trze ba by ło umieć śpie wać. I z ra do ścią
stwier dzi łem, że tak tu taj jest.

Za pa nem po nad czter dzie ści lat pra cy
ar ty stycz nej. Ty sią ce za gra nych
kon cer tów i wy stę pów. Cze go
moż na ży czyć ar ty ście z tak bo -
ga tą hi sto rią?

– Że by jak naj szyb ciej zszedł – na sce -
nie al bo za raz po kon cer cie (śmiech). 

A cze go pan so bie by ży czył?
– Chciał bym jesz cze pa rę lat po śpie -

wać w do brej for mie. Te raz co raz le piej się
czu ję, że tak po wiem, z pu blicz no ścią. Lu -
dzie mnie lu bią. Po ty lu la tach po zna li
mnie bar dziej. Kie dyś wy glą da łem na ta -
kie go nud ne go fa ce ta. Tak mi się wy da je,
jak oglą dam swo je sta re wy stę py w te le wi -
zji. Ta ki by łem dość nud na wy, ta ki po są go -
wy. Wszy scy my śle li: o, ta ki za ro zu mia ły.

A ja na praw dę za wsze się tyl ko de ner wo wa łem i chcia -
łem, że by by ło do brze. Tak mnie na uczy li – wyjść i pięk -
nie wy ko nać. A es tra da wy ma ga jesz cze ja kiejś in te rak -
cji z pu blicz no ścią. Po la tach osią gną łem to, że jest
faj nie. Spo tka nia prze bie ga ją w at mos fe rze wza jem ne -
go zro zu mie nia. I żal, że czło wiek już po wo li się koń czy.

A tu taj do pie ro się roz krę ca.
– Wła śnie, a tu taj do pie ro się roz krę ca. Ale miej -

my na dzie ję, że jesz cze pa rę lat po cią gnę (śmiech).
Mam ta kie wra że nie, że pu blicz ność od -

bie ra pa na ja ko swo je go czło wie ka.
– To się cie szę, bo ja za wsze by łem nor mal ny

gość, z sym pa tią do lu dzi i ni gdy nie lu bi łem ja kie go -
kol wiek gwiaz dor stwa. Pio sen ka, kon cert, na wet mu zy -
ki po waż nej, wca le nie mu si być śmier tel nie nud ny i na -
pom po wa ny. Mu zy ka za wsze słu ży ła ja kiejś roz ryw ce.
Trze ba umieć się ba wić.

Wy wiad ze Zbi gnie wem Wo dec kim, gwiaz dą kon cer tu lau re atów
kon kur su Oce any 2013.
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Śpie wa ją cy
skrzy pek



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

„Puls Niemodlina”: Pa nie bur mi strzu,
za rzu cił pan ini cja to rom re fe ren dum, że
po słu gu ją się nie praw dzi wy mi za rzu ta -
mi i skie ro wał do są du wnio sek o za prze -
sta nie roz po wszech nia nia tych za rzu tów.
Ja ki jest osta tecz ny wy nik tych dzia łań?

Mirosław Stankiewicz: Istot nie, skie ro -
wa łem po zew prze ciw ko ini cja to rom re fe ren -
dum oraz ich peł no moc ni ko wi w spra wie gło -
sze nia nie praw dzi wych in for ma cji na te mat
dzia łań ra dy miej skiej i bur mi strza Nie mo dli na.
Sąd Okrę go wy w Opo lu w dniu 9 ma ja br. po -
twier dził, że więk sza część za rzu tów by ła nie -
praw dzi wa, po zo sta łe mia ły cha rak ter su biek -
tyw nej oce ny or ga ni za to rów re fe ren dum. To
sta no wi sko pod trzy mał Sąd Ape la cyj ny we Wro -
cła wiu, któ ry roz pa try wał za ża le nie ini cja to -
rów re fe ren dum na roz strzy gnię cie są du opol -
skie go. Osta tecz nie wy rok upra wo moc nił się
w dniu 13 ma ja br. Z je go tre ścią moż na za po -
znać się na stro nie Urzę du Miej skie go w Nie -
mo dli nie: www.nie mo dlin.pl.

PN: Dla cze go tyl ko pan wy stą pił w tej
spra wie, a nie rad ni?

MS: Zde cy do wa na więk szość rad nych by ła
zbul wer so wa na za rzu ta mi ini cja to rów re fe ren -
dum. Mo im, ja ko bur mi strza obo wiąz kiem, by ło
prze ciw sta wie nie się nie praw dzi wym in for ma -
cjom o pra cy sa mo rzą du. Stąd też wy stą pi łem
z po zwem. 

PN: Jest pan za do wo lo ny z wy ro ku?
MS: Tak, acz kol wiek nie jest to eu fo ria. Ini -

cja to rzy re fe ren dum nie mo gą bez kar nie okła my -
wać miesz kań ców na szej gmi ny. Lu dzie po win ni
po znać praw dę, aby móc za jąć okre ślo ne sta no -
wi sko. Od wo ły wa nie wy bra nych w de mo kra tycz -
nych wy bo rach władz gmin nych po win no od by -
wać się wy łącz nie z waż nych po wo dów, a ta kich,
jak wi dać dzi siaj – nie ma. Stąd też, po pra wo -
moc nym wy ro ku są du, udział w re fe ren dum jest
co naj mniej pro ble ma tycz ny. Uwa żam, że pój -
ście na re fe ren dum, któ re zo sta ło zor ga ni zo wa -
ne w opar ciu o nie praw dzi we za rzu ty, jest nie po -

ro zu mie niem. W tym miej scu chciał bym po dzię -
ko wać stra ża kom, spor tow com, węd ka rzom z ko -
ła PZW Nie mo dlin, soł ty som oraz wie lu in nym
oso bom, któ re opo wie dzia ły się prze ciw ko re fe -
ren dum. 

PN: Czy w związ ku z wy ro kiem są du
re fe ren dum się od bę dzie?

MS: Nie mam do dziś żad nych in for ma cji
od Ko mi sa rza Pań stwo wej Ko mi sji Wy bor czej
w Opo lu na te mat prze rwa nia przy go to wań
do re fe ren dum. Zo sta ły przy go to wa ne spi sy wy -
bor ców, po wo ła no miej ską i ob wo do we ko mi sje
do prze pro wa dze nia re fe ren dum. Szu ka my
w bu dże cie pie nię dzy na die ty dla człon ków ko -
mi sji. Wy dru ko wa li śmy ob wiesz cze nia. Przy go to -
wu je my lo ka le i tak da lej. Wszyst ko to na koszt
gmi ny gdyż, ina czej niż przy wy bo rach, to gmi -
na po kry wa głów ne wy dat ki zwią za ne z re fe ren -
dum. To miesz kań cy po kry ją kosz ty tej pró by
re fe ren dal nej. Idąc da lej i roz wa ża jąc czy sto
teo re tycz nie, to miesz kań cy od czu ją ewen tu al ne
skut ki „uda ne go re fe ren dum”. Bo prze cież oso -
ba po wo ła na przez pre mie ra bę dzie ad mi ni -
stro wa ła gmi ną, a jej głów nym za da niem bę dzie
przy go to wa nie do wy bo rów przed ter mi no wych.
Spra wy bez pie czeń stwa przed po wo dzią po -
przez zwięk sze nie re ten cji sta wu zam ko we go,
prze bu do wa sta dio nu miej skie go, ka na li za cja
Wy dro wic, wdra ża nie ma łych pro jek tów, któ re
są przy go to wy wa ne i wie le in nych waż nych dla
miesz kań ców spraw, przej dzie na plan dal szy,
a być mo że ich re ali za cja zo sta nie odło żo na
w cza sie. Py ta nie więc za sad ni cze: ko mu ta ini -
cja ty wa słu ży? Kto na niej naj wię cej stra ci? Co
w za mian? Nie wi dzę dziś w wy stą pie niach ini -
cja to rów re fe ren dum od po wie dzial no ści za lo sy
gmi ny, ani pro gra mu jej roz wo ju. Ini cja to rzy re -
fe ren dum te go nie przed sta wia ją. Uwa żam, że
dzia ła ją je dy nie w opar ciu o ne ga cję do tych cza -
so wych dzia łań władz sa mo rzą do wych. To jed -
nak w obec nych cza sach za ma ło, aby miesz kań -
cy chcie li zmie nić wła dze. Są dzę, że
zde cy do wa na więk szość wy bor ców nie weź mie
udzia łu w far sie re fe ren dal nej. 

PN: Wspo mniał pan, że są już po wo -
ła ne ko mi sje do prze pro wa dze nia re fe -
ren dum. Ja ki jest ich skład?

MS: W przy pad ku re fe ren dum ist nie je za sa -
da rów no wa gi. Ta kie są wy tycz ne PKW. Ozna cza
to tyl ko ty le, że ini cja to rzy re fe ren dum po win ni
mieć ty le sa mo człon ków ko mi sji, ilu ma ją przed -
sta wi cie li or ga ny, któ rych do ty czy re fe ren dum.
W na szym przy pad ku jest ich ośmiu w każ dej ko -
mi sji. Czte rech z ra mie nia ini cja to rów, dwóch
z ra mie nia bur mi strza i dwóch z ra mie nia ra dy.
Po nie waż ma my 11 ko mi sji ob wo do wych i jed ną
miej ską, stąd też licz ba człon ków ko mi sji wy no -
si 96. I wszyst kie te oso by pra cu ją przy tej ope -
ra cji. Wszyst kie te oso by, oczy wi ście, za tą pra cę
otrzy ma ją die ty. Nie za leż nie od pra cy człon ków
ko mi sji mo gą być po wo ła ni mę żo wie za ufa nia,
dzia ła ją cy na za sa dzie wo lon ta ria tu. I ta kich mę -
żów za ufa nia za mie rzam po wo łać.

PN: Mę żów za ufa nia?
MS: Tak. Ma jąc na uwa dze wy rok są du oraz

do tych cza so we dzia ła nia ini cja to rów re fe ren dum
zmu szo ny je stem po wo łać ta kie oso by. 

PN: Przejdź my te raz do spraw bie żą -
cych. Ja kie za da nia są ak tu al nie re ali zo -
wa ne?

MS: Trwa ją in we sty cje na ob sza rach wiej -
skich. Naj waż niej sze z nich to prze bu do wa świe -
tlic wiej skich w Grodź cu i w Lip nie. Wy ło ni li śmy
rów nież wy ko naw cę, któ ry na dniach za cznie re -
ali za cję bu do wy ga ra żu dla OSP w Grodź cu. 28
ma ja br. roz strzy gnię ty zo sta nie prze targ na naj -
więk sze za da nie w te go rocz nym bu dże cie gmi ny
Nie mo dlin – ter mo mo der ni za cję szko ły w Gra -
czach. Od 20 ma ja br. trwa ją rów nież pra ce pro -
wa dzo ne na rze ce Ści na wa Nie mo dliń ska, na od -
cin ku od uj ścia do Ny sy Kłodz kiej do Nie mo dli na.
To naj więk sza od lat in we sty cja prze ciw po wo -
dzio wa na te re nie na szej gmi ny o war to ści bli -
sko 4 mi lio nów zło tych, któ ra zna czą co po pra wi
za bez pie cze nie prze ciw po wo dzio we. Po nad to
przy go to wu je my się do ko lej nych za dań ocze ki -
wa nych przez na szą spo łecz ność: re kul ty wa cji
sta wu młyń skie go w Nie mo dli nie, re mon tu sta -
dio nu miej skie go w Nie mo dli nie, do koń cze nia
Pla cu Obroń ców Prze bra ża w Nie mo dli nie. Re ali -
zo wa nych jest rów nież sze reg mniej szych za dań
zwią za nych z bie żą cy mi re mon ta mi, wy ko rzy sta -
niem Fun du szu So łec kie go itp.

PN: Ja kie są pla ny zwią za ne z ob cho -
da mi 730–le cia lo ka cji mia sta?

MS: W ma ju mie li śmy wie le wy da rzeń zwią -
za nych z ob cho da mi 730. rocz ni cy lo ka cji Nie mo -
dli na. Uro czy sta Msza Świę ta w in ten cji Oj czy zny
i miesz kań ców w dniu 3 Ma ja. Dzień póź niej mię -
dzyg min ne za wo dy ochot ni czych stra ży po żar -
nych na sta dio nie miej skim, uświet nia ją ce świę -
to stra ża ków w dzień św. Flo ria na. Zaś
naj więk szy mi im pre za mi w tym mie sią cu by ły:
Oce any oraz Mię dzy na ro do wy Tur niej Ko szy ków -
ki Kobiet „Zło ty So kół” 2013. Za rów no Oce any,
z wciąż ro sną cym po zio mem mło dych wy ko naw -
ców, jak i tur niej ko szy ków ki, zna czą co wzmoc ni -
ły ro lę na sze go mia sta i gmi ny w wo je wódz twie
i kra ju. Za in te re so wa nie miesz kań ców oraz me -
diów by ło bar dzo du że. Naj bar dziej cie szy mnie
udział w tych im pre zach na szych naj młod szych.
Bę dą z nich dum ni na si miesz kań cy w naj bliż -
szych la tach. Or ga ni za to rom tych im prez o cha -
rak te rze już kra jo wym bar dzo dzię ku ję i gra tu lu -
ję. To by ły na praw dę nie za po mnia ne dni w na szej
gmi nie. W naj bliż szym cza sie od bę dą się za wo -
dy dzie ci o pu char bur mi strza w węd kar stwie
spła wi ko wym. Od kil ku lat bra ku je już sta no wisk
na sta wie zam ko wym dla naj młod szych. Jest
po pro stu bar dzo du że za in te re so wa nie tą im pre -
zą. W czerw cu zaś Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na
or ga ni zu je wy sta wę po świę co ną hi sto rii na szej
gmi ny. Jej cen tral nym ele men tem bę dzie Skarb
Nie mo dliń ski, o wy sta wę któ re go za bie ga łem
od wie lu mie się cy. Kul mi na cją ob cho dów rocz ni -
cy bę dą Dni Nie mo dli na z wie lo ma atrak cja mi.
Oj, bę dzie się dzia ło. Wszyst kich miesz kań ców
za pra szam na or ga ni zo wa ne im pre zy przez nasz
Ośro dek Kul tu ry oraz Ośro dek Spor tu i Re kre acji.
Od wspól ne go prze mar szu przez Nie mo dlin, po -
przez zbio ro we zdję cie miesz kań ców, a koń cząc
na wy stę pach gwiazd pol skiej sce ny mu zycz nej.
Jesz cze raz ser decz nie za pra szam.

PN: Dzię ku ję za roz mo wę.

BIULETYN
GMINY NIEMODLIN

Dodatek do „Pulsu Niemodlina”
redagowany przez

Urząd Miejski w Niemodlinie
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Sprawozdanie burmistrza Niemodlina z działalności
międzysesyjnej od 26 marca do 25 kwietnia 2013 r.

W okre sie spra woz daw czym:
• w dniu 27 mar ca bur mistrz wraz z prze wod ni czą cym RM uczest ni czy li w ko lej nym spo tka niu Re -

gio nal ne go Ko mi te tu Bu do wy Ob wod nic Nie mo dli na i Ny sy, któ ry po raz ko lej ny wy sto so wał apel
do władz cen tral nych o przy stą pie nie do bu do wy obu ob wod nic;

• w dniu 2 kwiet nia bur mistrz wrę czył naj zdol niej szym mło dym spor tow com na gro dy pie nięż ne za wy -
ni ki w ro ku 2012;

• w dniu 6 kwiet nia bur mistrz wziął udział w do rocz nym ze bra niu spra woz daw czym za rzą du ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych w Nie mo dli nie;

• w dniu 8 kwiet nia bur mistrz spo tkał się z po słem R. Hu skow skim – spra woz daw cą no we li za cji usta -
wy o ogro dach dział ko wych. Pod czas spo tka nia zo sta ły przed sta wio ne po stu la ty nie mo dliń skich dział kow -
ców do ty czą ce funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych;

• w dniu 9 kwiet nia bur mistrz pod pi sał po ro zu mie nie z mar szał kiem wo je wódz twa opol skie go w spra -
wie prze ka za nia grun tów gmin nych pod bu do wę chod ni ka po mię dzy Nie mo dli nem a Wy dro wi ca mi;

• w dniu 11 kwiet nia od by ło się ko lej ne spo tka nie ze spo łu kon sul ta cyj ne go do spraw oświa ty, pod -
czas któ re go po ru sza ne by ły mię dzy in ny mi spra wy zwią za ne z na bo rem dzie ci do przed szko li w no wym
ro ku szkol nym;

• w dniu 15 kwiet nia bur mistrz spo tkał się z ra dą so łec ką Ma gnu szo wic;
• w dniu 19 kwiet nia w ha li spor to wej OSiR w Nie mo dli nie od by ła się ko lej na edy cja Olim pia dy Przed -

szko la ka;
• w dniu 24 kwiet nia bur mistrz spo tkał się z pa nem M. Olek są w spra wie dzia łań Ko mi te tu do spraw

bu do wy ob wod ni cy Nie mo dli na oraz pla no wa nych ak cji pro te sta cyj nych.

Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz

XLI Se sja Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie

W dniu 25 kwiet nia 2013 r. od by ła się XIL
Se sja Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie w ka den -
cji 2010-2014, pod czas któ rej po roz pa trze niu
pro jek tów uchwał pod ję to nw. uchwa ły:

• uchwa la nr XLI/245/13 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 25 kwiet nia 2013 r.
w spra wie przy stą pie nia do po ro zu mie nia mię -
dzyg min ne go w za kre sie wy ko na nia i utrzy ma -
nia (ho stin gu) wi try ny in ter ne to wej gmin two -
rzą cych Aglo me ra cję Opol ską.

• uchwa ła nr XLI/246/13 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 25 kwiet nia 2013 r.
w spra wie zmian bu dże tu gmi ny Nie mo dlin
na rok 2013.

• uchwa ła nr XLI/247/13 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 25 kwiet nia 2013 r.
w spra wie Re gu la mi nu utrzy ma nia czy sto ści
i po rząd ku na te re nie gmi ny Nie mo dlin.

• uchwa ła nr XLI/248/13 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 25 kwiet nia 2013 r.
w spra wie szcze gó ło we go spo so bu i za kre su
świad cze nia usług w za kre sie od bie ra nia od -
pa dów ko mu nal nych od wła ści cie li nie ru cho -
mo ści i za go spo da ro wa nia tych od pa dów. 

• uchwa ła nr XLI/249/13 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 25 kwiet nia 2013 r.
w spra wie za rzą dze nia wy bo ru do or ga nów
jed no stek po moc ni czych gmi ny.

• uchwa ła nr XLI/250/13 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 25 kwiet nia 2013 r.
w spra wie upo waż nie nia bur mi strza Nie mo dli -
na do wska za nia osób do skła du ko mi sji
do spraw re fe ren dum.

• uchwa ła nr XLI/251/13 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 25 kwiet nia 2013 r.
w spra wie wy bo ru me to dy usta le nia opła ty
za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi
oraz usta le nia staw ki tej opła ty.

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 rów nież
za po znać się 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

Me cha ni zmy prze mo cy do mo wej – część II
W kwiet nio wym nu me rze „Pul su Nie mo dli na” uka zał się pierw szy ar ty kuł z cy klu Me -

cha ni zmy prze mo cy do mo wej. Do wie dzie li śmy się, że 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 oso by krzyw dzo ne so bie nie
uświa da mia ją. Przed sta wi li śmy me cha ni zmy: syn drom wy uczo nej bez rad no ści oraz zja -
wi sko „pra nia mó zgu”. Dziś do wie my się co ozna cza ją:

Ze spół stre su po ura zo we go PTSD (post trau ma tic stress di sor der) – za bu rze nia lę ko we PTSD wy -
stę pu ją u ofiar na pa dów, gwał tów i in nych trau ma tycz nych wy da rzeń, np. wo jen, klęsk ży wio ło wych, wy pad -
ków dro go wych. Do ty czą sy tu acji, w któ rych czło wiek jest na ra żo ny na utra tę zdro wia i ży cia. Na si le nie PTSD
za le ży od in ten syw no ści i cza su trwa nia trau my. Po nad to ob ja wy PTSD są in ten syw niej sze u osób, któ re prze -
ży ły trau mę w wy ni ku ak tyw no ści czło wie ka (gwałt, prze moc do mo wa), niż u ofiar zja wisk na tu ral nych (po -
wódź, hu ra gan). Ob ja wa mi PTSD są m.in. za bu rze nia snu, draż li wość, wy bu chy gnie wu, zło ści, czuj ność, na -
tar czy we wspo mnie nia, kosz ma ry sen ne.

Pro ces wik ty mi za cji – każ dy „wcho dząc” w zwią zek z dru gą oso bą ma pew ne wy obra że nia na te -
mat swo je go przy szłe go ży cia, swo je go mał żeń stwa, swo jej ro dzi ny. Akt prze mo cy bu rzy te wy obra że nia i wi -
zję świa ta, part ne ra, sie bie. Spe cja li ści na zy wa ją to mia nem bu rze nia utrwa lo nych prze ko nań. Oso ba do zna -
ją ca prze mo cy czu je roz pacz i ma po czu cie krzyw dy, czę sto na tym eta pie za czy na szu kać po mo cy. Nie ste ty,
zda rza się, że spo ty ka się z nie pra wi dło wy mi re ak cja mi osób, z któ ry mi dzie li się swo imi pro ble ma mi i od któ -
rych ocze ku je po mo cy i wspar cia. Ta kie za cho wa nie służb, któ re prze ja wia się ba ga te li zo wa niem pro ble mów
czy ob wi nia niem ofia ry na zy wa my wtór nym zra nie niem.

Syn drom sztok holm ski – ta kim mia nem okre ślo no me cha nizm, któ ry za ob ser wo wa no u ofiar za -
ma chu ter ro ry stycz ne go w Sztok hol mie. U osób prze trzy my wa nych przez ter ro ry stów, a na stęp nie uwol nio -
nych przez po li cję po ja wi ły się re ak cje, któ re więk szość ob ser wa to rów uzna ła za ir ra cjo nal ne. Otóż nie daw -
ni za kład ni cy za an ga żo wa li się w pro ces obro ny swo ich opraw ców, za miast żą dać spra wie dli wo ści czy na wet
od we tu (co w tej sy tu acji by ło by bar dziej zro zu mia łe). Jed na z ofiar tak zwią za ła się z ter ro ry stą, iż za war ła
z nim zwią zek mał żeń ski. W tej sy tu acji moż na mó wić o „pa to lo gicz nej wdzięcz no ści” za to, co za ma cho wiec
mógł zro bić, a w re zul ta cie te go nie uczy nił. Mógł za bić, a te go nie zro bił. Był pa nem ich ży cia i śmier ci i da -
ro wał im to ży cie, więc tyl ko dzię ki nie mu ży ją. Po dob ny me cha nizm obron ny po ja wia się u ofiar prze mo cy
do mo wej. Są one wdzięcz ne spraw com za drob ne przy wi le je, któ re jesz cze ma ją, za „mio do we mie sią ce”,
za chwi le spo ko ju i na miast kę uczu cia, a cza sem na wet za to, że ży ją.

Me cha nizm „psy cho lo gicz nej pu łap ki” – ofia ra nie jest w sta nie zre zy gno wać ze związ ku, w co
tak du żo za in we sto wa ła cza su, za pa łu, ener gii. Bu dzi zdzi wie nie fakt, że trwa ona w związ ku, któ ry przy no -
si jej cier pie nie, w któ rym jest upo ka rza na i nie re spek tu je się jej praw. Cią gle ży je na dzie ją, że bę dzie le piej.
Dla te go też in we stu je w ten zwią zek. Ob wi nia jąc sie bie za ca łe zło, wie rzy, że je śli bar dziej się po sta ra, to
bę dzie le piej. Ma po czu cie, że za le ży to wła śnie od niej. Im wię cej się sta ra i wkła da w to dzia ła nie wię cej
ener gii, tym trud niej jej zre zy gno wać.

W na stęp nym nu me rze mie sięcz ni ka uka że się ar ty kuł pt. Me cha ni zmy prze mo cy do -
mo wej – cykl prze mo cy.

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

Zakończenie roku
szkolnego

Z oka zji za koń cze nia ro ku szkol ne go ser -
decz nie za pra szam, na uro czy ste wrę cze nie
dy plo mów, na gród i po dzię ko wań dla naj -
lep szych ab sol wen tów, lau re atów i fi na li stów
kon kur sów przed mio to wych oraz naj lep szych
spor tow ców ze szkół gmi ny Nie mo dlin.

Uro czy stość ta od bę dzie się
w dniu 26.06.2013 r. o godz. 16.00
w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie.

Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz
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Bur mistrz Nie mo dli na 
in for mu je, że na ta bli cy
ogło szeń w Urzę dzie
Miej skim w Nie mo dli nie
znaj du ją się: 

Wy ka zy nie ru cho mo ści prze zna czo -
nych do zby cia w try bie bez prze tar go -
wym:

• lo kal miesz kal ny nr 1 po ło żo ny w bu dyn ku
nr 3 przy Ryn ku w Nie mo dli nie wraz z udzia łem we
współ wła sno ści dzia łek nr 568/2 i 568/8,

• lo kal miesz kal ny nr 4 po ło żo ny w bu dyn ku
nr 2 przy ul. Opol skiej w Nie mo dli nie wraz z udzia -
łem we współ użyt ko wa niu dział ki nr 608/7,

• lo kal miesz kal ny nr 4/4 po ło żo ny w bu dyn -
ku nr 2-4 przy ul. Szew skiej w Nie mo dli nie wraz
udzia łem we współ wła sno ści dział ki nr 528/2,

• lo ka le miesz kal ne nr 1, 3 i 4 po ło żo ne w bu -
dyn ku nr 15 przy Ryn ku w Nie mo dli nie wraz
z udzia łem we współ wła sno ści dział ki nr 557/1,

• lo kal miesz kal ny nr 3 po ło żo ny w bu dyn ku
nr 13 przy ul. Ki liń skie go w Nie mo dli nie wraz
z udzia łem we współ wła sno ści dział ki nr 500,

• lo kal miesz kal ny nr 3/6 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 2 po ło żo ny w bu dyn ku
nr 12 przy Ryn ku w Nie mo dli nie wraz z udzia łem
we współ wła sno ści dział ki nr 560,

• lo kal miesz kal ny nr 2/20 po ło żo ny w bu dyn -
ku nr 20-22 przy Alei Wol no ści w Nie mo dli nie wraz
udzia łem we współ wła sno ści dział ki nr 767,

• lo kal miesz kal ny nr 4 po ło żo ny w bu dyn ku
nr 3 przy ul. Drzy ma ły w Nie mo dli nie wraz z udzia -
łem we współ wła sno ści dział ki nr 566/2,

• lo kal miesz kal ny nr 1 po ło żo ny w bu dyn ku
nr 2b przy ul. Brze skiej w Nie mo dli nie wraz z udzia -
łem we współ wła sno ści dział ki nr 427/4.

Wy kaz nie ru cho mo ści prze zna czo nej do dzier -
ża wy w try bie bez prze tar go wym do 3 lat – dział ka
nr 851 o po wierzch ni 976 m2 po ło żo na przy ul.
Sło wac kie go w Nie mo dli nie, z prze zna cze niem
na ogró dek przy do mo wy. In for ma cji udzie la się
w po ko ju nr 35 tut. urzę du, tel. 774606295 do 7
wew. 209.

OGŁO SZE NIA
Bur mistrz Nie mo dli na dzia ła jąc zgod nie

z art. 37 ust. 1, art. 38 usta wy z 21 sierp nia 1997
r. o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi (Dz. U. z 2010r.
Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz ß 1 Roz po rzą -
dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 14 wrze śnia 2004 r.
w spra wie spo so bu i try bu prze pro wa dza nia prze -
tar gów oraz ro ko wań na zby cie nie ru cho mo ści
(Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2108) ogła sza:

I nie ogra ni czo ny prze targ ust ny
na sprze daż nie ru cho mo ści nie za bu do -
wa nej po ło żo nej w Szy dłow cu Ślą skim,
ozna czo nej nr dział ki 30 o po wierzch ni
0,1200 ha (RIVb – 0,0900 ha, RV – 0,0300
ha), k. m. 1.

Nie ru cho mość ta za pi sa na jest w księ dze
wie czy stej KW nr OP1O/00093578/5. Sta no wi
wła sność gmi ny Nie mo dlin. Wol na od ob cią żeń
i zo bo wią zań. 

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

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy -
no si: 5.300,00 zł. 

Szcze gó ło wy opis i wy ce na zby wa nej nie ru -
cho mo ści znaj du je się w Urzę dzie Miej skim w Nie -
mo dli nie (pok. nr 35). 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. 774606-295 do 7 wew. 209) tut. urzę du.

W prze tar gu mo gą brać udział oso by fi zycz ne
i oso by praw ne, je że li wpła cą wa dium w pie nią dzu
w wy so ko ści 500,00 zł. Wa dium na le ży wpła cać
w ka sie Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie w ter mi -
nie do 18 czerw ca 2013 r.- do godz. 14.00 lub
na kon to ban ko we Urzę du Miej skie go w Nie mo dli -
nie nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003.
Za ter min wnie sie nia wa dium uwa ża się dzień
wpły wu wa dium na wska za ne kon to. 

W przy pad ku firm, oso by bio rą ce udział
w prze tar gu win ny przed ło żyć wy ciąg z wła ści we -
go dla sie dzi by re je stru lub in ny do ku ment urzę do -
wy, z któ re go wy ni ka je go sta tus praw ny, spo sób
re pre zen ta cji, a tak że imio na i na zwi ska osób
upraw nio nych do re pre zen ta cji.

Na by cie nie ru cho mo ści przez cu dzo ziem ców
mo że na stą pić w przy pad ku uzy ska nia ze zwo le -
nia Mi ni stra Spraw We wnętrz nych, je że li wy ma ga -
ją te go prze pi sy usta wy z dnia 24 mar ca 1920 r.
o na by wa niu przez cu dzo ziem ców (Dz. U. z 2004
r. nr 167, poz. 1758 z pózn. zm.)

Prze targ od bę dzie się w dniu 21 czerw ca 2013
r. w sa li nr 62 Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie
o godz. 10.00.

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

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

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

nie wy gra prze tar gu.
Jed no cze śnie in for mu je się, że nie za war cie

umo wy na by cia pra wa wła sno ści w ter mi nie usta -
lo nym przez gmi nę i no ta riu sza po wo du je prze pa -
dek wpła co ne go wa dium.

I nie ogra ni czo ny prze targ ust ny
na sprze daż nie ru cho mo ści nie za bu do -
wa nej po ło żo nej w Gra czach, ozna czo nej
nr dział ki 384/20 o po wierzch ni 0,0703 ha
(RI Va), k. m. 2.

Nie ru cho mość ta za pi sa na jest w księ dze wie -
czy stej KW nr OP1O/00083926/7. Sta no wi wła -
sność gmi ny Nie mo dlin. Wol na od ob cią żeń i zo bo -
wią zań. 

Po ło żo na na ob sza rze nie po sia da ją cym miej -
sco we go pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go. Na te ren ten zo sta ła wy da na de cy zja o wa run -
kach za bu do wy Nr 38/12 z dnia 27.08.2012 r.
– z prze zna cze niem nie ru cho mo ści pod za bu do wę
miesz ka nio wą jed no ro dzin ną. Nie ru cho mość po -

sia da bez po śred ni do stęp do dro gi pu blicz nej. Te -
ren po sia da do stęp do sie ci wo do cią go wej i ener -
ge tycz nej.

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy -
no si: 32.600,00 zł. 

Do wy li cy to wa nej ce ny zo sta nie do li czo ny po -
da tek VAT w wy so ko ści 23%.

Szcze gó ło wy opis i wy ce na zby wa nej nie ru -
cho mo ści znaj du je się w Urzę dzie Miej skim w Nie -
mo dli nie (pok. nr 35). 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. 774606-295 do 7 wew. 209) tut. urzę du.

W prze tar gu mo gą brać udział oso by fi zycz ne
i oso by praw ne, je że li wpła cą wa dium w pie nią dzu
w wy so ko ści 3.000,00 zł. Wa dium na le ży wpła cać
w ka sie Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie w ter mi -
nie do 18 czerw ca 2013 r.- do godz. 14.00 lub
na kon to ban ko we Urzę du Miej skie go w Nie mo dli -
nie nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003.
Za ter min wnie sie nia wa dium uwa ża się dzień
wpły wu wa dium na wska za ne kon to.

W przy pad ku firm, oso by bio rą ce udział
w prze tar gu win ny przed ło żyć wy ciąg z wła ści we -
go dla sie dzi by re je stru lub in ny do ku ment urzę do -
wy, z któ re go wy ni ka je go sta tus praw ny, spo sób
re pre zen ta cji, a tak że imio na i na zwi ska osób
upraw nio nych do re pre zen ta cji.

Na by cie nie ru cho mo ści przez cu dzo ziem ców
mo że na stą pić w przy pad ku uzy ska nia ze zwo le -
nia Mi ni stra Spraw We wnętrz nych, je że li wy ma ga -
ją te go prze pi sy usta wy z dnia 24 mar ca 1920r.
o na by wa niu przez cu dzo ziem ców (Dz. U. z 2004
r. nr 167, poz. 1758 z pózn. zm.)

Prze targ od bę dzie się w dniu 21 czerw ca 2013
r. w sa li nr 62 Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie
o godz. 10.50.

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

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

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

nie wy gra prze tar gu.
Jed no cze śnie in for mu je się, że nie za war cie

umo wy na by cia pra wa wła sno ści w ter mi nie usta -
lo nym przez Gmi nę i no ta riu sza po wo du je prze pa -
dek wpła co ne go wa dium.

I nie ogra ni czo ny prze targ ust ny
na dzier ża wę czę ści nie ru cho mo ści
ozna czo nej nr dział ki 1081 k. m. 13 po -
ło żo nej w Nie mo dli nie przy ul. Li po wej.
Wy mie nio na wy żej nie ru cho mość za pi -
sa na jest w księ dze wie czy stej KW
OP1O/00054726/3. Sta no wi wła sność
gmi ny Nie mo dlin.

Przed mio tem prze tar gu jest wy so kość czyn -
szu za dzier ża wę te re nu o po wierzch ni 168 m2
– przy le ga ją ce go do dział ki nr 1080/1. 

Wy wo ław cza wy so kość czyn szu dzier żaw ne -
go za te ren prze zna czo ny na urzą dze nie te re nów
zie le ni o po wierzch ni 168 m2 – przy le ga ją cy
do dział ki nr 1080/1 wy no si 44,00 zł rocz nie. 

Do czyn szu zo sta nie do li czo ny na leż ny po da -
tek VAT w wy so ko ści 23%.

(ciąg dalszy na str. 12)
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(dokończenie ze str. 11)

Prze targ od bę dzie się 21 czerw ca 2013 ro ku
o go dzi nie 10.00 w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli -
nie, pok. 62.

Wa run kiem przy stą pie nia do prze tar gu jest
wpła ce nie w ka sie Urzę du Miej skie go w Nie mo dli -
nie wa dium w wy so ko ści 5,00 zł do dnia 18 czerw -
ca 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 10 lip ca 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.

I prze targ ust ny nie ogra ni czo ny
na sprze daż nie ru cho mo ści po ło żo nej
w Nie mo dli nie przy Alei Wol no ści nr 7, za -
bu do wa nej by łym bu dyn kiem uży tecz no -
ści pu blicz nej (by ły bu dy nek szkol ny),
ozna czo nej nr dział ki 617/1 k. m. 10 o po -
wierzch ni 0,3589 ha; KW nr
OP1O/00089558/8.

Nie ru cho mość ta sta no wi wła sność gmi ny Nie -
mo dlin. Wol na od ob cią żeń i zo bo wią zań.

Nie ru cho mość za bu do wa na bu dyn kiem o po -
wierzch ni ogól niej – 1090,06 m2, w tym: użyt ko -
wej 778,09 m2 (po wierzch nia par te ru, pię tra i pod -
da sza) oraz po wierzch ni piw nic 311,97 m2. Jest to
bu dy nek trzy kon dy gna cyj ny, cał ko wi cie pod piw ni -
czo ny z da chem czte ro spa do wym kry tym da chów -
ką ce ra micz ną. Wy po sa żo ny w in sta la cje: wo do cią -
go wą, ka na li za cyj ną, elek trycz ną i c. o.

Na nie ru cho mo ści usy tu owa ny jest bu dy nek
ga ra żo wy, par te ro wy z da chem czte ro spa do wym
kry ty da chów ką o po wierzch ni użyt ko wej 38,80m2.

Zgod nie z miej sco wym pla nem za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go m. Nie mo dli na nie ru cho -
mość jest po ło żo na na ob sza rze ozna czo nym sym -
bo lem „UO”- prze zna cze nie pod sta wo we usłu gi
pu blicz ne z za kre su oświa ty na wy dzie lo nych dział -
kach z urzą dze nia mi to wa rzy szą cy mi. Do pusz cza
się zmia ny funk cji oświa to wej na in ne usłu gi pu -
blicz ne z za strze że niem zgod no ści z obo wią zu ją cy -
mi prze pi sa mi szcze gó ło wy mi.

Ce na wy wo ław cza: 723.000,00 zł.
Szcze gó ło wy opis i wy ce na zby wa nej nie ru -

cho mo ści znaj du je się w Urzę dzie Miej skim w Nie -
mo dli nie (pok. nr 35). 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 wew. 209) tut. urzę du.

W prze tar gu mo gą brać udział oso by fi zycz -
ne i oso by praw ne, je że li wpła cą wa dium w pie -
nią dzu w wy so ko ści 70.000,00 zł. (sł. sie dem dzie -
siąt ty się cy zło tych) Wa dium na le ży wpła cać
na kon to ban ko we Urzę du Miej skie go w Nie mo -
dli nie nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003
ter mi nie do 12 lip ca 2013 r. Za ter min wnie sie nia
wa dium uwa ża się dzień wpły wu wa dium
na wska za ne kon to.

W przy pad ku firm, oso by bio rą ce udział
w prze tar gu win ny przed ło żyć wy ciąg z wła ści we -
go dla sie dzi by re je stru lub in ny do ku ment urzę do -
wy, z któ re go wy ni ka je go sta tus praw ny, spo sób

re pre zen ta cji, a tak że imio na i na zwi ska osób
upraw nio nych do re pre zen ta cji.

Na by cie nie ru cho mo ści przez cu dzo ziem ców
mo że na stą pić w przy pad ku uzy ska nia ze zwo le -
nia Mi ni stra Spraw We wnętrz nych, je że li wy ma ga -
ją te go prze pi sy usta wy z dnia 24 mar ca 1920 r.
o na by wa niu przez cu dzo ziem ców (Dz. U. z 2004
r. nr 167, poz. 1758 z pózn. zm.)

Prze targ od bę dzie się w dniu 17 lip ca 2013 r.
w sa li nr 62 Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie
o godz. 10.00.

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

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

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

nie wy gra prze tar gu.
Jed no cze śnie in for mu je się, że je że li oso ba

usta lo na ja ko na byw ca nie ru cho mo ści nie przy -
stą pi bez uspra wie dli wie nia do za war cia umo wy
w miej scu i ter mi nie usta lo nym przez gmi nę wpła -
co ne wa dium ule ga prze pad ko wi.

I nie ogra ni czo ny prze targ ust ny
na sprze daż nie ru cho mo ści nie za bu do -
wa nej po ło żo nej w Nie mo dli nie przy ul.
Cho pi na ozna czo nej nr dział ki 911/38 k.
m. 11 o po wierzch ni 0,9040 ha; KW nr
OP1O/00068166/0.

Nie ru cho mość ta sta no wi wła sność gmi ny Nie -
mo dlin. Wol na od ob cią żeń i zo bo wią zań. 

Zgod nie z miej sco wym pla nem za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go te re nów bu dow nic twa
miesz ka nio we go w Nie mo dli nie w re jo nie uli cy
Cho pi na nie ru cho mość po ło żo na na te re nie ozna -
czo nym sym bo lem 7MN – te ren za bu do wy miesz -
ka nio wej z prze zna cze niem na re ali za cję do mów
jed no ro dzin nych w za bu do wie sze re go wej. Zgod nie
z za pi sa mi pla nu za bu do wa win na być re ali zo wa -
na kom plek so wo, ja ko jed no przed się wzię cie bu -
dow la ne. Nie ru cho mość po ło żo na przy dro dze pu -
blicz nej utwar dzo nej.

Te ren po sia da do stęp do sie ci wo do cią go wej,
ka na li za cyj nej, ener ge tycz nej i ga zo wej.

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy -
no si: 660.000,00 zł. (sł: sześć set sześć dzie siąt
ty się cy zło tych). 

Do wy li cy to wa nej ce ny zo sta nie do li czo ny po -
da tek VAT w wy so ko ści 23%.

Szcze gó ło wy opis i wy ce na zby wa nej nie ru -
cho mo ści znaj du je się w Urzę dzie Miej skim w Nie -
mo dli nie (pok. nr 35). 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. 774606-295 do 7 wew. 209) tut. urzę du.

W prze tar gu mo gą brać udział oso by fi zycz -
ne i oso by praw ne, je że li wpła cą wa dium w pie -
nią dzu w wy so ko ści 60.000,00 zł (słow nie: sześć -
dzie siąt ty się cy zło tych). Wa dium na le ży wpła cać
na kon to ban ko we Urzę du Miej skie go w Nie mo -
dli nie nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003
w ter mi nie do 12 lip ca 2013 r. Za ter min wnie sie -
nia wa dium uwa ża się dzień wpły wu wa dium
na wska za ne kon to.

W przy pad ku firm, oso by bio rą ce udział
w prze tar gu win ny przed ło żyć wy ciąg z wła ści we -
go dla sie dzi by re je stru lub in ny do ku ment urzę do -

wy, z któ re go wy ni ka je go sta tus praw ny, spo sób
re pre zen ta cji, a tak że imio na i na zwi ska osób
upraw nio nych do re pre zen ta cji.

Na by cie nie ru cho mo ści przez cu dzo ziem ców
mo że na stą pić w przy pad ku uzy ska nia ze zwo le -
nia Mi ni stra Spraw We wnętrz nych, je że li wy ma ga -
ją te go prze pi sy usta wy z dnia 24 mar ca 1920 r.
o na by wa niu przez cu dzo ziem ców (Dz. U. z 2004
r. nr 167, poz. 1758 z późn. zm.)

Prze targ od bę dzie się w dniu 17 lip ca 2013r.
w sa li nr 62 Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie
o godz. 10.40. 

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

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

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

nie wy gra prze tar gu.
Jed no cze śnie in for mu je się, że nie za war cie

umo wy na by cia pra wa wła sno ści w ter mi nie usta -
lo nym przez gmi nę i no ta riu sza po wo du je prze pa -
dek wpła co ne go wa dium.

Opła ta
za sprze daż
al ko ho lu

Przy po mnie nie dla przed się bior -
ców pro wa dzą cych sprze daż na po jów
al ko ho lo wych o obo wiąz ku uisz cze nia
dru giej ra ty opła ty za ko rzy sta nie
w 2013 r. z ze zwo leń na sprze daż na -
po jów al ko ho lo wych.

Przy po mi na się, że sto sow nie do po sta no -
wień art. 111 ust. 7 usta wy z dnia 26 paź -
dzier ni ka 1982 r. o wy cho wa niu w trzeź wo ści
i prze ciw dzia ła niu al ko ho li zmo wi (Dz. U.
z 2012 r. poz. 1356) przed się bior cy pro wa -
dzą cy sprze daż na po jów al ko ho lo wych są
obo wią za ni do wnie sie nia do dnia 31 ma -
ja 2013 r. dru giej ra ty opła ty za ko rzy sta nie
w 2013 r. z ze zwo leń na sprze daż na po jów al -
ko ho lo wych.

Wpła tę moż na do ko nać w ka sie Urzę du
Miej skie go w Nie mo dli nie lub na kon to Urzę -
du Miej skie go – Bank Spół dziel czy w Na my -
sło wie o/Nie mo dlin 44 8890 1079 0009
4009 2006 0001 w nie prze kra czal nym ter mi -
nie do dnia 31 ma ja 2013 r.

W przy pad ku nie do ko na nia opła ty w po -
da nym ter mi nie ze zwo le nie wy ga śnie,
a z wnio skiem o wy da nie no we go ze zwo le nia
na sprze daż na po jów al ko ho lo wych moż na
bę dzie wy stą pić nie wcze śniej niż po upły -
wie 6 mie się cy od dnia wy da nia de cy zji o je -
go wy ga śnię ciu.
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Basen w Lipnie rozpoczyna sezon
Zapraszamy na festyn z okazji rozpoczęcia sezonu

2 czerwca 2013 r., godz. 13.00.

Okres otwarcia basenu: od 1 czerwca do 25 sierpnia. 
• Godziny otwarcia basenu: 10.00-18.00
• Nad bezpieczeństwem kąpiących czuwać będzie grupa ratowników

pod kierunkiem Pawła Szatanika – Opolska Szkoła Pływania
Ośmiorniczka.

• Działalność gastronomiczna w godzinach: 10.00-20.00 
• Ceny biletów obowiązujące w sezonie letnim 2013:

1. Bilet ulgowy jednorazowy - 4,50 zł
2. Bilet normalny jednorazowy - 7,50 zł
3. Karnet rodzinny – dwie osoby dorosłe + dziecko - 16 zł
4. Karnet rodzinny -  dwie osoby dorosłe + dwoje dzieci – 18 zł
5. Karnet ulgowy na wszystkie dni weekendowe / soboty, niedziele

- 70,00zł
6. Karnet normalny na wszystkie dni weekendowe / soboty,

niedziele - 130,00zł
7. Karnet ulgowy tygodniowy / od poniedziałku do niedzieli, 7 dni -

20,00zł
8. Karnet normalny tygodniowy / od poniedziałku do niedzieli, 7

dni - 40,00zł
Bilety będą sprzedawane bezpośrednio na basenie od godz. 10.00.  

Do zakupu biletu ulgowego upoważnieni są:
• Uczniowie szkół za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej
• Studenci studiów dziennych za okazaniem legitymacji studenckiej -

wstęp  bezpłatny
• Seniorzy powyżej 70 lat za okazaniem dowodu osobistego
• Dzieci do lat 6  
Bilety i karnety będą również dostępne w przedsprzedaży w biurze OSiR

przy ul. Reymonta 11,  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00
Usługa Gastronomiczna – Bar – Jolanta Biela Niemodlin, ul. Opolska 58.

Atrakcje na basenie:
• działalność Parku Linowego prowadzona przez Climbing System -

Ireneusz Kiełb z Niemodlina
• plac zabaw dla dzieci
• boisko do piłki siatkowej plażowej 
• kosz do  gry w koszykówkę
• stoły tenisowe

Nauka pływania dla dzieci
Kontynuujemy naukę pływania dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej,

prowadzoną przez instruktorów pływania we wtorki i czwartki przez cały okres
działalności basenu. Odpłatność – wykupienie biletu ulgowego na basen.
Zapisy dzieci na naukę pływania w biurze OSiR przy ul. Reymonta 11 lub
telefonicznie 77 4600124. Ilość miejsc ograniczona. Przewidujemy naukę
pływania dwóch grup po 12 osób – decyduje kolejność zgłoszeń.

Dyrektor OSiR Krzysztof Kubiak 

Po dzię ko wa nia UKS OSiR
Je dyn ka Nie mo dlin 

Uczniow ski Klub Spor to wy OSiR Je dyn ka
Nie mo dlin sek cja fut sa lu pra gnie ser decz nie
po dzię ko wać i prze pro sić Pa na Ja na Olek sę
Pre ze sa PSS Spo łem Nie mo dlin, Pa nią Al do nę
Pa ter – Biu ro Ubez pie cze nio we i Pa na Mar ci na
Ku li ka – Fir ma Co ve bo za omył ko we nie umiesz -
cze nie ich wśród gro na osób i firm wspie ra ją -
cych sek cję UKS OSiR Je dyn ka Nie mo dlin.

Sek cja Fut sa lu UKS OSiR
Je dyn ka Nie mo dlin Zbi gniew We ber,

Ka zi mierz Krze siń ski i Mar cin Ja nik

Gra czew ska Ma jów ka
– cha ry ta tyw nie

W im pre zie 3 ma ja br. przy Za kła do -
wym Do mu Kul tu ry w Gra czach uczest ni -
czy ły set ki osób, mi mo nie przy chyl nej au -
ry. Or ga ni za to rzy przy go to wa li pro gram
tak, aby za cie ka wić każ de go wi dza.

Pod czas te go rocz nej edy cji im pre zy zor ga ni -
zo wa no zbiór kę pu blicz ną, z któ rej ze bra ne środ -
ki prze zna czo ne zo sta ną na re ha bi li ta cję Li dzi
Rud nic kiej z Gra czy. Dla dziew czyn ki po trzeb ne
jest 50 ty się cy do la rów na prze pro wa dze nie
skom pli ko wa nej ope ra cji w Sta nach Zjed no czo -
nych. Dziew czyn ka – jed na z sióstr bliź nia czek
uro dzo nych w 25. ty go dniu cią ży – jest pod -
opiecz ną ogól no pol skiej Fun da cji Dzie ciom „Zdą -
żyć z po mo cą”.

Ma jów kę roz po czę ła sy mu lo wa na ak cja ra -
tow ni cza w wy da niu Ochot ni czej Stra ży Po żar nej
z Gra czy, pod czas któ rej stra ża cy wy do by wa li
ran ną z po jaz du, któ ry uległ wy pad ko wi, a tak -
że pro wa dzi li po kaz pierw szej po mo cy. – Oby ta -
kie sy tu acje zda rza ły się tyl ko pod czas pre zen ta -
cji – po wie dział Sło wo mir Gęb ski, ko men dant
gra czew skiej OSP. Po ra tun ko wym ak cen cie,
na sce nie wy stą pi ły dzie ci z przed szko la w Gra -
czach, któ re przy go to wa ły pro gram ar ty stycz ny
dla nie peł no spraw nej Li dzi Rud nic kiej. Na sce nie
wy stą pi li tak że pa cjen ci z ośrod ka MO NAR
w Gra czach, któ rzy wy sta wi li wła sną sztu kę te -
atral ną, pre zen tu jąc ada pta cję „Ze msty” Alek -
san dra Fre dry, a póź niej wy stą pi li w for ma cji
ka ba re to wej,  Na sce nie wy stą pi ły tak że „Gra -
czan ki” oraz ze spół „Nie mo dlin” z Ośrod ka Kul -
tu ry w Nie mo dli nie.

Lo te ria fan to wa, któ rej fun da to ra mi by ły fir -
my i oso by pry wat ne z re gio nu, cie szy ła się nie -
by wa łym za in te re so wa niem. Lo sy ro ze szły się
w bły ska wicz nym tem pie. Spo śród wszyst kich
uczest ni ków lo te rii wy lo so wa no 7 na gród głów -

nych, w tym ro wer tu ry stycz ny ufun do wa ny przez
spół kę Ba zalt -Gra cze. Nie by wa łą atrak cję spra wi -
ła obec ność Ra fa ła Pa sierb ka – mi strza świa ta
w stun cie na mo to rze, któ ry urzą dził wi do wi sko -
wy po kaz swo ich umie jęt no ści, udzie lił uczest ni -
kom im pre zy wy wia du, a tak że roz da wał fa nom
au to gra fy. Wie czor ną za ba wę pro wa dził ze spół
Du et i przy ja cie le, któ rzy do bia łe go ra na ser wo -
wa li na sce nie naj więk sze prze bo je.

Gra czew ska Ma jów ka od lat wpi sa na jest
w ka len darz lo kal nych wy da rzeń roz ryw ko wo
– kul tu ral nych. Każ de go ro ku wspie ra ny jest in ny
cel, na rzecz któ re go prze ka zy wa ne są ze bra ne
pod czas im pre zy pie nią dze. Pod czas te go rocz -
nej edy cji im pre zy ze bra no kwo tę po nad dwu na -
stu ty się cy zło tych.

Ka rol Bi skup



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 

PULS
Niemodlina
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Dzia łaj Lo kal nie
w Bo rach Nie mo dliń skich

Lo kal na Gru pa Dzia ła nia Part ner stwo Bo -
rów Nie mo dliń skich zo sta ła wy bra na na Ośro -
dek Pro gra mu Dzia łaj Lo kal nie. Pro gram jest
fi nan so wa ny ze środ ków bez zwrot nej po mo cy
rzą du Sta nów Zjed no czo nych i funk cjo nu je
w Pol sce od 2001 r. Pro gram nie dzia ła na ob -
sza rze ca łej Pol ski, a je dy nie w gmi nach, któ -
re obej mu je swo im za się giem Ośro dek Dzia łaj
Lo kal nie. Part ner stwo Bo rów Nie mo dliń skich
zde cy do wa ło się roz sze rzyć dzia łal ność o gmi -
ny Bia ła i Kor fan tów, co po wo du je, że Dzia łaj
Lo kal nie bę dzie funk cjo no wa ło na te re nie ca -
łych Bo rów, w 9 gmi nach.

Ce lem Pro gra mu jest ak ty wi zo wa nie lo kal nych spo łecz no ści wo kół róż nych ce lów o cha rak -
te rze do bra wspól ne go. Re ali za cji pro gra mu słu ży or ga ni zo wa nie kon kur sów gran to wych, w ra -
mach któ rych wspie ra ne są pro jek ty ini cju ją ce współ pra cę miesz kań ców z ma łych miej sco wo ści.
Gran ty w wy so ko ści do 6 ty się cy zło tych bę dę prze ka zy wa ne na kon to ban ko we przed roz po czę -
ciem re ali za cji pro jek tów. Fi nan so wy wkład wła sny wnio sko daw cy do pro jek tu to tyl ko 5% ca ło -
ści do ta cji, po zo sta łą część mo że sta no wić np. pra ca wła sna wo lon ta riu szy.

Ozna cza to, że or ga ni za cje po za rzą do we dzia ła ją ce w ma łych spo łecz no ściach oraz gru py
nie for mal ne miesz kań ców bę dą mo gły skła dać wnio ski na re ali za cję pro jek tów trwa ją cych od 3
do 6 mie się cy i obej mu ją cych or ga ni za cję na przy kład raj dów ro we ro wych, za jęć z rę ko dzie ła, gier
te re no wych, wiej skich qu estin gów, otwar tych kon cer tów, ko lo ro we go graf fi ti, warsz ta tów mu zycz -
nych i te atral nych, kur sów udzie la nia pierw szej po mo cy, za wo dów Spe ed Stacks, od na wia nia za -
byt ków, wy da nia ulo tek i bro szur opi su ją cych lo kal ne za so by czy nor dic wal king.

In for ma cje o pro gra mie, za sa dach ubie ga nia się o do fi nan so wa nie, spo so bie wy peł nia nia
wnio sków w sys te mie on -li ne bę dą prze ka zy wa ne przez pra cow ni ków biu ra Part ner stwa na spo -
tka niach in for ma cyj nych we wszyst kich gmi nach. Przyj mo wa nie pierw szych wnio sków za pla no -
wa ne zo sta ło na li piec, a ich re ali za cja bę dzie mo gła roz po cząć się już we wrze śniu.

Obec nie ko or dy na tor pro gra mu, Da niel Po do biń ski, uczest ni czy w spo tka niach in for ma cyj -
nych w po szcze gól nych gmi nach. Ter mi ny i miej sca spo tkań moż na uzy skać pod nr
tel. 77 4606 351. 

Pro gram jest fi nan so wa ny przez Pol sko -Ame ry kań ską Fun da cję Wol no ści, Fun da cję Roz wo -
ju Fi lan tro pii w Pol sce oraz Part ner stwo Bo rów Nie mo dliń skich. Każ dy mo że włą czyć się w zwięk -
sze nie pu li, ja ka jest prze zna czo na na gran ty w pro gra mie i uzy skać ty tuł „Dar czyń cy pro gra mu
Dzia łaj Lo kal nie”. Wy star czy, że prze ka że da ro wi znę na kon to Part ner stwa Bo rów Nie mo dliń skich
w BS Na my słów, od dział Nie mo dlin, nr kon ta 22 8890 0001 0636 3185 2006 0001, wpi su jąc
w ty tu le prze le wu „da ro wi zna na ce le sta tu to we – dzia łaj lo kal nie”. 

Da ro wi zny nie prze kra cza ją ce 6% do cho du rocz ne go w przy pad ku osób fi zycz nych oraz 10%
do cho du dla osób praw nych moż na od li czyć od pod sta wy opo dat ko wa nia, skła da jąc rocz ne ze -
zna nie po dat ko we.

Wię cej in for ma cji o pro gra mie na www.dzia laj lo kal nie.pl oraz www.bo ry nie mo dlin skie.pl.
Ja dwi ga Woj ciak

Pod su mo wa nie
na bo ru wnio sków
Le ader

W pią tek 26 kwiet nia br. w sie dzi -
bie Lo kal nej Gru py Dzia ła nia Part ner -
stwo Bo rów Nie mo dliń skich od by ło
się pod su mo wa nie ostat nie go na bo -
ru wnio sków na tzw. ma łe pro jek ty
w ra mach pro gra mu LE ADER.

Na spo tka niu obec ni by li przed sta wi cie -
le or ga ni za cji i in sty tu cji, któ rych pro jek ty zo -
sta ły wy bra ne do do fi nan so wa nia. Pre zes
LGD przed sta wi ła sta ty sty kę do ty czą cą ma -
łych pro jek tów. Od 2009 ro ku do LGD wpły -
nę ły łącz nie 183 ma łe pro jek ty na łącz ną kwo -
tę wnio sko wa nia 4 308 509 zł, z te go
do do fi nan so wa nia wy bra li śmy 115 wnio -
sków na kwo tę 2 208 115 zł.

Wcze śniej sze na bo ry do ty czy ły wszyst kich
przed się wzięć LSR, jed nak naj więk szym za in -
te re so wa niem cie szy ło się do tych czas wy po sa -
że nie świe tlic i or ga ni za cja im prez kul tu ral -
nych, gdzie wpły nę ło nam wię cej pro jek tów niż
prze wi dy wa li śmy. 

Na bór cie szył się bar dzo du żym za in te re -
so wa niem, wnio sko wa na kwo ta dwu krot nie
prze kro czy ła do stęp ną pu lę środ ków. Ra da
De cy zyj na LGD, re pre zen to wa na na spo tka niu
przez prze wod ni czą cą Jo an nę Słod kow ską -
-Mę drec ką, sta nę ła przed wy bo rem naj le piej
wpi su ją cych się w LSR pro jek tów. 

Uczest ni cy spo tka nia otrzy ma li uchwa ły
o wy bra niu pro jek tów do do fi nan so wa nia, „10
przy ka zań wnio sko daw cy” oraz sa dzon ki so -
sen zwy czaj nych. Drzew ka ma ją stwo rzyć sym -
bo licz ny las po my słów, któ rych – jak do wo dzi
ostat ni na bór – w Bo rach Nie mo dliń skich nie
bra ku je. 10 ma ja wnio ski tra fi ły do Urzę du
Mar szał kow skie go Wo je wódz twa Opol skie go
w ce lu dal szej oce ny i pod pi sa nia umów.

Lo kal nej Gru pie Dzia ła nia po zo stał już
tyl ko je den na bór wnio sków w ra mach
PROW 2007-2013. Bę dzie to kon kurs na od no -
wę i roz wój wsi, któ ry zo stał za pla no wa ny
na prze łom czerw ca i lip ca.

Ja dwi ga Wój ciak

www.zakladlewicki.pl
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Trzy ma my rę kę na pul sie

Wo lon ta riusz ka To wa rzy stwa Opie ki nadzwie rzę ta -
mi zgło si ła, że miesz kan ka Grodź ca Dru gie go wraz z sy -
nem, w okre sie od li sto pa da 2012 r. do mar ca 2013 r.,
uśmier ca li mło de ko ty ude rza jąc ni mi o pod ło gę.

22 kwiet nia w Nie mo dli nie, na uli cy Ry nek, funk cjo -
na riusz SAT KWP Opo le za trzy mał nie trzeź we go miesz -
kań ca po wia tu opol skie go, któ ry kie ro wał sa mo cho dem
mar ki Opel.

24 kwiet nia w Nie mo dli nie, na uli cy Woj ska Pol skie -
go, miesz kan ka po wia tu opol skie go z otwar te go sa mo -
cho du mar ki Se at Ibi za skra dła port fel z do wo dem
oso bi stym, kar tą ban ko ma to wą i pie niędz mi na szko -
dę Paw ła J.

24 kwiet nia w miej sco wo ści Mi cha łó wek nie zna ny
spraw ca skradł prze wo dy in sta la cji elek trycz nej na szko -
dę Ar ka diu sza K. Stra ty 2 tys. zł.

27 kwiet nia w Nie mo dli nie, na uli cy Opol skiej, nie -
zna ny spraw ca w klu bie Hol ly wo od z kie sze ni spodni
skradł port fel z do wo dem oso bi stym, pra wem jaz dy,
pie niędz mi oraz te le fo nem ko mór ko wym mar ki Sam -
sung Ga la xy. Stra ty 3 tys. zł.

30 kwiet nia w Nie mo dli nie, na uli cy Bo ha te rów Po -
wstań Ślą skich, nie zna ny spraw ca z otwar tej ka sy skradł
pie nią dze na szko dę Ma riu sza S. Po stę po wa nie pro wa -
dzi KP w Nie mo dli nie. Stra ty 3 tys. zł.

1 ma ja w miej sco wo ści Gro dziec w nie usta lo nych
oko licz no ściach do szło do po ża ru sto do ły znaj du ją cej
się na te re nie ogro dzo nej po se sji. Spa le niu ule gła skła -
da na sło ma oraz uszko dzo na zo sta ła kon struk cja da -
chu. Stra ty 10 tys. zł.

4 ma ja w Nie mo dli nie, na uli cy Bo ha te rów Po -
wstań Ślą skich, po li cjan ci z WRD KMP Opo le za trzy ma -
li nie trzeź wą miesz kan kę po wia tu Opo le, któ ra kie ro wa -
ła sa mo cho dem oso bo wym mar ki Volks wa gen.

6 ma ja w Nie mo dli nie, na uli cy Bo ha te rów Po -
wstań Ślą skich, po li cjan ci z KP w Nie mo dli nie za trzy ma -
li mło de go miesz kań ca po wia tu opol skie go po dej rza ne -
go o to, że w dniach 10-11 kwiet nia w Tu ło wi cach
wła mał się do sto ja ka me ta lo we go, z któ re go skradł
dwie bu tle z ga zem Pro pan Bu tan. Stra ty 360 zł.

7 ma ja w Nie mo dli nie, na uli cy Woj ska Pol skie -
go, 32-la tek kie ru ją cy sa mo cho dem mar ki Ford
w sta nie nie trzeź wo ści al ko ho lo wej, spo wo do wał
ko li zję dro go wą, na jeż dża jąc na tył sa mo cho du
mar ki Da ewoo.

8 ma ja w Nie mo dli nie, na uli cy Rey mon ta, po li cjan -
ci z KP w Nie mo dli nie za trzy ma li 29-let nie go miesz kań -
ca po wia tu opol skie go, któ ry kie ro wał sa mo cho dem
mar ki Mer ce des po mi mo za ka zu są do we go. 

12 ma ja w Nie mo dli nie, na Alei Wol no ści, po li -
cjan ci z KP w Nie mo dli nie za trzy ma li nie trzeź we go
miesz kań ca Za brza, któ ry kie ro wał sa mo cho dem mar -
ki Re nault.

Ze brał M. G.

Za wo dy Ochot ni czych
Stra ży Po żar nych

W ra mach ob cho dów 730-le cia lo ka cji
Nie mo dli na, 4 ma ja br., we wspo mnie nie
św. Flo ria na – pa tro na stra ża ków – na sta -
dio nie miej skim w Nie mo dli nie od by ły się
Miej sko -Gmin ne Za wo dy Spor to wo -Po żar -
ni cze Ochot ni czych Stra ży Po żar nych
z gmi n Nie mo dlin i Tu ło wi ce.

W tym szcze gól nym dla stra ża ków dniu mia ło
miej sce wrę cze nie me da li oraz od zna ki dla za słu żo -
nych dla po żar nic twa i wzo ro wych stra ża ków. Me da -
le oraz od zna ki wrę czy li bur mistrz Nie mo dli na Mi ro -
sław Stan kie wicz, prze wod ni czą cy ra dy miej skiej
Ma riusz Niec karz, za stęp ca do wód cy jed nost ki JRG
w Nie mo dli nie kpt. Mie czy sław Pa lak i czło nek za rzą -
du po wia to we go ZOSP RP w Opo lu Je rzy Im bior ski.

Uchwa łą Pre zy dium Za rzą du Głów ne go Związ ku
Ochot ni czych Stra ży Po żar nych RP od zna cze ni zo sta li:

• Zło tym Me da lem Za Za słu gi Dla Po żar nic -
twa: Ma riusz Ca pu ta, Sła wo mir Rak.

• Srebr nym Me da lem Za Za słu gi Dla Po żar nic -
twa: Jo lan ta Włoch, Sta ni sław Fi gur ski, Ire ne usz Głąb,
Wła dy sław Ję drze jow ski, Zbi gniew No wak, Bo le sław
Sa sak, Mar cin Sob czyń ski, Ro man Su cho dol ski.

• Brą zo wym Me da lem Za Za słu gi Dla Po żar nic -
twa: Ry szard Boj kow ski, Piotr Ho he isel, Ze non Ro -
mań czu kie wicz.

Uchwa łą Pre zy dium Za rzą du Po wia to we go
Związ ku Ochot ni czych Stra ży Po żar nych RP w Opo -
lu nada no od zna kę „Stra żak Wzo ro wy”: Bo że nie
Ga li, Ma riu szo wi Kre to wi czo wi, To ma szo wi Ku dryń -
skie mu, Bar to szo wi Po la ko wi, Bar tło mie jo wi Sob -
czyń skie mu, Szcze pa no wi Strącz ko wi.

Do za wo dów sta nę ło 12 dru żyn po żar ni czych
z sze ściu jed no stek: Gra cze, Gro dziec, Ro gi, Kra sna
Gó ra, Tu ło wi ce i Gosz czo wi ce. 6 dru żyn, to dru ży -
ny mło dzie żo we (w tym jed na dru ży na dziew cząt
z OSP Gosz czo wi ce). Wszyst kie dru ży ny zmie rzy ły
się ze so bą w dwóch kon ku ren cjach. Pierw szą by -
ła szta fe ta po żar ni cza z prze szko da mi. Dru gą zaś
ćwi cze nia bo jo we po le ga ją ce na zbu do wa niu
dwóch li nii ga śni czych. Obie kon ku ren cje by ły wy -
ko ny wa ne na czas.

Za wo dy wy gra ła jed nost ka OSP Gro dziec,
przed Kra sną Gó rą, Gra cza mi i Ro ga mi. Z dru giej
gmi ny naj lep sza by ła dru ży na OSP Gosz czo wi ce.
W ka te go rii dru żyn mło dzie żo wych 15-17 lat pierw -
sze miej sce za ję ła MDP Gra cze, a dru gie MDP Gosz -
czo wi ce. W ka te go rii mło dzie żo wej 12-15 lat naj -
lep sza by ła MDP Kra sna Gó ra, dru gie miej sce za ję ła
MDP Szy dłów, trze cie MDP Gra cze.

Po za koń cze niu kon ku ren cji spor to wo -po żar ni -
czych stra ża cy z nie mo dliń skiej Jed nost ki Po żar ni czo -
-Ga śni czej prze pro wa dzi li po ka zo wą ak cję, w któ rej
ra to wa li po szko do wa ne go za klesz czo ne go w sa mo -
cho dzie.
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Wy wiad z Ada mem Mał czy kiem
i Mi cha łem Pa łub skim, któ rzy
two rzą For ma cję Cha te let i wy -
stą pi li w Ośrod ku Kul tu ry w Nie -
mo dli nie z pro gra mem „Foch”.

Ma rek Krzy ża now ski: W trak cie wa sze -
go wy stę pu po my śla łem so bie, że oglą da ny
pro gram „Foch” na pew no nie pa so wał by
do np. ple ne ro wej Ma zur skiej No cy Ka ba re -
to wej. Pro gram jest ka me ral ny. 

Adam Mał czyk: Tak, chcie li śmy, aby tak by ło.
Lu bi my tak grać, w krót kim dy stan sie z pu blicz no ścią.
Ta kie by ło za mie rze nie te go pro gra mu. Oczy wi ście,
na ple ne rach gra my tro chę in ne rze czy, bo np. nie
moż na zro bić za ciem nie nia sa li. Po pro stu na ple ne rze
nie jest tak in tym nie, jak w sa li. Pew nie za uwa ży łeś, że
od po cząt ku wcią ga my lu dzi w ten pro gram i stop nio -
wo re ak cje są co raz bar dziej ży wio ło we.

Nie ba li ście się, że pro gram mo że być
za bar dzo ka me ral ny, a za ma ło wi do wi -
sko wy?

Mi chał Pa łub ski: Wiesz co, tro chę już gra my
na sce nie i wy da je mi się, że nie mie li śmy chy ba ta kiej
sy tu acji, że by śmy nie wcią gnę li pu blicz no ść do za ba wy.
Kie dyś, gdy gra li śmy in ne pro gra my, któ re by ły bar dziej
te atral ne, to by li fa ni, któ rzy mó wi li, że For ma cję Cha -
te let al bo się ko cha, al bo jej nie lu bi. Te raz, od kąd
z Ada mem two rzy my skład dwu oso bo wy, wy da je mi się,
że wy pra co wa li śmy ta ki styl, że wcią ga my lu dzi w nasz
świat i zo sta ją z na mi te pół to rej go dzi ny. I to jest su per.

A pro pos sty lu. Kie dy by ła za po wiedź
ske czu o te le tur nie ju, to wie dzia łem, że
Adam bę dzie pro wa dzą cym.

Adam Mał czyk: Tak, jest ta ki po dział ról w ka -
ba re cie i pew nie nie tyl ko w na szym, że jed na oso ba gra
wła śnie tych pro wa dzą cych, pod rzu ca ją cych tek sty,
a dru ga gra po sta cie, po sta ciu je jed nym sło wem. U nas
Mi chał jest ta ką oso bą. Ale my ślę, że tak jest w więk szo -
ści ka ba re tów, że są oso by, któ re ma ją więk sze zdol no -
ści ak tor skie i po tra fią wejść w po stać, a są oso by, któ -
re le piej pro wa dzą kon fe ran sjer kę, ma ją lep szy kon takt
z ludź mi. 

Mi chał Pa łub ski: W na szym ka ba re cie jest
jesz cze tak, że ja po pro stu nie do brze wy pa dam w ro -
lach ta kich pro wa dzą cych. Adam ma du ży dar do po -
sta cio wa nia i praw do po dob nie przy na szej pre mie rze
je sien nej bę dzie moż na zo ba czyć, że Adam ma du ży ta -
lent. Chciał bym też, że by tro chę po za mie nia ły się na sze
ro le. Że by lu dzie mo gli od sap nąć ode mnie ja ko pa ja -
cy ka i ska czą cej małp ki i zo ba czy li Ada ma w ro li ska czą -
ce go go ry la.

Nie bo isz się? (Py ta nie skie ro wa ne
do Ada ma)

Adam Mał czyk: Pierw szy raz sły szę, że wła śnie
tak ma być. Za czy nam się oba wiać (śmiech).

A kto u was pi sze? Bo wte dy się oka że,
jak to na praw dę bę dzie.

Mi chał Pa łub ski: Więk szość rze czy pi sze
Adam, ale mi też się zda rza i wte dy Adam bę dzie po -
sta cio wał.

Adam Mał czyk: Ja pi szę dla Mi cha ła, a Mi chał
dla mnie. A że ja wię cej pi szę, to Mi chał wię cej po sta -
ciu je. W su mie obaj pi sze my, ja tro chę wię cej. Sa mi so -
bie gra my. Do te go sa mi jeź dzi my. Wszyst ko sa mi so -
bie ro bi my. Tro chę ta kie per pe tu um mo bi le.

Pi sze cie o so bie na wa szej stro nie, że
w tym dwu oso bo wym skła dzie je ste ście
w szczy to wej for mie. Co to zna czy?

Adam Mał czyk: Od kąd je ste śmy w skła dzie
dwu oso bo wym, czu je my, że jest le piej. Jest nam ła -
twiej na sce nie grać. Wy ni ka to z te go, że bar dzo do brze
się zna my, bar dzo do brze ro zu mie my, że czu je my się
na sce nie. Wcze śniej, w trzy oso bo wym skła dzie, by ło
cięż ko, dla te go ro ze szli śmy się. W su mie ba li śmy się te -
go dwu oso bo we go skła du, choć by dla te go, że trud niej
we dwie oso by wy krze sać ty le ener gii na sce nie. Po tem
oka za ło się, że jed nak jest prze ciw nie, że lu dzie to ku -
pu ją i nie bra ku je trze ciej oso by. 

Mi chał Pa łub ski: Ka ba ret jest jak ro dzi na. Mu -
si my się lu bić.

Adam Mał czyk: To czuć na sce nie. Lu dzie to
czu ją, czy my się lu bi my, czy nie. Czy do brze ba wi my się
ze so bą. Ina czej jest w te atrze. Tam moż na przy kryć re -
la cje mię dzy ludz kie od gry wa niem ro li, ale w ka ba re cie
nie ma „czwar tej ścia ny” i te re la cje są bar dzo waż ne.
Wi dza się nie oszu ka.

Mi chał Pa łub ski: My lu bi my ze so bą wra cać
jed nym sa mo cho dem, po żar to wać so bie w ho te lu
po wy stę pie, po ga dać ze so bą. Nie ma my sie bie do syć.

Spo tka łem się z po dzia łem na ka ba re ty
po po we i ni szo we. Czy wa szym zda niem
funk cjo nu je ten po dział w śro do wi sku ka -
ba re to wym?

Mi chał Pa łub ski: We dług mnie to jest sztucz -
ny po dział. Są ka ba re ty, któ re chcą kre ować się na ni -
szo we, nie chcą wy stę po wać np. w te le wi zji.

Adam Mał czyk: Mo że jest bar dziej po dział naka -
ba re ty, któ re le piej wy pa da ją w te le wi zji i te, któ re sła bo.
My też mie li śmy ta ki pro blem, że trud no nam by ło się
prze bić, wła śnie przez wspo mnia ną wcze śniej bar dziej te -
atral ną for mę ske czów. Do pie ro odnie daw na wpa dli śmy
na to, jak prze ło żyć na sze ske cze na te le wi zję.

Co raz wię cej jest ka ba re tów i co raz wię -
cej jest ich w te le wi zji. Kie dyś, tak z pięt na -
ście lat te mu, jak był ka ba ret raz w mie sią cu
na Dwój ce, to szło się do do mu, bo ka ba ret
le ci w te le wi zji. A te raz, co nie włą czysz te le -
wi zor, to ja kiś ka ba ret. Co o tym my śli cie?

Adam Mał czyk: To jest do bre i złe. Te le wi zja po -
wo du je, że lu dzie przy cho dzą na wy stę py. Dzię ki te mu
lu dzie nas zna ją. Ale z dru giej stro ny je ste śmy ty le w te -
le wi zji i tak nas czę sto po wta rza ją, że po wtór ki nas za -
bi ja ją. Bo sa mych no wych pro duk cji nie jest wca le du -
żo, i gdy by pro gram był pusz cza ny raz, to su per. Ale
te le wi zja mie li je den pro gram przez dwa, trzy la ta i lu -
dzie my ślą, że my gra my cią gle to sa mo.

Mi chał Pa łub ski: Dla prze cięt ne go śmier tel ni -
ka cią gle gra my Bu bę i po za tym nie ma nic no we go.
Więc po co ma iść na wy stęp, sko ro zo ba czy to so bie
w in ter ne cie. Ta ka ra da dla wszyst kich: Na ka ba ret
cho dzi się na ży wo. Ka ba ret nie prze no si się przez te -
le wi zję. Każ dy ka ba ret ma wy pra co wa ny swój wła sny
styl, że by wcią gnąć pu blicz ność i ją roz ba wić.

Adam Mał czyk: Pod czas wy stę pu na ży wo, czę -
sto są im pro wi za cje, któ rych nie zo ba czysz w te le wi zji.
My ślę, że to jest dla lu dzi bar dzo faj ne, bo czu ją, że to
jest zro bio ne dla nich, tu i te raz.

Mi chał Pa łub ski: Tak jak dzi siaj na wy stę pie,
na mo je py ta nie „Czy chce cie zo ba czyć dow cip?”, chło -
pak krzyk nął: „Nie”. I trze ba by ło ja koś wy brnąć z te go.

Jak są wy wia dy z mu zy ka mi, to za wsze
py ta się ich o in spi ra cje…

Adam Mał czyk: Sex. Sex, nar ko ty ki i al ko hol
(wszy scy za czy na my się śmiać).

Tak? Okej. Sko ro te mat sam się po ja wia:
od sie dem na stu lat je ste ście ka ba re tem, ty -
sią ce prze je cha nych…

Adam Mał czyk: Ty sią ce prze je cha nych. Krop ka
(śmiech).

… ki lo me trów. Czy czu je cie się jak ze spół
roc ko wy?

Adam Mał czyk: Cza sem się tak czu je my. Je stem
po ra nio ny prze cież (tu taj po ka zu je po dra pa ną rę kę).

Fan ki dra pią?
Adam Mał czyk: No, to aku rat wy kła dzi na mnie

po dra pa ła. Ale z tym za wo dem jest zwią za ne ży cie lek -
ko hu lasz cze. Kie dyś bar dziej. Gdzie nie je cha li śmy, to
by ła im pre za. By li śmy młod si…

Mi chał Pa łub ski: …a te raz je ste śmy sta rzy
i nie ma my sił.

Adam Mał czyk: Je ste śmy star si, ma my mniej
sił, wszyst ko już by ło. A po za tym ma my żo ny, dzie ci i tak
da lej, i to wszyst ko się wy pro sto wa ło.

W tra sie się nie li czy.
Mi chał Pa łub ski: W tra sie li czy się po dwój nie.
Od no śnie mu zy ków, któ rych py ta się o in -

spi ra cje, to oni za wsze ko goś słu cha li. Chcia -
łem za py tać, czy ka ba re cia rze ma ją po dob -
nie, czy ktoś was in spi ro wał?

Mi chał Pa łub ski: Ja wy cho wa łem się na La sko -
wi ku. I za wsze mnie in spi ro wa ły żar ty bry tyj skie go ko -
mi ka Ja spe ra Car ro ta oraz cze skie go mi ma Bol ka Po -
li vki. Bar dzo mi się po do ba ło to, co oni ro bi li i chcia łem
być ta ki jak oni. Je śli cho dzi o mi ma, to chcia łem być
spraw ny i stąd je stem wy gim na sty ko wa ny. A je śli cho -
dzi o Car ro ta, to mieć ta kie pu en ty. Nie ste ty, z tym dru -
gim już tak nie wy szło.

Adam Mał czyk: Ja nie mam ni ko go ta kie go, po -
nie waż w ogó le nie in te re so wa łem się ka ba re tem, bar -
dziej te atrem. Te raz też nie mam ko goś kon kret ne go
do pod pa try wa nia. Po do ba ją mi się po szcze gól ne ske -
cze, po szcze gól ne po sta cie. Oglą dam też ka ba re ty, że -
by nie po wie lać czy ichś po my słów.

Mi chał Pa łub ski: Przez to, że pra cu je my w ka -
ba re cie, my już nie pa trzy my na żart ja ko na żart. Bar -
dziej in te re su je nas spra wa tech nicz na – jak pod pro wa -
dzo no do pu en ty itd.

Adam Mał czyk: Cho ciaż ja ostat nio jak oglą -
dam ka ba re ty, to po tra fię się wy łą czyć i do brze się
ba wię.

Mi chał Pa łub ski: Włą cza ci się skle ro za i za po -
mi nasz, że je steś w ka ba re cie.

PULS
Niemodlina
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Na ka ba ret cho dzi się na ży wo
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Dbaj my o na szą pla ne tę
– Świa to wy Dzień Zie mi

W spo tka niu wzię ły udział 6-lat ki z PP nr 2 w Nie -
mo dli nie. Przed szko la ki obej rza ły pre zen ta cję mul ti -
me dial ną pod ha słem „Ko chaj my na szą pla ne tę”.
Do wie dzia ły się m.in. co to jest re cy kling, że o sta nie
śro do wi ska de cy du ją na sze co dzien ne za cho wa nia:
oszczę dza nie wo dy, prą du, zbie ra nie ma ku la tu ry
i se gre go wa nie od pa dów, a tak że dla cze go na le ży
chro nić Zie mię, i jak na le ży się za cho wy wać, by by -
ła zdro wa, czy sta i pięk na. Wie le ra do ści spra wi ły
dzie ciom za gad ki do ty czą ce świa ta przy ro dy oraz za -
ba wa ru cho wa, pod czas któ rej na śla do wa ły za cho -
wa nia ro ślin i zwie rząt.

Na za koń cze nie naj młod si obej rze li film ani mo -
wa ny „Bio róż no rod ność” z po pu lar nej i zna nej se rii
„By ła so bie Zie mia”, z któ re go do wie dzia ły się, jak
waż ne jest mą dre i od po wie dzial ne współ ży cie czło -
wie ka z przy ro dą.

Do ro ta Ol szew ska

Fe sti wal pio sen ki gim na zjal nej
14 ma ja 2013 ro ku w Pu blicz nym Gim na zjum

w Gra czach od był się Fe sti wal Pio sen ki Gim na zjal nej,
któ re go ce lem by ła po pu la ry za cja kul tu ry mu zycz nej
wśród uczniów, two rze nie moż li wo ści pu blicz nych
pre zen ta cji, in spi ro wa nie do dzia łań ar ty stycz nych.
Dla wy stę pu ją cych uczniów by ło to nie wąt pli wie du -
że prze ży cie. Sa mo wyj ście na sce nę przy tak kry tycz -
nej pu blicz no ści to nie la da wy czyn, a co tu do pie ro
mó wić o śpie wie do mi kro fo nu z in stru men tal nym

pod kła dem. Po pro stu peł ny pro fe sjo na lizm, z któ rym
ucznio wie do sko na le so bie po ra dzi li. Ju ry, do ko nu jąc
oce ny, uwzględ nia ło wa lo ry gło so we, in ter pre ta cję
utwo ru i ogól ny wy raz ar ty stycz ny.

I miej sce przy zna no Na ta lii Dwo jak z kla sy
IB. II miej sce zdo by ła Mar le na Bo ro wicz i Mar ta Fe -
do ro wicz. III miej sce Krzysz tof Na pie racz i du et Ja -
kub Sto lar czuk i Kac per Ki lian (któ ry uzy skał rów nież
na gro dę pu blicz no ści). Wy róż nie nia otrzy ma li: Al -
do na Za jąc, Jo an na Cen dal, Klau dia Waj man. Fe sti -
wal po pro wa dzi li Do mi ni ka Ja dach i Se ba stian Głąb.

Bo gu mi ła Sa noj ca -Tu ła

Olim pia da spor to wa
przed szko la ków

W dniu 19 kwiet nia br. już po raz sie -
dem na sty od by ła się Gmin na Olim pia da
Spor to wa Przed szko la ka. Or ga ni za to rem
spor to we go świę ta by ło Pu blicz ne Przed -
szko le nr 2 w Nie mo dli nie. 

Po uro czy stym po wi ta niu przez dy rek to ra przed -
szko la Te re sę Ra dzi szew ską za pro szo nych go ści, mło -
dych spor tow ców i ich opie ku nów, roz po czę to za wo dy
spor to we. Olim pia dzie Spor to wej Przed szko la ka przy -
świe ca ją pięk ne za sa dy ry wa li za cji: „Zwy cięz cą jest
nie tyl ko ten, kto jest pierw szy–zwy cięz cą jest każ dy, kto
od wa ży się wziąć udział w za wo dach!” Za wo dy, w któ -
rych udział wzię ły dru ży ny z pię ciu przed szko li na szej
gmi ny, za in au gu ro wa no uro czy stą pre zen ta cją dru żyn
oraz pro gra mem ar ty stycz nym przy go to wa nym przez
go spo da rzy – gru pę „Sów ki” i gru pę „Kan gur ki”.

Ko mi sja sę dziow ska oce nia ła czte ry kon ku ren cje:
rzut wo recz kiem, prze cią ga nie li ny, sko ki w wor kach,
tor prze szkód. Te go rocz ny tur niej wzbo ga co ny zo stał
o ry wa li za cje opie ku nów dru żyn – tor prze szkód.
Wszy scy ba wi li się zna ko mi cie, spor tow cy otrzy ma -
li dy plo my i na gro dy.

Wy ni ki za wo dów:
I miej sce – dru ży na PP nr 2 Nie mo dlin
II miej sce – dru ży na SP nr 1 Nie mo dlin 
III miej sce – dru ży na PP nr 1 Nie mo dlin, dru ży -

na PP Gra cze
IV miej sce – dru ży na PP Ro gi. 

Elż bie ta Ko wal ska

Ro gow skie dzie ci
uczą se gre go wać śmie ci 

Od kwiet nia re ali zu je my pro jekt edu -
ka cyj ny skie ro wa ny do wszyst kich uczniów
na szej szko ły, a tak że do ich ro dzi ców
i miesz kań ców wsi, w któ rych miesz ka ją
ucznio wie.

W ra mach pro jek tu wszy scy ucznio wie uczest -
ni czą w za ję ciach Aka de mii Od pa do wej, pod czas
któ rych po zy sku ją wie dzę na te mat za sad go spo da -
ro wa nia od pa da mi. W Aka de mii ucznio wie re ali zu -
ją róż no rod ne dzia ła nia, np.: Prze ko naj ma mę, ta -
tę lub dziad ka, że spa la nie od pa dów to groź na
pu łap ka. Se gre gu ję, bo wiem, co to jest od pad nie -
bez piecz ny i ZSEE. Do bre ra dy na szkla ne i alu mi -
nio we od pa dy. No we ży cie śmie ci – do bre po my sły
na po wtór ne wy ko rzy sta nie od pa dów. Skła do wa nie
czy kom po sto wa nie? Dla cze go nie war to skła do wać
od pa dów zie lo nych.

Ucznio wie kla sy V i VI pro wa dzą zwia dy te re no -
we, któ rych ce lem jest stwier dze nie, gdzie w po bli żu
ich do mów znaj du ją się dzi kie wy sy pi ska śmie ci.

Zwia dow cy przy go to wu ją do ku men ta cję fo to -
gra ficz ną oraz spo rzą dza ją map ki przed sta wia ją ce
po szcze gól ne miej sca. Map ki zo sta ną prze ka za ne
do Stra ży Miej skiej w Nie mo dli nie.

Obie kla sy przy go to wu ją bro szur ki in for mu ją ce
do ro słych, jak se gre go wać od pa dy, po da ją pro sty
spo sób na zbu do wa nie kom po stow ni ka, czy też prze -
strze ga ją czym gro zi spa la nie śmie ci w do mu. 

Kla sa IV ogło si ła ak cję zbiór ki na krę tek pla sti -
ko wych, przy go to wu je pla ka ty, a ma lu chy two rzą
za baw ki -zwie rząt ka me to dą col la ge’u, do któ rych
wy ko rzy stu ją sta re ga ze ty, bu tel ki PET, kub ki po jo -
gur tach, pusz ki, drob ne od pa dy, tj. kap sle, śrub ki,
dru ci ki, gu zi ki, ka wał ki ma te ria łów, na kręt ki i itp.
Że by le piej zro zu mieć dzia ła nie kom po stow ni ka
prze pro wa dza ją pro ste eks pe ry men ty. Na za koń -
cze nie wszy scy słu cha cze Aka de mii Od pa do wej
spraw dzą swo ją wie dzą w szkol nym kon kur sie wie -
dzy na te mat se gre ga cji od pa dów. Zwy cięz cy bę dą
re pre zen to wać na szą szko łę w gmin nym kon kur sie
w Nie mo dli nie.

SP Ro gi

Ży wa lek cja hi sto rii
W dzień Świę te go Sta ni sła wa (dla nie uczo nych

i nie okrze sa nych pro stacz ków: 11 kwiet nia) Ro ku
Pań skie go 2013 Gru pa Re kon struk to, co przy bli ża
daw ne dzie je, da ła re kon struk cy je dla wiel ce sza now -
nej bra ci uczniow skiej Szko ły Pod sta wo wej nr 2
w mie ście Nie mo dli nie. Na re kon struk cy ji onej szla -
chec kie oby cza je przez praw dzi wych Sar ma tów
przed sta wio ne by ły, ja koż tak że de mo kra cy ji szla -
chec kiej za sa dy przy bli żo ne zo sta ły. Ja ko li wśród
bra ci uczniow skiej dziew ka się zna la zła, co z si ła mi
złe mi pakt za war ła i prze to cza row ni cą się zo wie, od -
po wied ni pro ces jej był wy to czen, a i krze sło, co mu
kol ców nie brak, dla ta ko wej by ło zgo to wa ne. Ku te -
mu wszyst kie mu od po wied nia mu zy ka się zna la zła,
ja ko by wszyst ko ze sma kiem i gu stem zro bio ne by ło,
by sze ro kie spek trum sta ro pol skiej kul tu ry za pre zen -
to wa ne zo sta ło.

W tym dniu ucznio wie klas I -VI na szej szko ły
wzię li udział w ży wej lek cji hi sto rii przy bli ża ją cej
kul tu rę sar mac ką. Ucznio wie uczest ni czy li w pre zen -
ta cji oby cza jów kul tu ry szla chec kiej, po zna li tra dy -
cyj ny strój Sar ma ty i wzię li udział w po ka zie uzbro -
je nia i me tod wal ki z epo ki. Uczest ni czy li tak że
w im pro wi zo wa nym pro ce sie cza row ni cy z pre zen -
ta cją na rzę dzi tor tur. Ochot ni cy prze szli krót ki kurs
szer mier ki. Lek cję prze pro wa dzi ła Gru pa Ar ty stycz -
na „Re kon struk to”. 

Jo an na Le lek



Wiel ki kon kurs or to gra ficz ny
Już po raz czter na sty w Ze spo le Szkół

im. Bo le sła wa Chro bre go w Nie mo dli nie
od był się Wiel ki Kon kurs Or to gra ficz ny
pod ho no ro wym pa tro na tem sta ro sty
opol skie go i bur mi strza Nie mo dli na. Wzię -
ło w nim udział 15 uczniów re pre zen tu ją -
cych kla sy szó ste gmi ny Nie mo dlin oraz
gim na zja li ści i li ce ali ści ze szkół po wia tu
opol skie go, któ re ze chcia ły sko rzy stać
z za pro sze nia do ry wa li za cji.

Uczest ni cy zma ga li się z tek stem dyk tan da au tor -
stwa pa ni Ire ny La chow skiej, wie lo let niej po lo nist ki LO
w Nie mo dli nie, po my sło daw czy ni kon kur su. W do bie
pol sz czy zny smso wej or ga ni za to rom roz gry wek przy -
świe ca cel pod no sze nia kom pe ten cji or to gra ficz nych
i in ter punk cyj nych wśród uczniów, prze ciw dzia ła nie
nie dba ło ści ję zy ko wej w pi sa niu oraz roz bu dza nie
za in te re so wa nia kul tu rą ję zy ka oj czy ste go.

Ucznio wie mu sie li po ra dzić so bie z ja skra wo ró -
żo wą żor że tą, pół -Azja tą, któ ry przy glą dał się ha la -
bard ni ko wi pół żar tem wy gra ża ją ce mu rzę si ste mu
desz czo wi. Po praw na pi sow nia mi mo cho dem i mi mo
wo li czy zhar mo ni zo wa ny aba żur oka za ła się dla
nie któ rych uczest ni ków or to gra ficz nych zma gań nie
la da wy zwa niem.

Spo śród uczest ni ków kon kur su ju ry wy ło ni ło zwy -
cięz ców. 

Ty tuł Mi strza Or to gra fii 2013 zdo był Ja kub Sto -
lar czuk z PG Gra cze, na miej scu dru gim upla so wa -
ła się re pre zen tant ka PG Tu ło wi ce – An na Szkut nik.
Trze cią lo ka tę wy wal czył Adam Kacz kow ski re pre zen -
tu ją cy PG w Nie mo dli nie. 

Or ga ni za to rzy kon kur su uho no ro wa li na gro da -
mi rów nież naj lep szych uczest ni ków w ka te go rii szkół
pod sta wo wych i po nad gim na zjal nych. Zo sta li ni mi
Iza be la Du da z SP nr 1 oraz Mag da le na Misz tal z LO
Nie mo dlin.

Vio let ta Szczyrk

Po że gna nie ab sol wen tów
z Chro bre go

27 kwiet nia br. w sa li wi do wi sko wej
nie mo dliń skie go Ośrod ka Kul tu ry po że -
gna li śmy uczniów klas trze cich Li ceum
Ogól no kształ cą ce go. W uro czy stym ape -
lu wzię li udział za pro sze ni go ście, ro dzi -
ce abi tu rien tów, na uczy cie le i ucznio wie
Ze spo łu Szkół. 

Za baw ną część ar ty stycz ną przy go to wa li
ucznio wie kla sy dru giej LO pod kie run kiem p. J. Le -
sko wicz i M. Do lak. Zo sta ły tak że wrę czo ne Sta tu et -
ki Chro bre go 2013 – nie for mal ne na gro dy dla
uczniów wy róż nia ją cych się w wy bra nych ka te go -
riach. Sta tu et ki otrzy ma li: HU MA NI STA – Bo że na
Ma li głów ka, PO LI GLO TA – Pau li na Za wi ślak, SPO -

ŁECZ NIK –Ma te usz Kar bow nik, ZA WSZE OBEC NY
– Woj ciech Wal czak. 

Po czę ści ar ty stycz nej na stą pi ło ofi cjal ne wrę cze -
nie na gród i świa dectw ukoń cze nia szko ły. W tym ro -
ku szkol nym li ceum ukoń czy ło 30 ab sol wen tów. Naj -
wyż szą śred nią ocen, a tym sa mym ty tuł
Naj lep sze go Ab sol wen ta Li ceum w 2013r. uzy ska ła
uczen ni ca kla sy 3B LO Bo że na Ma li głów ka, któ ra zo -
sta ła uho no ro wa na na gro dą ufun do wa ną przez Sta -
ro stę Po wia tu Opol skie go. Wrę cze nia sta tu et ki i dy -
plo mu do ko nał p. Edward Ję dra – rad ny Po wia tu
Opol skie go. Pan Ję dra ufun do wał rów nież na gro dę
spe cjal ną dla Mar le ny Sa wic kiej, uczen ni cy kla sy 3A
LO, któ ra uzy ska ła dru gą lo ka tę nie wie le róż nią cą się
od wy ni ków Bo że ny. Na gro dy dla po zo sta łych wy róż -
nio nych uczniów wrę cza li dy rek to rzy Ze spo łu Szkół
– p. B. Pa nec ka i J. Ja siń ski.

Elż bie ta Woź niak

Ze spół Szkół im. Bo le sła wa
Chro bre go w Nie mo dli nie za pra sza
ab sol wen tów gim na zjów do pod ję -
cia na uki w in no wa cyj nych kla sach
Li ceum Ogól no kształ cą ce go: RA -
TOW NIC TWO ME DYCZ NE, OR GA NI -
ZA CJA TU RY STY KI. Szcze gó ło we in -
for ma cje na www.zs.nie mo dlin.org

Dzień Zie mi w Dwój ce
Od 1990 ro ku w Pol sce ob cho dzi my

Dzień Zie mi. Jest to oka zja, by dzie ciom,
mło dzie ży oraz ca łe mu spo łe czeń stwu
uświa do mić, że na le ży dbać o śro do wi sko
na tu ral ne. Ha słem prze wod nim te go rocz -
nych ob cho dów by ło: „Elek tro od pa dy
– pro ste za sa dy”.

W Szko le Pod sta wo wej nr 2 w Nie mo dli nie 22
kwiet nia rów nież ob cho dzi li śmy Dzień Zie mi, ale po -
łą czo ny z dzia łal no ścią SKO, któ ra pre fe ru je nie tyl -
ko oszczę dza nie pie nię dzy i po więk sza nie kon ta ban -
ko we go, ale pro mu je wszel kie ak cje na rzecz
zrów no wa żo ne go roz wo ju. Mię dzy in ny mi ucznio -
wie na szej szko ły pro wa dzi li od wrze śnia 2012 ro ku
zbiór kę ma ku la tu ry, na krę tek pla sti ko wych i zu ży -
tych ba te rii.

Czy moż na po łą czyć Dzień Zie mi z SKO? Tak. Ale
jak? Oto kil ka po my słów, któ re zo sta ły zre ali zo wa ne
z tej oka zji. W tym dniu nie by ło zwy kłych za jęć lek -
cyj nych, ale zgod nie z po da nym wcze śniej har mo no -
gra mem, wszy scy ucznio wie w swo ich kla sach lub
w świe tli cy wy ko ny wa li róż ne za da nia. Za da nia by -
ły oce nia ne przez ko mi sje, a zsu mo wa ne punk ty
za po szcze gól ne kon ku ren cje wy ło ni ły naj lep szą kla -
sę, któ ra z kon ta SKO otrzy ma ła bon 100 zł. Na po -
cząt ku oglą da li śmy film pt. „Co zro bić z ZSEE?”, któ -
ry był zgod ny z te ma tem te go rocz nej kam pa nii.
Na stęp nie ucznio wie wy ko na li pla kat „Elek tro od pa -
dy – pro ste za sa dy”. Naj pięk niej sze dzie ła pla stycz -
ne stwo rzy ła kla sa 4b, a naj lep sza w dru giej kon ku -
ren cji – ry mo wan ce na te mat oszczę dza nia w SKO
– by ła kla sa 3. Ko lo ro wa krzy żów ka ob raz ko wa o te -
ma ty ce eko no micz nej z ha słem eko lo gicz nym „Broń
Zie mię” by ła roz wią zy wa na w dwóch ka te go riach:
dziew cząt i chłop ców. Bez błęd nie i sta ran nie krzy -
żów kę roz wią za ła kla sa 1 i kla sa 2, zdo by wa jąc mak -
sy mal ną licz bę punk tów. Naj wię cej emo cji roz bu -
dzi ła ostat nia kon ku ren cja, roz gry wa na przez
dru ży ny 3-oso bo we z każ dej kla sy – roz sy pan ki
na czas. Ucznio wie mie li uło żyć i na kle ić w od po wied -

nim miej scu ha sło te go rocz nych ob cho dów, na stęp -
nie ko pię bank no tu 200 zł, roz cię te go na kil ka ka wał -
ków i naj trud niej sze za da nie, bo żad na dru ży na nie
wy ko na ła te go pra wi dło wo, a mia no wi cie po łą czyć
za gad nie nia eko no micz ne z ich opi sem. W tej kon ku -
ren cji zwy cię ży ła kla sa 3.

W cza sie gdy ko mi sje su mo wa ły punk ty i wy pi -
sy wa ły dy plo my dla wszyst kich klas, ucznio wie wy ko -
ny wa li ga zet ki na te mat: Ja ka jest pięk na, co jej za -
gra ża, jak chro nić Mat kę Zie mię. Ca łe ob cho dy
po prze dzi ła wy sta wa naj star szych skar bo nek. Jed na
z nich mia ła po nad 40 lat i by ła wy ko na na z me ta -
lu, a przed sta wia ła do mek, do któ re go przez ko min
wrzu ca ło się mo ne ty. Tę kon ku ren cję wy gra ła uczen -
ni ca kla sy 2, Ju sty na Chru ścic ka.

Na za koń cze nie wszyst kie kla sy ze bra ły się
na ape lu, a na gro dę głów ną ode bra ła kla sa 1, a sza -
lę zwy cię stwa prze wa ży ła ilość przy nie sio nych skar -
bo nek. W tym dniu zo sta ły wrę czo ne też na gro dy
za in ne kon kur sy SKO:

• wy po wiedź: „Jak wy da wać mniej, a ku po wać
wię cej?” – Da rii Fi la row skiej,

• „Usłu gi, któ re ofe ru ją ban ki” – Szy mo no wi
Fran czy ko wi. 

Mi le i mam na dzie ję z po żyt kiem i na uką pły ną -
cą na przy szłość zo stał spę dzo ny ten czas.

Ka ta rzy na Bi liń ska

Święto wolności i radości
30 kwiet nia 2013 r. w Szko le Pod sta wo -

wej nr 2 w Nie mo dli nie od by ła się uro czy sta
aka de mia po świę co na 222. rocz ni cy uchwa -
le nia Kon sty tu cji 3 Ma ja. W tym dniu wszy -
scy ucznio wie przy szli od święt nie ubra ni,
do dat ko wo ga lo wy strój zdo bił wła sno ręcz -
nie wy ko na ny bia ło–czer wo ny ko ty lion. 

Uro czy stość roz po czę li śmy od od śpie wa nia hym -
nu pań stwo we go. Na stęp nie nar ra to rzy: Do mi ni ka
Wa si lew ska i Kac per Ka miń ski w cie ka wy spo sób wy -
tłu ma czy li, dla cze go dzień 3 ma ja jest świę tem wol -
no ści i ra do ści. Za bra li nas na wę drów kę przez wie -
ki, przy po mi na jąc naj waż niej sze wy da rze nia
w dzie jach na sze go na ro du. Pod czas przed sta wie nia
wy ko rzy sta na zo sta ła pre zen ta cja mul ti me dial na,
dzię ki któ rej ucznio wie po zna li twór ców kon sty tu cji,
m. in. Sta ni sła wa Au gu sta Po nia tow skie go, Sta ni sła -
wa Ma ła chow skie go, Hu go na Koł łą ta ja. W pro gra -
mie ar ty stycz nym zna la zły się rów nież wier sze zna ko -
mi tych pol skich po etów: Sło nim skie go,
Ko cha now skie go, Mic kie wi cza i Szym bor skiej, mó -
wią ce o mi ło ści do oj czy zny, a tak że pie śni pa trio tycz -
ne. Wiel ki mi bra wa mi na gro dzo ny zo stał śpiew Zu -
zan ny So snow skiej, któ ra wy ko na ła Ro tę. Ta
ar ty stycz na lek cja hi sto rii i pa trio ty zmu przy go to wa -
na zo sta ła przez uczniów klas IV – VI pod kie run kiem
Agniesz ki Wa si lew skiej i Mag da le ny Gi bas, pre zen ta -
cję mul ti me dial ną wy ko na ła Do mi ni ka Wa si lew ska. 

Mag da le na Gi bas
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Urszula Milewska – Grand Prix

Aleksandra Kaleta – wyróżnienie

Krzysztof Malecko – wyróżnienie

Julia Ledwoch
– III nagroda szkół

gimnazjalnych

Nikola Warda
– II nagroda szkół

gimnazjalnych

Magda Jankowska
– II nagroda szkół

ponadgimnazjalnych

Robert Klimek
– III nagroda szkół

ponadgimnazjalnych

Natalia Lutyła
– I nagroda szkół

gimnazjalnych

2013

Ewelina Kobylańska
– I nagroda szkół

ponadgimnazjalnych


