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Od redakcji

Dro dzy Czy tel ni cy!

Od da je my w Wa sze rę ce świą tecz ne wy da nie „Pul su Nie -
mo dli na”. Od naj dzie cie w nim wie le cie ka wo stek hi sto rycz -
nych, kul tu ral nych, spor to wych oraz bie żą cych in for ma cji
na te mat wy da rzeń z ży cia gmi ny, m.in. bie gu Skal ni ka, Bar bór -
ki, otwar cia ho te lu Do mi no. Za pra sza my do lek tu ry wy wia du
z Bur mi strzem Nie mo dli na Mi ro sła wem Stan kie wi czem. 

W gru dnio wym wy da niu na sze go mie sięcz ni ka pre zen tu je -
my rów nież roz mo wy z na szy mi miesz kań ca mi – Ja dwi gą Ku ty -
łą, Mi ro sła wem Okrze si kiem, Woj cie chem Ska łu bą oraz ze zna -
ny mi ar ty sta mi, m.in. Woj cie chem Woj dą – li de rem gru py
Far ben Leh re i Jac kiem Fran kow skim – ka ry ka tu rzy stą, sce no gra -
fem, twór cą pro jek tu la lek do te le wi zyj nej szop ki „Pol skie ZOO”. 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia wszystkim Czytelnikom Pulsu

Niemodlina i Mieszkańcom Gminy
Niemodlin życzymy spokojnych, zdrowych,

radosnych, w serdecznym gronie
rodzinnym spędzonych chwil i wszelkiej

pomyślności w Nowym 2010 Roku!

Re dak cja

Życzymy mieszkańcom Ziemi

Niemodlińskiej odpoczynku,

zadumy nad płomieniem świecy,

zwolnienia oddechu, nabrania dystansu

do tego, co wokół, chwil roziskrzonych

światłem betlejemskiej gwiazdy, dźwiękami

kolędy, zapachem jodły i wspomnieniami.

Życzymy Świąt spędzonych w gronie

najbliższych, w atmosferze pełnej miłości

i wzajemnej życzliwości.

Świąt dających radość, odpoczynek

i nadzieję na Nowy Rok. 

Wesołych Świąt!

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jan Oleksa 

Burmistrz Niemodlina                                 
Mirosław

Stankiewicz

Z niecierpliwością czekamy
na czarodziejski czas Świąt Bożego

Narodzenia, na ciepłe światełko
nadziei, które rozświetli trudną drogę,
na spokój, radość, miłość i szczęście,

na spotkania z bliskimi.

Życzymy, aby te Święta
i nadchodzący Rok były rozświetlone

ciepłem choinkowych światełek, pełne
spełnionych marzeń, spokoju, zdrowia

i wszelkiej pomyślności.
Każdy dzień nadchodzącego Roku

niech będzie wigilijnym spotkaniem
potrzebnych sobie ludzi.

STAROSTA OPOLSKI
HENRYK

LAKWA

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU OPOLSKIEGO
STEFAN WARZECHA
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Świę ty w Mo le sto wi cach

W nie dzie lę 6 grud nia na wy spę „Mo le sta” za wi -
tał sę dzi wy gość, któ ry ob da ro wał ocze ku ją ce tam
dzie ci atrak cyj ny mi pre zen ta mi. Po nad to dzie ci otrzy -
ma ły go rą cy po si łek i na po je, a ma my na szych naj -
młod szych miesz kań ców za dba ły o słod ki po czę stu nek
w po sta ci pysz ne go cia sta. Czas spę dzo ny na „wy spie”
upły nął dla wszyst kich bar dzo mi ło – dzie ciom na za -
ba wie, a ro dzi com na po ga węd ce przy ka wie. Świę ty
Mi ko łaj obie cał, że za rok od wie dzi nas po now nie, bo
dzie ci z Mo le sto wic są bar dzo grzecz ne.

Soł tys i Ra da So łec ka

Wi zy ta w Rzę dzi wo jo wi cach…

W Rzę dzi wo jo wi cach na św. Mi ko ła ja ocze ki -
wa no na bo isku. Tłum nie ze bra ni ro dzi ce ze swo imi
po cie cha mi, mi mo desz czu i zim na, cier pli wie zno si -
li nie do god no ści po go do we. Ale by ło war to. Mi ko łaj
w to wa rzy stwie El fa i Śnie ży nek, choć spóź nio ny – do -
tarł szczę śli wie na miej sce. W uro czy stym ko ro wo -
dzie z Mi ko ła jem dzie ci uda ły się do świe tli cy, gdzie
otrzy ma ły pre zen ty – w za mian za wier szyk, pio sen -
kę a cza sem na wet ca łu sa… 

Red.

Mi ko łaj w Gra bi nie

W tym ro ku, po dob nie jak w ro ku ubie głym,
dzie ci z przed szko la w Gra bi nie mo gły aż dwu krot -
nie spo tkać się z dłu go ocze ki wa nym go ściem.

Pierw sze spo tka nie przy go to wa ły pa nie z Ko ła
Go spo dyń Wiej skich. Spo tka nie z mi łym go ściem od -
by ło się w re mi zie stra żac kiej. Dzie ci otrzy ma ły,„zdro -
we pacz ki”, któ re nie za wie ra ły sło dy czy, lecz owo ce
i so ki. Wspól ne za ba wy i plą sy z Mi ko ła jem wpra wi -
ły wszyst kich w do sko na ły na strój. 

Dru gie spo tka nie z nie co dzien nym go ściem od by -
ło się w na szym przed szko lu. W za mian za otrzy ma -
ne pacz ki ze sło dy cza mi dzie ci mu sia ły po wie dzieć Mi -
ko ła jo wi wier szyk lub za śpie wać pio sen kę. Naj więk szą
ra dość spra wił Mi ko łaj dzie ciom przy no sząc do przed -
szko la mnó stwo no wych za ba wek. Przed szko la ki obie -
ca ły sza now ne mu go ścio wi, że bę dą je sza no wać i od -
kła dać na miej sce po skoń czo nej za ba wie. Że gna jąc
się z dzieć mi Mi ko łaj obie cał, że w przy szłym ro ku
z pew no ścią nie za po mni o na szym przed szko lu.

Re na ta Jan kie wicz

Świę ty w Nie mo dli nie
7 grud nia br. w Ośrod ku Kul tu ry po nad 80 dzie -

ci ze świe tlic śro do wi sko wych Mia sta i Gmi ny Nie mo -

dlin ba wi ło się na im pre zie mi ko łaj ko wej zor ga ni zo -
wa nej przez Urząd Miej ski. Dla wszyst kich dzie ci
zo stał przy go to wa ny spe cjal ny po kaz walk aiki do
przez sek cję dzia ła ją cą i udzie la ją cą lek cji w Ośrod -
ku Kul tu ry. Na ma tach swój kunszt pre zen to wa li
uczest ni cy za jęć, m.in. Ku ba Ka siu ba, Gra cjan Ha ta -
la oraz Szy mon Drze wiec ki. Po po ka zach wszyst kie
dzie ci otrzy ma ły oka za łą pacz kę, któ rą każ de mu
wrę czał oso bi ście Mi ko łaj w asy ście Śnie żyn ki i El fa.

M. G.

Wi zy ta w Przed szko lu nr 2
w Nie mo dli nie

Rów nież z jed no dnio wym opóź nie niem, bo 7
grud nia, świę ty Mi ko łaj przy był do Przed szko la nr 2.
Przed szko la ki obej rza ły spek takl pt. „Mi ko łaj ist nie je
na praw dę”, a po tem każ de dziec ko zo sta ło ob da ro -
wa ne pacz ką sma ko ły ków. Do dat ko wo każ da gru pa
wzbo ga ci ła się o wór za ba wek. Ró zgi nikt nie do stał.
Mi ko łaj był bar dzo wy ma ga ją cy, za da wał trud ne py -
ta nia, z któ ry mi dzie ci świet nie da wa ły so bie ra dę.

An na Ze mlik

Świę ty Mi ko łaj to chy ba naj bar dziej zna na po stać na ca łym świe -
cie. W An glii jest na zy wa ny Fa ther Chri st mas, w USA – San ta Claus,

we Wło szech – Bab bo Na ta le, w Niem czech – He ili ge Ni co laus. 
Świę ty Mi ko łaj był bi sku pem Mi ry. Ze wzglę du na przy pi sy wa ne mu przez le gen dę uczyn ki (ca ły ma -
ją tek roz dał bied nym), zo stał pier wo wzo rem po sta ci roz da ją cej pre zen ty dzie ciom. W tra dy cji przed -
sta wia ny ja ko sta rzec z oka za łą bro dą, czę sto w in fu le i z pa sto ra łem, z wor kiem pre zen tów i pę kiem
ró zeg w rę ce. 6 grud nia (w rocz ni cę śmier ci świę te go) grzecz nym dzie ciom przy no si pre zen ty, a nie -
grzecz nym – na ostrze że nie – ró zgę.

Na szlaku świętego
Mikołaja…

Oczekiwana chwila

W kolejce do Mikołaja

Każdy liczył na prezent

Długo oczekiwana chwila



PULS
Niemodlina

Wydarzenia 4

Tra sa bie gu o dłu go ści 14 km 400 me trów, ze
star tem i me tą w Gra czach, wio dła przez Ra do szo wi -
ce, Tar ni cę, Ro gi i Gó rę. Spor to wej im pre zie do pi sa -
ła wspa nia ła au ra.

Po cząt ki i hi sto ria „Bie gu Skal ni ka” by ły
skrom ne. Pod czas pierw szej edy cji, któ ra od by ła
się w ro ku 1995, wy star to wa ło oko ło 30 za wod -
ni ków. Obec nie bieg za li cza ny jest do jed nych
z naj waż niej szych w Pol sce. Jest co raz le piej or ga -
ni zo wa ny i cie szy się du żym uzna niem wśród pa -

sjo na tów te go spor tu. W tym ro ku do Gra czy
przy je cha li za wod ni cy z wie lu miast Pol ski, m.in.
z Wro cła wia, Ryb ni ka, Wał brzy cha, Ja sła, Ka li -
sza, Pie kar Ślą skich. 

Po za koń cze niu za wo dów w Za kła do wym Do mu
Kul tu ry na le żą cym do spół ki „Ba zalt”, pre zes An -
drzej Miś ta wrę czył zwy cięz com pu cha ry i dy plo my,
a wszy scy uczest ni cy bie gu otrzy ma li przy go to wa ną
przez or ga ni za to rów torbę z pa mią tkami. Dla za -
wod ni ków i ich naj bliż szych wy stą pił Stan Tu taj.

Wy ni ki za wo dów w po szcze gól nych ka te go riach:

Kla sy fi ka cja ge ne ral na ko biet – Elż bie ta Ja rosz
Kla sy fi ka cja ge ne ral na męż czyzn – Ka mil Ba nok
Ka te go ria 16-29 lat – Łu kasz Tym ków, Bar ba ra Nie wie dział
Ka te go ria 30-39 lat – To masz Sob czyk, Elż bie ta Ja rosz
Ka te go ria 40-49 lat – Bog dan Ja rosz, Ire na Pa kosz
Ka te go ria 50-59 lat – Mie czy sław Ma jer, Zo fia Leś kie wicz
Ka te go ria 60-69 lat – Hen ryk Am bro zie wicz
Ka te go ria po wy żej 70 lat – Ka rol Chwasz tyk
Nie peł no spraw ni – Ka mil Ba nok

M. G.

Ma ły Bieg Skal ni ka
W ra mach XV Bar bór ko we go Bie gu
Skal ni ka od był się Ma ły Bieg Skal ni -
ka, w któ rym udział wzię li ucznio wie
szkół pod sta wo wych i gim na zjal -
nych Gmi ny Nie mo dlin. W bie gu star -
to wa ło 73 mło dych spor tow ców
w czte rech ka te go riach wie ko wych.
Ce lem im pre zy by ła po pu la ry za cja
bie ga nia wśród dzie ci i mło dzie ży.

Or ga ni za to ra mi im pre zy by ła Szko ła Pod sta -
wo wa i Pu blicz ne Gim na zjum w Gra czach oraz
Przed się bior stwo Su row ców Skal nych „Ba zalt –
Gra cze” Spół ka z o.o. Każ dy uczest nik za wo dów

otrzy mał cie pły po si łek oraz drob ny upo mi nek, na -
to miast zdo byw cy I – III miejsc otrzy ma li me da le,
dy plo my i na gro dy rze czo we. Na gro dy zo sta ły ufun -
do wa ne przez Urząd Miej ski w Nie mo dli nie i Przed -
się bior stwo Su row ców Skal nych „Ba zalt -Gra cze”.

W Y N I K I:

Ka te go ria wie ko wa I
dziew czę ta:

1. Zie liń ska Ga brie la PSP Nr 1 Nie mo dlin 
2. Mi liń ska Lau ra PSP Nr 2 Nie mo dlin 
3. Ryn dak Pau li na SP Gra cze 

chłop cy:
1. Gier czyk Mi ko łaj SP Gra bin
2. Żo łę dziow ski Kac per SP Gra cze
3. Kol man Mi chał PSP Nr 1 Nie mo dlin

Ka te go ria wie ko wa II
dziew czę ta:

1. Ni zio łek Ewe li na PSP Nr 1 Nie mo dlin 
2. Mic kie wicz Alek san dra SP Gra cze 
3. Fu ryk An dże li ka SP Gra bin 

chłop cy:
1. Trzmie lew ski Bar tło miej PSP Nr 1 Nie mo dlin
2. Szysz ko Bar tosz SP Gra cze
3. Ki lian Kac per SP Gra cze

Ka te go ria wie ko wa III
dziew czę ta:

1. Wró bel Ma ria PSP Nr 2 Nie mo dlin 
2. Cie ślak An na SP Gra cze 
3. Dzie dzic An ge li ka PSP Nr 1 Nie mo dlin 

chłop cy:
1. Na pie racz Krzysz tof SP Gra cze
2. Ochman Ka mil SP Gra bin
3. Ma je wicz Se ba stian SP Ro gi

Ka te go ria wie ko wa IV
dziew czę ta:

1. Wit kow ska Da ria PG Gra cze 
2. Skow roń ska Ni ko la PG Ze spo łu Szkół w Nie mo dli nie 
3. Tom czak Mał go rza ta PG Gra cze 

chłop cy:
1. Len kie wicz Da mian PG Ze spo łu Szkół w Nie mo dli nie 
2. Ja siń ski Ma te usz PG Ze spo łu Szkół w Nie mo dli nie 
3. Mi cun Prze my sław PG Gra cze 

Inf. wł.

W tra dy cji gór ni czej z oka zji ob cho -
dzo nej 4 grud nia Bar bór ki od by wa ją się
uro czy ste aka de mie oraz spo tka nia.
Z oka zji te go dnia or ga ni zo wa ne są kon -
cer ty, wy stę py ar ty stycz ne, za ba wy oraz
ba le, w któ rych uczest ni czą ca łe ro dzi ny
gór ni cze. I tak też w tym ro ku ob cho dzo -
no Bar bór kę w Gra czach.

4 grud nia br. w Za kła do wym Do mu Kul tu ry
w Gra czach od by ła się uro czy sta aka de mia. Od -
cho dzą cy na eme ry tu rę pra cow ni cy spół ki „Ba zalt
Gra cze” otrzy ma li na gro dy i or de ry. 

Część ar ty stycz ną wy peł nił pro gram w wy ko -
na niu lo kal nych szkół oraz kon cert ze spo łu Ka -
mer ton z Opo la. Dzień póź niej od by ła się tra dy cyj -
na „Bie sia da Gwa rec ka”, pod czas któ rej wszy scy
go ście ba wi li się wy śmie ni cie przy ze spo le Mir ka
Ję drow skie go.

Red.

Bar bór ka 2009

15 Bar bór ko wy
Bieg Skal ni ka Gra cze 2009

Wiel kim suk ce sem za koń czył się ju bi le uszo wy 15 Bar bór ko wy Bieg
Skal ni ka, któ ry od był się 21 li sto pa da w Gra czach. Na star cie sta -
nę ło 233 za wod ni ków (męż czyzn i ko biet) w prze dzia le wie ko wym
od lat 16 do 70 lat.



Wydarzenia 5

Jest to pierw sza in we sty cja w wo je wódz twie
opol skim w za kre sie po pra wy ba zy tu ry stycz nej, fi -
nan so wa na ze środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu Roz -
wo ju Re gio nal ne go, a jej war tość prze kro czy ła 5 mi -
lio nów zło tych. Dzię ki atrak cyj ne mu roz wią za niu
prze bu do wy ho te lu zo stał on zgło szo ny do pre sti żo -
we go kon kur su „Wo je wódz ki Mi ster Ar chi tek tu ry”.

24 li sto pa da 2009 r. z udzia łem władz mia sta,
pre ze sów lo kal nych firm i za pro szo nych go ści od by -
ło się otwar cie trzy gwiazd ko we go ho te lu. Pod czas
uro czy sto ści wła ści ciel Zbi gniew Do mi niak po dzię ko -
wał wszyst kim za an ga żo wa nym w ini cja ty wę za życz -
li wość, po moc i wspar cie przy re ali za cji in we sty cji.
Po dzię ko wał rów nież wro cław skiej fir mie, któ ra przy -
go to wa ła wnio sek na do fi nan so wa nie oraz pro wa -
dzi ła kom plek so wą ob słu gę pro jek tu.

W no wym ho te lu wkom po no wa nym w ist nie ją -
cą już część mo te lu znaj du je się 17 po koi i dwa
apar ta men ty. Oba obiek ty ho te lar skie sta no wią je -
den kom pleks po łą czo ny wspól nym ho lem z re cep cją.
Wraz ze sta rą czę ścią mo te lu, w któ rej mie ści się 26
po koi i je den apar ta ment, obiekt mo że przy jąć jed -
no ra zo wo 93 go ści. Po wsta ła też no wa część ga stro -

no micz na – za ku pio no urzą dze nia za kwo tę 200
tys. zł. Jest to sprzęt prze zna czo ny za rów no do ob -
słu gi klien ta in dy wi du al ne go, jak i du żych grup zor -
ga ni zo wa nych. Te raz w na szej ho te lo wej re stau ra cji
moż na zjeść prak tycz nie wszyst ko. Ma my bo ga tą
ofer tę w ja dło spi sie. Przy rzą dza my da nia na wet
pod in dy wi du al ne za mó wie nia klien ta, a go ści o róż -
nych wy ma ga niach zde cy do wa nie nam przy by wa –
pod kre śla Do mi niak.

W obiek cie mie ści się re stau ra cja z czte re ma kli -
ma ty zo wa ny mi sa la mi kon sump cyj ny mi – sa la Fry de -
ry ka na 70 osób, du ża sa la ban kie to wa na 180, ma -
ła sa la ban kie to wa na 30 oraz pub na 50 osób
z wy dzie lo ną czę ścią dla go ści nie pa lą cych. Te wa -
run ki lo ka lo we spra wi ły, że moż li wa sta ła się or ga ni -
za cja bar dzo du żych im prez. W jed nym ter mi nie
mo gą od by wać się na wet dwa lub trzy we se la – sa -
le są bar dzo do brze wy ci szo ne – za pew nia wła ści ciel. 

Po ko je ho te lo we zo sta ły gu stow nie ume blo wa ne
i wy po sa żo ne w te le wi zję oraz bez prze wo do we łą cza
in ter ne to we. Za wy na jem po ko ju jed no oso bo we go ze
śnia da niem trze ba za pła cić 170 zł, dwu oso bo we -
go 250 zł, na to miast koszt wy naj mu apar ta men tu
to 300 zł. Ma my oczy wi ście zniż ki week en do we, dla
sta łych klien tów i grup se zo no wych – mó wi Do mi niak. 

Przy ho te lu znaj du je się mo ni to ro wa ny par king,
któ ry przy re mon cie zo stał czte ro krot nie po więk szo -
ny. Obec nie moż na na nim za par ko wać 54 sa mo cho -
dy oso bo we i 2 au to ka ry. 

Obiekt wy glą da im po nu ją co, ale wła ści ciel już
ma ko lej ne po my sły na roz sze rze nie ofer ty ho te lo -
wej. Cho dzi o to, aby nasz gość zo stał atrak cyj nie
ob słu żo ny i chciał za trzy mać się w mie ście na dłu -
żej. Dla te go sta wiam na roz wój asor ty men tu na -
szych usług – mó wi. Zło ży li śmy już wnio sek na roz -
bu do wę ho te lu o do dat ko wą sa lę szko le nio wo
– kon fe ren cyj ną wy po sa żo ną w sprzęt au dio wi zu al -
ny, mi ni Spa z ma sa ża mi, sau na mi i klu bem bi lar -
do wym dla mło dzie ży. Je śli tyl ko uzy ska my po zy tyw -
ną de cy zję – za rok bę dzie my go to wi z no wą
in we sty cją. Obec nie przy go to wu je my się do za ba -
wy syl we stro wej na 100 par, na któ rą ser decz nie za -
pra sza my – do da je Do mi niak.

Red.

Hi sto ria lo kal na

Na dal trwa pro jekt za ini cjo wa ny przez Nie -
mo dliń skie To wa rzy stwo Re gio nal ne, Bur mi strza
Nie mo dli na i Dom Współ pra cy Pol sko – Nie miec -
kiej, w ra mach któ re go od by wa ją się od czy ty i spo -
tka nia po świę co ne wy bra nym za gad nie niom z za -
kre su hi sto rii lo kal nej. Pro jekt jest re ali zo wa ny
od ro ku 1997 przez Dom Współ pra cy Pol sko – Nie -
miec kiej we spół z sa mo rzą da mi i or ga ni za cja mi
spo łecz ny mi. Przy po mi na my, że pro jekt współ fi nan -
so wa ny jest ze środ ków zwrot nych Fun da cji Roz wo -
ju Ślą ska oraz Wspie ra nia Ini cja tyw Lo kal nych, po -
cho dzą cych z wcze śniej szych do ta cji rzą du
Re pu bli ki Fe de ral nej Nie miec.

Pod czas spo tka nia gru dnio we go pre lek cję pt.
„Prze bieg dzia łań mi li tar nych na Zie mi Nie mo dliń -
skiej w 1945 r.” wy gło sił Za stęp ca Bur mi strza Nie -
mo dli na Bar tło miej Ko strze wa. 

Red.

Otwar cie ho te lu Do mi no
10 czerw ca 2008 r. zo sta ła pod pi sa na umo wa na do fi nan so wa nie
roz bu do wy ist nie ją ce go dwu gwiazd ko we go mo te lu Do mi no
o część ho te lo wą o pod wyż szo nym stan dar dzie. Prze bu do wę
obiek tu za koń czo no 31 sierp nia 2009 r. 

Uroczyste przecięcie wstęgi

Wśród zaproszonych gości

Zbigniew Dominiak wraz z gośćmi
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Spo tka nie
an drzej ko we
W li sto pa dzie w Miej sko -Gmin nej
Bi blio te ce Pu blicz nej w Nie mo dli nie
od by ły się spo tka nia an drzej ko we
z ucznia mi klas dru gich ze Szko ły
Pod sta wo wej nr 2 w Nie mo dli nie. 

Ce lem spo tkań by ło po zna nie lu do wych
zwy cza jów i ob rzę dów zwią za nych ze świę tem
an drzej ko wym, uwraż li wie nie na pięk no tra dy -
cji i jej pod trzy my wa nie. W an drzej ko wy na -
strój naj młod szych wpro wa dzi ło opo wia da nie
Ire ny Lan dau pt.: „An drzej ko wy pra dzia dek”.
Przy by li tak że uczest ni czy li w an drzej ko wych
wróż bach i za ba wach: wy cho dze nie bu tów
za próg, ser ca z imio na mi – wy bra ne imię jest
imie niem wy bran ki, ko lo ro we pa ski – o ja kich
prze stro gach na przy szłość mó wią wy lo so wa ne
ko lo ry oraz ta jem ni czy wo rek – kto kim zo sta nie
w przy szło ści. Na po że gna nie dzie ci otrzy ma ły
„cu kier ki z nie spo dzian ką” – cu kier ki z przy wią -
za ną do nich wróż bą an drzej ko wą.

Inf. wł.

Z ży cia
przed szko la ka

Ka len darz im prez i uro czy sto ści w Przed -
szko lu nr 2 w Nie mo dli nie jest bar dzo bo ga ty.
Ko niec li sto pa da ob fi to wał w an drzej ko we za ba -
wy, kon kur sy i wróż by. Młod sze przed szko la ki
ba wi ły się w swo ich sa lach, star sze „Kan gur ki”
za pro si ły do wspól nej za ba wy tak że ro dzi ców.

4 grud nia go ści li śmy gór ni ków – pra cow ni -
ków Ko pal ni Skal nych Su row ców Dro go wych
w Gra czach. Pa no wie Bog dan Czart i Se we ryn
Du da opo wia da li dzie ciom o swo jej pra cy, spo -
so bie wy do by wa nia ba zal tu, a tak że o zna cze -
niu i wy glą dzie swo ich ga lo wych strojów. Obie -
ca li, że w przy szłym ro ku też nas od wie dzą.

An na Ze mlik

Bu dżet pro jek tu w ro ku 2009 opie wa na kwo -
tę 130 832,00 zł, zaś w ro ku 2010 na 152 275,00 zł.
Środ ki fi nan so we zo sta ną prze zna czo ne na re ali za -
cję do dat ko wych za jęć w pla ców kach oświa to wych,
a tak że na za kup po mo cy dy dak tycz nych. Za ję cia
w szko łach skie ro wa ne bę dą do uczen nic i uczniów
wy ka zu ją cych pro ble my w na uce, wy ni ka ją ce z przy -
czyn psy cho – roz wo jo wych lub spo łecz nych, a tak -
że do uczniów uzdol nio nych, by roz wi jać i po głę biać
ich za in te re so wa nia. Prio ry te tem jest wzmoc nie nie
kom pe ten cji klu czo wych, zwłasz cza w za kre sie na uk
ma te ma tycz no – przy rod ni czych, na uki ję zy ka ob ce -
go, tech nik IT, lo gicz ne go my śle nia oraz kre owa nia
po staw przed się bior czo ści, szcze gól nie ze wzglę du
na ich zna cze nie dla przy szłe go funk cjo no wa nia
na ryn ku pra cy. Pod czas za jęć wpro wa dzo ne bę dą
rów nież te ma ty zwią za ne z pro mo cją rów no ści szans
ko biet i męż czyzn.

W pro jek cie udział bie rze 505 uczniów.

Szcze gó ło wy roz kład re ali zo wa nych
za dań przed sta wia się na stę pu ją co:

1. PSP Nr 1 w Nie mo dli nie
• „W kra inie ba śni” – roz wi ja nie kom pe ten cji w za kre -

sie czy ta nia dla klas I – III,
• ko ło sza cho we,
• ko ło przy rod ni cze,
• za ję cia wy rów naw cze z ma te ma ty ki,
• re wa li da cja in dy wi du al na,
• za ję cia lo go pe dycz ne,
• ko ło in for ma tycz ne,
• ko ło li te rac ko – dzien ni kar skie,
• ję zyk an giel ski dla klas V – VI,
• pro mo cja i upo wszech nia nie wie dzy o UE,
• kształ ce nie ar ty stycz ne,
• za ję cia ko rek cyj no – kom pen sa cyj ne,
• „We so ła or to gra fia”.

W ra mach pro jek tu za ku pio ne zo sta ną pro gra -
my kom pu te ro we, dyk ta fon i po mo ce dy dak tycz ne.

2. PSP Nr 2 w Nie mo dli nie
• za ję cia re wa li da cyj ne,
• za ję cia pe da go gicz ne,
• po moc psy cho lo gicz na,
• za ję cia przy rod ni czo – in for ma tycz ne,
• za ję cia ma te ma tycz no – in for ma tycz ne,
• za ję cia in for ma tycz ne dla klas I,
• za ję cia ję zy ka an giel skie go.

W ra mach pro jek tu za ku pio ne zo sta ną na stę pu -
ją ce po mo ce dy dak tycz ne: ta bli ca in te rak tyw na, pro -
gram mul ti me dial ny EDU ROM, fil my edu ka cyj ne,
pro gra my kom pu te ro we.

3. Ze spół Szkol no – Przed szkol ny
w Gra bi nie

• za ję cia wy rów naw cze dla klas I – III,
• za ję cia wy rów naw czo – kom pen sa cyj ne dla klas I – III,

• za ję cia wy rów naw czo –kom pen sa cyj ne z ję zy ka pol skie go,
• za ję cia wy rów naw czo – kom pen sa cyj ne z ma te ma ty ki,
• za ję cia z ję zy ka an giel skie go,
• do radz two i opie ka psy cho lo gicz na, pe da go gicz na,
• ko ło sza cho we,
• ko ło in for ma tycz ne,
• ko ło dzien ni kar skie,
• ko ło przy rod ni cze,
• ko ło te atral ne.

Za ku pio ne w ra mach pro jek tu zo sta ną na stę pu -
ją ce po mo ce dy dak tycz ne: np. mo del czło wie ka, gry,
apa rat fo to gra ficz ny, dyk ta fon, te le wi zor z DVD, pro -
gram kom pu te ro wy Co rel, sza chy de mon stra cyj ne.

4. PSP w Gra czach
• dy dak tycz no – wy rów naw cze z ma te ma ty ki,
• dy dak tycz no – wy rów naw cze z ję zy ka pol skie go,
• dy dak tycz no – wy rów naw cze z kształ ce nia zin te gro -

wa ne go,
• za ję cia dy dak tycz ne dla dy sor to gra fi ków,
• za ję cia z ję zy ka an giel skie go,
• ko ło te atral ne,
• ko ło sza cho we,
• Dys ku syj ny Klub Fil mo wy.

W ra mach pro gra mu za ku pio na zo sta nie ta bli -
ca in te rak tyw na, sza chy de mon stra cyj ne, po mo ce
dy dak tycz ne, te le wi zor z DVD.

5. PSP w Ro gach
• wy rów naw cze i ko rek cyj no – kom pen sa cyj ne,
• re wa li da cyj ne,
• z ję zy ka an giel skie go,
• z in for ma ty ki,
• ko ło sza cho we,
• re wa li da cyj ne,
• po moc psy cho lo gicz na,
• klub przy rod ni czy „Świe tlik”.

W ra mach pro jek tu za ku pio na zo sta nie ta bli ca
in te rak tyw na, sza chy de mon stra cyj ne i in ne po mo -
ce dy dak tycz ne.

6. PG w Gra czach
• ko ło eks pe ry men tal no – lo gicz ne,
• ko ło ma te ma tycz no – in for ma tycz ne, 
• te ra pia pe da go gicz na dla uczniów z trud no ścia mi

w na uce,
• ko ło sza cho we,
• Dys ku syj ny Klub Fil mo wy,
• po rad nic two i do radz two za wo do we,
• warsz ta ty edu ka cyj ne z pod staw przed się bior czo ści,
• warsz ta ty z ko mu ni ka cji in ter per so nal nej,
• kon sul ta cje z psy cho lo giem.

W ce lu lep szej re ali za cji za jęć za ku pio ne zo sta ną
licz ne po mo ce dy dak tycz ne, sza chy de mon stra cyj ne,
rzut nik mul ti me dial ny i pro gra my kom pu te ro we.

Mał go rza ta Ko cha nek

Mo bil na szko ła
w Gmi nie Nie mo dlin 2009/2010
Od 1 li sto pa da 2009r. w nie mo dliń skich szko łach re ali zo wa ny jest
pro jekt „Mo bil na szko ła w Gmi nie Nie mo dlin 2009/2010”, któ ry
współ fi nan so wa ny jest przez Unię Eu ro pej ską ze środ ków Eu ro pej -
skie go Fun du szu Spo łecz ne go w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Ka pi tał Ludz ki na la ta 2007-2013.
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Po czą tek grud nia przy po mi na nam
o tra dy cyj nym, gór ni czym świę cie – Bar -
bór ce. Jak za wsze przy ta kiej oka zji wie le
mó wi się o cięż kiej, nie bez piecz nej i od po -
wie dzial nej pra cy bra ci gór ni czej. Stąd
w przed szko lu w Gra bi nie po wstał po -
mysł za pro sze nia gór ni ka na spo tka nie
z dzieć mi. Spo tka nie od by ło się 3 grud nia.
Za pro szo ny gość przy był ubra ny w od -
święt ny, ga lo wy mun dur gór ni czy z nie -
odzow ną w ta kich sy tu acjach czap ką
z pió ro pu szem. Pod czas spo tka nia dzie ci
mia ły moż li wość „na ży wo” zo ba czyć, jak
wy glą da gór ni czy mun dur, do tknąć i przy -
mie rzyć cza ko z pió ro pu szem. Dzie ci z za -
in te re so wa niem słu cha ły opo wie ści o pra -

cy gór ni ków w ko pal ni wę gla, daw niej i dziś. Bar dzo chęt nie bra ły udział w dys ku sji chwa ląc się zdo by ty mi
pod czas za jęć wia do mo ścia mi na te mat hi sto rii po wsta nia wę gla i wy ko rzy sta nia su row ców mi ne ral nych.
Snu ły rów nież swo je wi zje i wy obra że nia o pra cy gór ni czej, co by ło po wo dem ogól ne go roz ba wie nia.

W po sza no wa niu pra cy i tra dy cji gór ni czej oraz w po dzię ko wa niu za przy by cie i spo tka nie z na -
szym mi łym go ściem, dzie ci z na uczy ciel ka mi przy go to wa ły część ar ty stycz ną. Pro gram skła dał się z pre -
zen ta cji wier szy i pio se nek o te ma ty ce gór ni czej, go rą cych ży czeń, wspól ne go od śpie wa nia,, stu lat”
oraz wrę cze niu pa miąt ko wych lau rek – ob raz ków.

Re na ta Jan kie wicz

Mi ko łaj ko wy
tur niej te ni sa
sto ło we go
W dniu 4 grud nia 2009 r. w Szko le
Pod sta wo wej nr 2 w Nie mo dli nie ro -
ze gra no III mi ko łaj ko wy tur niej te ni -
sa sto ło we go o na gro dę Bur mi strza
Nie mo dli na. Za wo dy ro ze gra no
w czte rech ka te go riach wie ko wych:
skrza ty, ża ki, mło dzi cy i ka de ci. 

Za wo dy punk tu al nie ogo dzi nie10.00 otwo rzył
Bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz. Spor -
tow cy po czę ści ofi cjal nej przy stą pi li do ry wa li za cji
spor to wej, któ rą spraw nie i fa cho wo prze pro wa dzi -
ła Pa ni Bar ba ra Ol szew ska, na uczy ciel ka wy cho wa -
nia fi zycz ne go. Po trzech go dzi nach spor to wej wal -
ki wy ło nio no zwy cięz ców po szcze gól nych ka te go rii
wie ko wych, któ rzy w na gro dę otrzy ma li pa miąt ko -
we me da le oraz słod kie upo min ki. Po zo sta li za -
wod ni cy i za wod nicz ki tur nie ju w na gro dę za spor -
to wą po sta wę otrzy ma li słod kie upo min ki.

Red.

Wy ni ki:

Ka te go ria skrza ty:
Chłop cy
1. Ma rek Kol man
2. Fi lip Mróz
3. Mi chał Te la tyń ski
Dziew czyn ki 
1. Lau ra Ski rzew ska
2. Mar ta Za błoc ka
3. Wik to ria Kram czyń ska

Ka te go ria ża ki:
Chłop cy
1. Łu kasz No wak
2. Mar tin Sy no wetz
3. Ma te usz Ko pi niak
Dziew czyn ki
1. Ka ro li na Hol ka
2. Okta wia Wal ków
3. Ka ro li na Ja niak

Ka te go ria mło dzi cy:
Chłop cy
1. Mar cin Kol man
2. Pa weł Te la tyń ski
3. Kry stian Bo ro wicz
Dziew czyn ki
1. An ge li ka Czech
2. Mar ta Ba weł kie wicz
3. Ada Nic poń

Ka te go ria ka de tów:
1. Pa tryk Szysz ko
2. Ma te usz Ja dach
3. Łu kasz Ka nia

Głów nym ce lem pro jek tu jest wy rów ny wa nie
szans edu ka cyj nych dzie ci w Gmi nie Nie mo dlin. Cel
ten zo sta nie zre ali zo wa ny po przez upo wszech nia nie
edu ka cji przed szkol nej dziew czy nek i chłop ców
w wie ku 3 do 6 lat, prze ła ma nie ba rier spo łecz no –
kul tu ro wych oraz prze ko na nie ro dzi ców o zna cze niu
edu ka cji przed szkol nej dla dal sze go roz wo ju dziec ka
i od po wied nie go przy go to wa nia do edu ka cji szkol nej.
Stwo rze nie od po wied nich szans na roz wój edu ka cyj -
ny i spo łecz ny dzie ci, zwłasz cza wy cho wu ją cych się
w ro dzi nach ob ję tych po mo cą spo łecz ną i dys funk -
cyj nych. Ce lem pro jek tu jest rów nież pod nie sie nie ja -
ko ści usług edu ka cyj nych w za kre sie edu ka cji przed -
szkol nej. Re ali zo wa ny jest typ pro jek tu po le ga ją cy
na wspar ciu ist nie ją cych przed szko li po przez funk cjo -
no wa nie do dat ko we go od dzia łu, wy dłu że niu go dzin
pra cy pla có wek, uru cho mie niu do dat ko we go na bo -
ru dzie ci, za trud nie niu do dat ko we go per so ne lu, or -
ga ni za cji do dat ko wych za jęć, wspar ciu dziew czy nek
i chłop ców nie peł no spraw nych. 

Dzia ła nia dy dak tycz ne pro wa dzo ne w przed -
szko lach przed sta wia ją się w na stę pu ją cy spo sób:

Pu blicz ne Przed szko le
Nr 1 „Baj ka” w Nie mo dli nie:

kon ty nu acja pro wa dze nia dzia łań edu ka cyj no – wy -
cho waw czych w do dat ko wym od dzia le przed szkol -
nym w Nie mo dli nie, któ ry zo stał utwo rzo ny w ra -
mach po przed nie go pro jek tu, pro wa dze nie za jęć
z ję zy ka an giel skie go, ryt mi ki, za jęć lo go pe dycz nych

oraz do go te ra pii, re ali za cja na ucza nia w za kre sie re -
gio na li zmu, wy ciecz ki i wy jaz dy edu ka cyj ne.

Pu blicz ne Przed szko le
Nr 2 w Nie mo dli nie:

wy dłu że nie go dzin pra cy przed szko la o 2 go dzi ny dzien -
nie w 3 od dzia łach, pro wa dze nie za jęć z ję zy ka an giel -
skie go, ryt mi ki, do go te ra pii w od dzia le in te gra cyj nym
z dziew czyn ka mi i chłop ca mi nie peł no spraw ny mi. 

Ze spół Szkol no – Przed szkol ny
w Gra bi nie (odział przed szkol ny):

wy dłu że nie go dzin pra cy przed szko la o 1 go dzi nę
dzien nie, pro wa dze nie za jęć z ję zy ka an giel skie go, ko -
rek ta i pro fi lak ty ka wad wy mo wy pod czas za jęć z lo -
go pe dą oraz za jęć ru cho wo – mu zycz nych (ryt mi ka).

Pu blicz ne Przed szko le w Gra czach:
wy dłu że nie go dzin pra cy przed szko la o 2 go dzi ny
dzien nie w 3 od dzia łach przed szkol nych, pro wa dze -
nie za jęć z ję zy ka an giel skie go, za jęć ru cho wo – mu -
zycz nych, ćwi czeń ję zy ko wych z lo go pe dą.

Dzia ła nia edu ka cyj ne pro wa dzo ne bę dą w opar -
ciu o pod sta wy pro gra mo we wy cho wa nia przed -
szkol ne go (po zna wa nie ota cza ją ce go świa ta, na uka
pod staw czy ta nia i pi sa nia, po zna wa nie gru py ró wie -
śni czej, pod sta wy IT, pla sty ka i śpiew). Pod czas za jęć
wpro wa dzo ne bę dą te ma ty zwią za ne z pro mo cją
rów no ści szans ko biet i męż czyzn.

Mał go rza ta Ko cha nek

Ak tyw ne przed szko la
w Gmi nie Nie mo dlin
To ko lej ny pro jekt re ali zo wa ny w pla ców kach oświa to wych skie ro -
wa ny do 371 dzie ci przed szkol nych. 

Nie co dzien ni go ście od wie dza ją
przed szko le w Gra bi nie
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Puls Nie mo dli na: 16 li sto pa da
przed ło żył Pan pro jekt bu dże tu
na 2010 ro k. To naj waż niej szy do ku -
ment, któ ry jest przed mio tem ana liz
i de cy zji Ra dy Miej skiej w każ dym ro -
ku. Co on za wie ra?

Przed ło żo ny pro jekt bu dże tu na szej gmi ny
jest wy ni kiem kom pro mi su po mię dzy aspi ra -
cja mi i po trze ba mi na szych miesz kań ców,
a moż li wo ścia mi sfi nan so wa nia ich z uzy ska -
nych do cho dów. Każ de za da nie in we sty cyj ne
uję te w pro jek cie jest prze my śla ne i uzy ski wa -
ło ak cep ta cję rad nych w trak cie ro ku 2009. Za -
tem żad ne z za dań nie po win no być za sko cze -
niem dla Ra dy. Przed ło żo ny pro jekt za kła da
kon ty nu ację pro in we sty cyj ne go roz wo ju gmi ny
i jej szyb kie go roz wo ju, na któ rą wstą pi ła
w 2008 ro ku.

PN: Ale tak kon kret nie.
Bu dżet ro ku 2010 za kła da re kor do we, nie -

spo ty ka ne w hi sto rii na szej gmi ny wy dat ki
w wy so ko ści po nad 46 mi lio nów. Dla przy po -
mnie nia po da ję, że bu dżet ro ku 2006 wy no sił
ok. 24 mi lio nów. Rok 2007 za mknął się zaś
kwo tą ok. 28 mi lio nów. Tak więc, w cią gu
obec nej ka den cji sa mo rzą du bu dżet gmi ny
wzro śnie o po nad 60 pro cent. Wzrost ten do -
ty czy przede wszyst kim na kła dów in we sty cyj -
nych, któ re w przy szłym ro ku wy nio są pra -
wie 13, 5 mi lio na zło tych. Przy po mnę, że
na kła dy in we sty cyj ne w ro ku 2007 wy no si ły
nie ca łe 2 mi lio ny zło tych. Ten wzrost to 675
pro cent. Pra wie sied mio krot ne zwięk sze nie in -
we sty cji w tak krót kim cza sie. No we uli ce,
dro gi, Or lik, ka na li za cje, zwo do cią go wa nie
ob sza rów wiej skich, mo der ni za cje ba zy oświa -
to wej, od no wie nie za so bów wo zów bo jo wych
OSP i wie le in nych, du żych i mniej szych in we -
sty cji już dziś do brze słu ży miesz kań com. Ko -
lej ne in we sty cje suk ce syw nie od da wa ne
w 2010 ro ku przy czy nią się do znacz ne go
pod nie sie nia kom for tu ży cia. Do koń cze nie ka -
na li za cji Nie mo dli na, ka na li za cja Go ście jo -
wic, no wo cze sna ha la spor to wa, ko lej ne no we
uli ce na Os. Cho pi na, re mi za stra żac ka
w Grodź cu, na kła dy in we sty cyj ne w ra mach
fun du szu so łec kie go, mo der ni za cje lub re mon -
ty świe tlic wiej skich, mo der ni za cja uli cy Mic -
kie wi cza, roz po czę cie bu do wy uli cy No wej,
za koń cze nie re kul ty wa cji skła do wi ska w Ro -
gach, wy mia na sie ci wo do cią go wej na ul. Dą -
browsz cza ków, roz po czę cie ter mo mo der ni za -
cji szko ły w Gra czach, prze bu do wa szko ły
w Gra bi nie, ada pta cja po miesz cze nia pod po -
trze by Przed szko la nr 1 w Nie mo dli nie – to
głów ne za da nia, któ re bę dą re ali zo wa ne
w 2010 ro ku. Je stem prze ko na ny, że wszyst kie
bę dą zre ali zo wa ne. 

Przygotowujemy się
do dal sze go roz wo ju

Z Bur mi strzem Nie mo dli na, Mi ro sła wem Stan kie wi czem na te mat przy szło ści na szej
gmi ny w 2010 ro ku i la tach na stęp nych roz ma wia Ka ta rzy na Pa szu la-Gryf. 
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PN: Pa nie Bur mi strzu, czy to nie
jest zbyt am bit ny plan? Prze cież już
ty le by ło obiet nic Pań skich po przed -
ni ków.

Hm. Nie znam obiet nic mo ich po przed ni -
ków. Oso bi ście sta ram się do trzy my wać da ne -
go sło wa. To, co za po wia da łem w kam pa nii wy -
bor czej już zre ali zo wa łem. Roz po czę cie
szyb kich prac zwią za nych z ka na li za cją aglo -
me ra cji nie mo dliń skiej, fo to ra dar w So snów -
ce, po pra wa bez pie czeń stwa miesz kań ców Wy -
dro wic, bu do wa no we go bo iska w Nie mo dli nie,
bu do wa no wo cze snej ha li spor to wej, ter mo -
mo der ni za cja i uno wo cze śnie nie Szko ły Pod -
sta wo wej nr 1, zwo do cią go wa nie Gó ry Ma łej
i jesz cze pa rę in nych waż nych spraw. Pro szę po -
dać przy kła dy, gdzie znaj du je Pa ni obiet ni ce
bez po kry cia?

PN: Pro szę nie zmie niać ról w na -
szej roz mo wie, zgo dził się Pan na wy -
wiad. Czy bu dżet jest re al ny?

Bu dżet ro ku 2010 bę dzie my re ali zo wa li
w bar dzo nie ko rzyst nych wa run kach oto cze -
nia ze wnętrz ne go, spo wo do wa nych głów nie
świa to wym kry zy sem go spo dar czym, któ ry, mi -
mo ko rzyst nych wy ni ków go spo dar czych na -
sze go kra ju, zna czą co ogra ni cza po pyt, a tym
sa mym kon sump cję oby wa te li i rzu tu je bez po -
śred nio na do cho dy na szej gmi ny. To są kon -
kret ne za gro że nia. Je że li uda się unik nąć zna -
czą cych spad ków do cho dów, to bu dżet
przy szłe go ro ku jest w peł ni re al ny.

PN: Do cho dy bu dże tu po cho dzą
mię dzy in ny mi z po dat ków pła co nych
przez miesz kań ców. O ile wzro sną po -
dat ki?

Po dat ki dla miesz kań ców nie bę dą wyż sze.
Po zo sta ną na tym sa mym po zio mie. Nie bę dzie
wzro stu po dat ków w 2010 ro ku.

PN: Nie bę dzie wzro stu po dat ków?
Prze cież in ne sa mo rzą dy na sze go po -
wia tu i wo je wódz twa pod no szą po dat -
ki w 2010 ro ku. Na sza gmi na ma tak
do brą sy tu ację fi nan so wą, że stać nas
na swo iste „za mro że nie po dat ków”
w przy szłym ro ku?

Sy tu acja na szych miesz kań ców i firm jest
po dob na jak w in nych gmi nach. Uwa żam, że
jest bar dzo trud na. Stąd też uzna łem, że
w tak zło żo nej sy tu acji nie po win no wpro wa -
dzać się pod wy żek po dat ków od nie ru cho -
mo ści, środ ków trans por tu, opłat tar go wych,
itp. – dla oby wa te li – osób fi zycz nych i praw -
nych. Do dat ko wo na pod kre śle nie za słu gu je
zna czą ce ob ni że nie, w przy szłym ro ku, wy -
mia ru po dat ku rol ne go. Łącz nie, teo re tycz ny
uby tek do cho dów gmi ny z ty tu łu za mro że nia
po dat ków w sto sun ku do mak sy mal nych sta -
wek usta lo nych przez Mi ni stra Fi nan sów, wy -
nie sie w 2010 ro ku po nad 1 mi lion 100 ty się -
cy zło tych. Ta ką kwo tę mo gą za cho wać
miesz kań cy w swo ich bu dże tach do mo wych.
Mam na dzie ję, że ta kie dzia ła nie po zwo li
miesz kań com i fir mom na szej gmi ny na spo -
koj ne funk cjo no wa nie, zwięk sze nie kon ku ren -
cyj no ści i nie po gor sze nie wa run ków ży cia.
Ta ką kon cep cję po parł Prze wod ni czą cy Ra dy
Pan Jan Olek sa. Ta ką kon cep cję po par li obec -
ni na se sji rad ni uchwa la jąc bu dżet gmi ny
w dniu 3 grud nia.

PN: Nie wszy scy rad ni zga dza ją się
z Pań ską kon cep cją roz wo ju gmi ny.

Nie, to nie praw da. Po raz trze ci mo -
głem przed sta wiać pro jekt bu dże tu gmi ny

i po raz trze ci uzy skał on jed no gło śnie po -
par cie rad nych.

PN: Ale pod czas ostat niej se sji nie
wszy scy rad ni by li obec ni. Wzię ło
w niej udział za le d wie ośmiu rad nych.

O ile wiem, to przy czy ny ab sen cji rad nych
by ły róż ne. Wy jaz dy służ bo we, cho ro by. Na -
wet nie wy obra żam so bie, że nie obec ność nie -
któ rych rad nych mo gła być for mą ob struk cji
dzia łań Ra dy. Nie obec nych rad nych uwa żam
za oso by od po wie dzial ne. Prze cież, gdy by przy -
jąć za ło że nie, że nie obec ni rad ni by li prze ciw -
ni pro ro zwo jo we mu bu dże to wi gmi ny, by ło by to
dla nich po ca łun kiem śmier ci. Nie wie rzę rów -
nież, aby by li zwo len ni ka mi pod no sze nia po dat -
ków dla miesz kań ców. Nie, to nie jest moż li we.
Tak mi się wy da je.

PN: A jed nak ich nie by ło. Jest to
sze ro ko ko men to wa ne.

A Pa ni swo je. Nie po są dzam, że by nie obec -
ni rad ni by li prze ciw ni pro in we sty cyj ne mu bu -
dże to wi gmi ny ro ku 2010, że by by li prze ciw ni
re ali za cji słusz nych po stu la tów miesz kań ców
i by li prze ciw ni re ali za cji swo ich pro gra mów
wy bor czych.

PN: Dla cze go tak wcze śnie Ra da
Miej ska uchwa li ła bu dżet? Do tych cza -
so we bu dże ty by ły uchwa la ne z koń -
cem grud nia lub na po cząt ku ro ku na -
stęp ne go?

Wcze śnie? Sta ra my się o po zy ska nie na -
stęp nych, do dat ko wych środ ków na no we za -
da nia. Mu si my po ka zać na szym kon tra hen -
tom, że ma my już bu dżet, że je ste śmy
wia ry god ni. Przy ję ty bu dżet po zwa la na wcze -
sne ogło sze nie prze tar gów, a tym sa mym uzy -
ska nie ni skich cen. Prze cież na po cząt ku ro ku
wy ko naw cy nie ma ją jesz cze peł nych port fe li
za mó wień. Im mniej za pła ci my za pla no wa ne
in we sty cje, tym wię cej pie nię dzy po zo sta nie
na re ali za cję ko lej nych. Jest to jed na z me tod
ogra ni cza nia kosz tów.

PN: To jed na z me tod. Ja kie są jesz -
cze in ne?

Am bit ny pro gram in we sty cyj ny z jed nej
stro ny oraz za mro że nie wy so ko ści po dat ków,
a na wet ich ob ni że nie po wo du ją ko niecz ność
zbi lan so wa nia bu dże tu. Od bę dzie się to mię dzy
in ny mi po przez ogra ni cze nie wy dat ków bie żą -
cych Urzę du Miej skie go oraz gmin nych jed no -
stek or ga ni za cyj nych, zwięk sze nie eg ze ku cji na -
leż no ści gmin nych, a tak że, o ile bę dzie to
ko niecz ne, za cią gnię cie po ży czek i kre dy tów.
Nie ste ty, w eko no mii nie ma miej sca na cu da,
li czą się tyl ko zim ne licz by i ra chu nek eko no -
micz ny – we dług po wie dze nia: „coś za coś” –
al bo wzrost po dat ków al bo ogra ni cze nie wy -

dat ków i ewen tu al ny wzrost za dłu że nia.
Osta tecz no ścią jest zaś roz wa ża nie o re zy gna -
cji z za dań in we sty cyj nych i re ali za cji słusz -
nych po stu la tów miesz kań ców. Prze cież nikt
te go nie chce.

PN: Pa nie Bur mi strzu, co jesz cze?
Rok 2010 bę dzie rów nież ro kiem przy go -

towywa nia no wych pro jek tów i do ku men ta cji
tech nicz nych pod ko lej ne za da nia, na któ re ist -
nie je wy so kie praw do po do bień stwo uzy ska nia
do fi nan so wa nia ze środ ków UE. Rok ten bę dzie
przy go to wa niem do dal sze go roz wo ju gmi ny.
Już dzi siaj go to we są pro jek ty: prze bu do wy
ulic śród mie ścia od stro ny po łu dnio wej i pół -
noc nej, bu do wy za to ki au to bu so wej w Szy dłow -
cu, ter mo mo der ni za cji Ośrod ka Kul tu ry, prze -
bu do wy bu dyn ku by łe go ko mi te tu na cen trum

kul tu ral no -oświa to we, prze bu do wy i mo der ni -
za cji sta dio nu miej skie go, mo ni to rin gu cen -
trum Nie mo dli na, wy mia ny sie ci wo do cią go wej
w Gra bi nie, bu do wy sie ci ka na li za cyj nych ulic:
Kor fan te go, Da szyń skie go, No wej, Po wstań -
ców Ślą skich i Wy zwo le nia, bu do wy 19 pla -
ców za baw na te re nach wiej skich, mo der ni za -
cji oświe tle nia ulicz ne go w ca łej gmi nie.
W koń co wej fa zie pro jek to wa nia jest ka na li za -
cja Wy dro wic oraz bu do wa no wej dro gi w Sa -
dach. Za awan so wa ne są roz mo wy na te mat
za dań in we sty cyj nych pro wa dzo nych przez za -
rząd ców dróg: kra jo wych, wo je wódz kich i po -
wia to wych.

PN: Co to zna czy? Czy są no we in -
for ma cje o ob wod ni cy i chod ni ku po -
mię dzy Nie mo dli nem a Wy dro wi ca mi?

W jed nym i dru gim przy pad ku in we sto ra -
mi są za rząd cy dróg: kra jo wych i wo je wódz -
kich. Ob wod ni ca jest na eta pie koń co wych
prac zwią za nych z de cy zją śro do wi sko wą,
po niej po wi nien na stą pić etap pro jek to wa nia
i bu do wa. Uda ło się umie ścić tą in we sty cję ja -
ko prio ry te to wą dla wo je wódz twa. Bez wąt -
pie nia wpływ na wy dłu że nie prac nad de cy zją
śro do wi sko wą ma umiesz cze nie czę ści na -
szej gmi ny w stre fie tak zwa ne go ob sza ru
Na tu ra 2000. Jak tyl ko mo gę sta ram się do -
pin go wać wła dze wo je wódz twa i Ge ne ral ną
Dy rek cję Dróg Kra jo wych i Au to strad do bu -
do wy na szej ob wod ni cy. Je że li zaś idzie
o chod nik po mię dzy Nie mo dli nem i Wy dro wi -
ca mi, to bę dzie nas to kosz to wa ło ok. 150 ty -
się cy zło tych. Jest wstęp na zgo da Za rzą du
Dróg Wo je wódz kich w Opo lu, pod wa run -
kiem par ty cy pa cji gmi ny w wy so ko ści, o któ -
rej przed chwi lą wspo mnia łem, na wy ko na nie
pro jek tu w 2010 ro ku i zre ali zo wa nie tej in we -
sty cji w 2011-2012 ro ku. Te raz wszyst ko za -
le ży od Za rzą du Wo je wódz twa i Ra dy Miej -
skiej. Po trzeb ne są sto sow ne zgo dy
na pod pi sa nie po ro zu mie nia.

PN: Roz ma wia my o bu dże cie. Jak
ma Pan za miar go zre ali zo wać?

Re ali za cja bu dże tu bę dzie wy ma ga ła ode
mnie i ze spo łu pra cow ni ków, z któ ry mi współ -
pra cu ję zwięk szo nych wy sił ków i za bie gów
w cią gu ca łe go 2010 ro ku. Wspól nie po ka za li -
śmy, że po tra fi my szyb ko i spraw nie re ali zo wać
ro sną ce wy zwa nia ro ku 2008 i 2009. To ze spół,
któ rym kie ru ję miał i który ma de cy du ją cy
wpływ na re ali za cję przyj mo wa nych przez Ra -
dę Miej ską za dań. Kie run ki pro po no wa ne przez
bur mi strza, ak cep to wa ne przez Ra dę Miej ską,
są de fac to re ali zo wa ne przez kie row nic two
Urzę du, pod le głych mi kie row ni ków jed no stek
or ga ni za cyj nych i ich pod wład nych oraz pra -
cow ni ków Urzę du. Wszy scy oni ma ją swój
udział w do tych cza so wych osią gnię ciach.
Wszy scy oni są po trzeb ni w re ali za cji bu dże tu
ro ku 2010. Re ali za cja każ de go bu dże tu jest
pra cą ze spo ło wą. 

PN: Cze go ocze ku je Bur mistrz Nie -
mo dli na w No wym Ro ku?

Przede wszyst kim zdro wia. Swo je go, jak
i ca łe go ze spo łu pra cow ni ków re ali zu ją cych
bar dzo trud ny bu dżet. Dal szej, bar dzo do brej
współ pra cy z Ra dą Miej ską i życz li wo ści miesz -
kań ców. I to chy ba wszyst ko. I tak bar dzo du -
żo (śmiech). Mo że na wet za du żo. Ży czę miesz -
kań com Zie mi Nie mo dliń skiej te go sa me go.
Ży czę, aby rok 2010 był dla wszyst kich ro kiem
mi ło ści i po myśl no ści. Do Sie go Ro ku.

PN: Dzię ku ję za roz mo wę. 
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Burmistrz Niemodlina
informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim

w Niemodlinie znajdują się:

Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż
nieruchomości:

• oznaczonej nr działki 80/3 o powierzchni 0,04 ha położonej
w  Radoszowicach; cena wywoławcza 10.000,00 zł + podatek VAT. 

Ogłoszenia o I nieograniczonych przetargach ustnych na
wysokość czynszu dzierżawnego:  

• na część nieruchomości oznaczonej nr działek 869/6 i 865/8
k.m.11 o łącznej pow. 77  m² położonej w Niemodlinie przy ul. Opolskiej
z przeznaczeniem na ogródek przydomowy; wywoławcza wysokość
czynszu dzierżawnego wynosi 18,50 zł rocznie + podatek VAT,

• na część nieruchomości oznaczonej nr działki 1227/4 k.m. 11
o pow. (2 x 702 m²) położonej  w Niemodlinie w rejonie ul. Chopina
z przeznaczeniem  na urządzenie terenów zieleni; wywoławcza wysokość
czynszu dzierżawnego za teren o pow. 702m²  wynosi 168,50 zł rocznie
+ podatek VAT.

Przetargi odbędą się w dniu 30 grudnia 2009r., wadium należy
wpłacić do dnia 23 grudnia 2009r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - w trybie
bezprzetargowym część działki nr 1031/1 o powierzchni 108 m²
położonej w Niemodlinie przy ul. Opolskiej, z przeznaczeniem pod
miejsca parkingowe. Informacji udziela się w pokoju nr 23 tut. urzędu,
tel. 0774606295-7 wew. 209.

In for mu je my, iż na rok 2010
Ra da Miej ska nie pod nio -
sła sta wek w po dat ku
od nie ru cho mo ści. Na dal
bę dą obo wią zy wać staw ki
okre ślo ne w uchwa le Nr
XXX/199/08 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 30
paź dzier ni ka 2008 r.

Co rocz nie Mi ni ster Fi nan sów
ogła sza mi ni mal ne staw ki po dat ku
w po szcze gól nych ro dza jach środ -
ków trans por to wych. Na rok 2010
mi ni mal ne staw ki zo sta ły ogło szo ne
w Mo ni to rze Pol skim Nr 67,
poz. 872. Ra da Miej ska zmu szo na
by ła pod jąć no wą uchwa łę w spra -
wie sta wek po dat ku od środ ków
trans por to wych na rok 2010. Pod -
wyż szo ne zo sta ły kwo ty po dat ku tyl -
ko w czte rech przy pad kach, gdyż
staw ki mi ni mal ne, ogło szo ne przez
Mi ni stra Fi nan sów, oka za ły się wyż -
sze od obo wią zu ją cych w Gmi nie
Nie mo dlin. Po zo sta łe staw ki po zo -
sta ły bez zmian.

Śred nia ce na sku pu ży ta
za okres pierw szych trzech kwar ta -
łów 2009 r., któ ra sta no wi pod sta wę

do usta le nia staw ki po dat ku rol ne go
na rok 2010 wy no si 34,10 zł za 1 de -
cy to nę. Za tem staw ka po dat ku rol ne -
go w ro ku 2010 wy nie sie 85,25 zł
za 1 hek tar prze li cze nio wy. Dla przy -
po mnie nia po da je my, iż w ro -
ku 2009 staw ka po dat ku rol ne go
wy no si ła 139,50 zł. Rów nież staw ka
po dat ku le śne go w ro ku 2010 bę -
dzie niż sza niż w ro ku 2009 i wy nie -
sie 30,04 zł.

Obo wią zu ją ce staw ki po dat ku
od nie ru cho mo ści i od środ ków
trans por to wych jak rów nież for mu la -
rze po dat ko we są do stęp ne w Biu le -
ty nie In for ma cji Pu blicz nej Gmi ny
Nie mo dlin w za kład ce „Po dat ki”.

In for mu je my rów nież, iż Ra da
Miej ska na se sji w dniu 3 grud nia
br. uchwa li ła bu dżet Gmi ny Nie mo -
dlin na rok 2010. Z bu dże tem
na rok 2010 moż na za po znać się
w Biu le ty nie In for ma cji Pu blicz nej
Gmi ny Nie mo dlin w za kład ce „Bu -
dżet gmi ny – 2010”. Uchwa ła bu -
dże to wa wraz z za łącz ni ka mi wy wie -
szo na jest rów nież na ta bli cy
ogło szeń w Urzę dzie Miej skim (I pię -
tro, obok Biu ra Ra dy Miej skiej).

Spra woz da nie Bur mi strza Nie mo dli na
z dzia łal no ści w okre sie mię dzy se syj nym

od dnia 29 paź dzier ni ka 2009r.
do dnia 26 li sto pa da 2009 r.

W dniu 3 li sto pa da br. Bur mistrz wziął udział w spo tka niu zor ga ni zo wa nym
przez Prze wod ni czą ce go Ra dy Miej skiej Ja na Olek sa ze sto wa rzy sze nia mi eko -
lo gicz ny mi, funk cjo nu ją cy mi na te re nie gmi ny.

W tym sa mym dniu Bur mistrz pod pi sał umo wę na bu do wę tran zy tu wo dy
pit nej do Gra bi na.

W dniu 4 li sto pa da z ini cja ty wy Bur mi strza od by ło się spo tka nie z rad ny mi
po wia to wy mi na te mat moż li wo ści uję cia w wie lo let nim wy ka zie za dań zwią za -
nych z re ali za cją wie lo let nich pro gra mów in we sty cyj nych na la ta 2009-2012, mo -
der ni za cji lub bu do wy no wych dróg po wia to wych na te re nie Gmi ny Nie mo dlin.

W dniu 5 li sto pa da Bur mistrz spo tkał się z za rzą dem ogród ków dzia łko wych
„Zło cień”, przed sta wi cie lem Agen cji Nie ru cho mo ści Rol nych oraz z przed sta wi -
cie lem kół ło wiec kich, w związ ku z co raz licz niej szy mi znisz cze nia mi czy nio ny mi
przez dzi ką zwie rzy nę na te re nie Nie mo dli na. W spo tka niu uczest ni czy ła rów nież
rad na Ra dy Miej skiej Pa ni Da nu ta Uni jew ska.

W dniu 9 li sto pa da pra cow ni cy urzę du od by li po dróż stu dyj ną do gmi ny Bia -
ła w ce lu za po zna nia się z funk cjo no wa niem elek tro nicz ne go obie gu do ku men -
tów w urzę dzie. Za ku pie nie i wdro że nie elek tro nicz ne go sys te mu obie gu do ku -
men tów bę dzie pierw szym eta pem do wdro że nia sys te mu za rzą dza nia ja ko ścią
ISO w na szej gmi nie.

W dniu 10 li sto pa da z udzia łem rad nych, miesz kań ców, Bur mi strza oraz Wi -
ce mar szał ka Wo je wódz twa To ma sza Ko stu sia od da no do eks plo ata cji prze bu -
do wa ne cen trum wsi Gra cze. Za da nie to, po raz pierw szy w hi sto rii gmi ny, zo -
sta ło do fi nan so wa ne ze środ ków Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich.

W dniu 11 li sto pa da od by ła się uro czy sta Se sja Ra dy Miej skiej, pod czas któ -
rej Bur mistrz wraz z Prze wod ni czą cym Ra dy Miej skiej wrę czy li ho no ro we od zna -
ki Za słu żo ny dla Zie mi Nie mo dliń skiej.

W dniu 16 li sto pa da Bur mistrz spo tkał się z no wym dy rek to rem Ma ia Pol -
ska Pa nem Ja cqu es Mar son.

W tym sa mym dniu Bur mistrz, Prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej Jan Olek sa
oraz rad ny Ma riusz Niec karz spo tka li się z miesz kań ca mi Ma gnu szo wic, człon -
ka mi Sto wa rzy sze nia Od no wy Wsi „Wspól na Spra wa” w Ma gnu szo wi cach. Pod -
czas spo tka nia omó wio ne zo sta ły nie po ro zu mie nia zwią za ne z za go spo da ro wa -
niem daw ne go mły na oraz usta lo no tryb po stę po wa nia w spra wie dal sze go
re mon tu świe tli cy w Ma gnu szo wi cach.

W dniu 19 li sto pa da Bur mistrz spo tkał się ze spo łecz ną ko mi sją miesz ka nio -
wą w spra wie wy ty po wa nia oso by, dla któ rej ma być przy dzie lo ny lo kal miesz -
kal ny w bu dyn ku przy Opol skiej 30.

W tym sa mym dniu Bur mistrz ude ko ro wał w imie niu Pre zy den ta Rzecz po -
spo li tej Pol skiej Pań stwa Brzo zow skich Me da la mi za Dłu go let nie Po ży cie Mał żeń -
skie.

W dniu 20 li sto pa da Bur mistrz spo tkał się z pro jek tan tem zmia ny stu dium
uwa run ko wań pla nu prze strzen ne go gmi ny.

W dniu 23 li sto pa da Bur mistrz spo tkał się z przed sta wi cie lem fir my Schell
bu du ją cej sta cje ben zy no we przy au to stra dzie. Pod czas spo tka nia omó wio no pro -
ble my miesz kań ców Rzę dzi wo jo wic zwią za nych z tą bu do wą.

W dniu 24 li sto pa da Bur mistrz spo tkał się z dy rek to ra mi pla có wek oświa to -
wych w związ ku z pla no wa nym prze tar giem na do wo zy uczniów do szkół w 2010
ro ku.

W tym sa mym dniu do ko na no uro czy ste go otwar cia ho te lu DO MI NO w Nie -
mo dli nie, współ fi nan so wa ne go ze środ ków Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj -
ne go Wo je wódz twa Opol skie go.

W dniu 25 li sto pa da Bur mistrz z oka zji Dnia Pra cow ni ka So cjal ne go spo tkał
się z pra cow ni ka mi OPS oraz sto wa rzy szeń cha ry ta tyw nych dzia ła ją cych na rzecz
miesz kań ców.

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

PODATKI 2010
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Apel Bur mi strza Nie mo dli na

Miesz kań cy Nie mo dli na
i Gmi ny Nie mo dlin!

Mi ja ko lej ny rok, kie dy brak de cy zji
na szcze blu rzą do wym unie moż li wia roz po -
czę cie przy go to wań do bu do wy ob wod ni cy
Nie mo dli na. 

Ak tu al nie przez na sze mia sto prze jeż -
dża 14 000 po jaz dów na do bę. Skut ku je to bra -
kiem bez pie czeń stwa miesz kań ców, po gor -
sze niem sta nu za bu do wy uni ka to we go
cen trum, za nie czysz cze niem mia sta spa li na -
mi, roz jeż dża niem dróg i chod ni ków przez sa -
mo cho dy, głów nie ti ry. Wy ka zy wa li śmy bar -
dzo wie le cier pli wo ści, li cząc na to, że wła dze
cen tral ne po dej mą in ten syw ne dzia ła nia
na rzecz bu do wy ob wod ni cy Nie mo dli na.
Współ dzia ła li śmy z ni mi w przy go to wa niu pro -
ce su kon sul ta cji spo łecz nych oraz w ła go dze -
niu na stro jów spo łecz nych. 

Mi mo za in te re so wa nia po słów, se na to -
rów, sa mo rzą dow ców Zie mi Opol skiej bu do wa
ob wod ni cy Nie mo dli na na dal nie jest przy go to -
wa na do re ali za cji, gdyż nie za bez pie czo no
środ ków na do ku men ta cję tech nicz ną. Nie za -
mie rza my dłu żej go dzić się na ta ki stan. Na sza
cier pli wość ule gła wy czer pa niu, mu si my pod -
jąć bar dziej dra stycz ne środ ki na ci sku. 

Od dnia dzi siej sze go, tj. 20 grud nia 2009 r.
za czy na my zbie ra nie pod pi sów pod pe ty cją
do Pre mie ra Rzecz po spo li tej Pol skiej Pa na Do -
nal da Tu ska w spra wie przy spie sze nia bu do wy
ob wod ni cy Nie mo dli na i za wią zu je my ko mi tet
pro te sta cyj ny. Li czę na wspar cie tej ini cja ty wy.

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

No we in we sty cje – dąb w Szy dłow cu
Ślą skim bę dzie za bez pie czo ny

W ra mach osi 4 Le ader Pro gra mu Roz wo ju Ob -
sza rów Wiej skich pro jekt Gmi ny Nie mo dlin pn. „Świa -
dek hi sto rii – dąb w Szy dłow cu Ślą skim” zo stał po zy -
tyw nie re ko men do wa ny do do fi nan so wa nia przez
Ra dę De cy zyj ną Part ner stwa Bo rów Nie mo dliń skich.
Przed mio to wy pro jekt za kła da cię cia pie lę gna cyj ne
wraz z pra ca mi za bez pie cza ją cy mi, pra ce kon ser -
wa cyj ne do ty czą ce gła zu z 1867 r., któ ry upa mięt nia
po je dy nek ry ce rzy z 1537 r., wy mia nę ogro dze nia, po -
stawienie ta bli cy in for ma cyj nej. Dąb w Szy dłow cu
Ślą skim (zwa ny też dę bem Puc kle ra) mie ści się
w pierw szej dzie siąt ce naj star szych drzew w Pol sce.
Dzię ki re ali za cji pro jek tu drze wo zo sta nie za bez pie -
czo ne, a je go oto cze nie uzy ska no wy wy gląd. Koszt re -
ali za cji za da nia wy no si bli sko 30 000 zł, z cze go po -
nad 17 000 zł sta no wi do fi nan so wa nie unij ne.

Kon ser wa cja fi gu ry św. Flo ria na
Pro jekt Gmi ny Nie mo dlin pn. „Kon ser wa cja po -

mni ka św. Flo ria na w Nie mo dli nie” uzy skał po zy tyw -
ną ak cep ta cję Ra dy De cy zyj nej Part ner stwa Bo rów

Nie mo dliń skich do do fi nan so wa nia w ra mach osi 4
Le ader. Dzię ki po zy tyw nej de cy zji, Fi gu ra św. Flo ria -
na w Nie mo dli nie pod da na zo sta nie kom plek so wym
pra com kon ser wa tor skim. War tość za da nia wy no -
si 36 600 zł, z cze go 21 000 zł sta no wi do fi nan so wa -
nie unij ne. Re ali za cja za da nia prze wi dzia na jest
na rok 2010. Pra ce nad za byt kiem ob ję ła ho no ro wym
pa tro na tem Pań stwo wa Straż Po żar na.

Pla ce za baw w 19 so łec twach
Gmi ny Nie mo dlin

Ra da de cy zyj na Part ner stwa Bo rów Nie mo dliń -
skich re ko men do wa ła pro jekt Gmi ny Nie mo dlin pn.
„Bu do wa i do po sa że nie pla ców za baw na ob sza rach
wiej skich” do do fi nan so wa nia w ra mach dzia ła nia
„Od no wa i roz wój wsi” Pro gra mu Roz wo ju Ob sza -
rów Wiej skich 2007-2013. Tym sa mym w przy szłym
ro ku zo sta nie wy bu do wa nych 19 pla ców za baw
w na stę pu ją cych miej sco wo ściach: Go ście jo wi ce,
Rzę dzi wo jo wi ce, Ma gnu szo wi ce, Ra do szo wi ce, Gro -
dziec, Mi cha łó wek, Lip no, Tar ni ca, Tłu sto rę by, Gra -
bin, Kra sna Gó ra, Mo le sto wi ce, Szy dło wiec Ślą ski,
Rut ki, Rosz ko wi ce, Sar ny Wiel kie, Ja czo wi ce, Ja ku bo -
wi ce, So snów ka. Pla no wa ny koszt re ali za cji in we sty -
cji wy nie sie po nad 700 000 zł, zaś war tość do fi nan -
so wa nia unij ne go po nad 466 000 zł. Za da nie pn.
„Bu do wa i do po sa że nie pla ców za baw na ob sza rach
wiej skich gm. Nie mo dlin” bę dzie dru gą po prze bu -
do wie cen trum wsi Gra czy in we sty cją, na któ rą Gmi -
na Nie mo dlin po zy ska ła środ ki w ra mach PROW.

Po dzię ko wa nie dla spon so rów
i sym pa ty ków przed szko la w Gra bi nie

Ro dzi ce wraz z dzieć mi i na uczy cie la mi Pu blicz -
ne go Przed szko la w Gra bi nie dzię ku ją Pa niom z Ko -
ła Go spo dyń Wiej skich za wspa nia łe wra że nia i upo -
min ki prze ka za ne w cza sie spo tka nia mi ko łaj ko we go
oraz do star cze nie wie lu ra do ści z moż li wo ści wy ko -
ny wa nia świą tecz nych pier ni ków. Oby dwa spo tka nia
od by ły się w re mi zie stra żac kiej.

Szcze gól nie chcie li by śmy po dzię ko wać Pań -
stwu M. K. Krze miń skim za po moc w or ga ni za cji im -
prez i uro czy sto ści przed szkol nych oraz za otrzy ma -
ne da ry. Dzię ki otrzy ma nej po mo cy mo gli śmy
wzbo ga cić i uroz ma icić wy ży wie nie w na szej pla ców -
ce oraz do po sa żyć na sze przed szko le w ma te ria ły pa -
pier ni cze, za baw ki, jak rów nież w cie ka we książ ki. 

In for ma cja o świą tecz nej
zbiór ce żyw no ści

Nie mo dliń skie Sto wa rzy sze nie Do bro czyn ne
„Na dzie ja” prze pro wa dzi ło w dniach 4 i 5 grud nia
zbiór kę żyw no ści w 4 skle pach Nie mo dli na (PSS De -
li ka te sy, PSS „Na gór ce”, Wi mar – ul. Opol ska i To mi
Markt – Al. Wol no ści oraz w dwóch skle pach Tu ło wic
(SU PER SAM i EKO). Ze bra li śmy łącz nie 1 030 kg pro -
duk tów spo żyw czych, z te go w Nie mo dli nie 590 kg
i w Tu ło wi cach 440 kg. Ze bra na żyw ność tra fi do naj -
bar dziej po trze bu ją cych po mo cy osób. Li sty be ne fi -
cjen tów przy go to wu ją Ośrod ki Po mo cy Spo łecz nej
w Tu ło wi cach i Nie mo dli nie.

Sto wa rzy sze nie Na dzie ja ser decz nie dzię ku je wo lon -
ta riu szom z Ze spo łu Szkół w Nie mo dli nie i ich ro dzi com,
opie ku no wi, wła ści cie lom i kie row nic twom skle pów oraz
wszyst kim ano ni mo wym dar czyń com. Osią gnię te efek -
ty są wy ni kiem wraż li wo ści Wa szych serc.

Sto wa rzy sze nie Na dzie ja

In for ma cja od Re dak cji
„Pul su Nie mo dli na”

Re dak cja Pul su Nie mo dli na in for mu je, że re la cja
z uro czy sto ści wrę cze nia Me da li za Dłu go let nie Po -
ży cie Mał żeń skie uka że się w stycz nio wym wy da niu
na sze go mie sięcz ni ka. 

W dniu 26 li sto pa da 2009r. od by ła
się XLVII se sja Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie, na któ rej rad ni pod ję li
n/w uchwa ły:

Uchwa ła Nr XLVII/329/09 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 26 li sto pa da 2009 r. w spra -
wie zmian bu dże tu Gmi ny Nie mo dlin
na rok 2009.

Uchwa ła Nr XLVII/330/09 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 26 li sto pa da 2009 r.

Uchwa ła Nr XLVII/331/09 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 26 li sto pa da 2009 r. zmie nia -
ją ca uchwa łę w spra wie stra te gii roz wią zy wa -
nia pro ble mów spo łecz nych Gmi ny
Nie mo dlin.

Uchwa ła Nr XLVII / 332 /09 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 26 li sto pa da 2009 r.
w spra wie przy ję cia her bu oraz fla gi, ba ne -
ru i pie czę ci z wi ze run kiem her bu Gmi ny
Nie mo dlin.

Uchwa ła Nr XLVII / 333 /09 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 26 li sto pa da 2009 r.
w spra wie za sad uży wa nia sym bo li sa mo -
rzą do wych Gmi ny Nie mo dlin her bu, fla gi
i ba ne ru.

Uchwa ła Nr XLVII / 334 /09 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 26 li sto pa da 2009 r.
w spra wie skar gi na dzia łal ność Bur mi strza
Nie mo dli na.

Uchwa ła Nr XLVII / 335/09 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 26 li sto pa da 2009r.
w spra wie za opi nio wa nia pro jek tu uchwa ły
Sej mi ku Wo je wódz twa Opol skie go do ty czą cej
prze kształ ce nia po przez li kwi da cję dzia łal no -
ści me dycz nej Sa mo dziel ne go Wo je wódz kie -
go Szpi ta la dla Ner wo wo i Psy chicz nie Cho -
rych im. Ks. Bi sku pa Jó ze fa Na tha na
w Bra ni cach.

Uchwa ła Nr XLVII/336/09 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 26 li sto pa da 2009 r. w spra -
wie za sad wy naj mo wa nia lo ka li wcho dzą -
cych w skład miesz ka nio we go za so bu Gmi ny
Nie mo dlin.

Peł ne tek sty uchwał do stęp ne są na stro -
nie in ter ne to wej Urzę du Miej skie go w Nie mo -
dli nie www.nie mo dlin.pl oraz w Biu rze Ra dy
Miej skiej Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie.

ZA PRO SZE NIE 
do udzia łu w gru pie
wspar cia

In for mu je się, że Punkt Kon sul -
ta cyj ny w Nie mo dli nie or ga ni zu je
gru pę wspar cia dla do ro słych
człon ków ro dzin, w któ rych ist nie -
je pro blem al ko ho lo wy.

Ce lem dzia łal no ści gru py bę dzie na ucze nie
się ta kie go po stę po wa nia z pi ją cym bli skim, aby
zmniej szyć szko dy po no szo ne przez ro dzi nę. 

Spo tka nia gru py bę dą pro wa dzo ne przez
spe cja li stę te ra pii uza leż nień (p. Ewę Stel mach)
w czwart ki w go dzi nach od 16.00 do 17.30.

Oso by za in te re so wa ne pro si my o zgła sza nie
się do Punk tu Kon sul ta cyj ne go dla osób uza leż -
nio nych i ich ro dzin w Nie mo dli nie przy ul. Bo ha -
te rów Po wstań Ślą skich 34 (II p. nad bi blio te ką)
w czwart ki w godz. 14.00 – 18.00.

Wieści
z gminy

Wieści z gminy
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Już po raz osiem na sty za gra
Wiel ka Or kie stra Świą tecz nej Po mo cy

10 stycz nia w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie od bę dzie się li cy to wa nie pa mią tek fun da cji oraz rze czy
prze ka za nych przez pry wat nych dar czyń ców. Do go dzin po łu dnio wych na uli cach mia sta po ja wią się kwe -
stu ją cy z pusz ka mi i iden ty fi ka to ra mi WOŚP. Za pra sza my wszyst kich miesz kań ców na wy stę py mu zycz ne, wer -
ni saż wy sta wy Wik to ra Go riacz ko „Por tre ty” i „świa teł ko do nie ba,” czy li po kaz sztucz nych ogni, któ re bę dą
pod su mo wa niem te go rocz nej edy cji WOŚP. Pod czas edy cji 2010 bę dzie my zbie rać pie niąż ki na rzecz on ko -
lo gii dzie cię cej, któ ra zo sta nie wzbo ga co na przez fun da cję spe cja li stycz nym sprzę tem nie zbęd nym do wy -
kry wa nia i le cze nia no wo two rów wśród naj młod szych.

KA BA RET PA RA NIE NOR MAL NI 
Ośro dek Kul tu ry za pra sza na wy stęp ka ba re tu PA RA NIE NOR MAL NI, któ ry od bę dzie się 24 stycz nia (nie -

dzie la) 2010 r., o godz. 16.00 w sa li wi do wi sko wej Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie. 
Bi le ty w ce nie 35 zł moż na na być w se kre ta ria cie Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie.

Za pra sza my!

„Wie czór
z Ope ret ką
i hu mo rem” 

Nie zwy kły kon cert z oka zji trwa ją ce go kar na -
wa łu, grat ka nie tyl ko dla eta to wych me lo ma nów.
„Wie czór z Ope ret ką i hu mo rem” to sen ty men tal na,
peł na do bre go hu mo ru po dróż w ma gicz ną kra inę
ope ret ki. Pod czas wie czo ru  moż na bę dzie usły szeć
naj pięk niej sze arie i du ety z ta kich ope re tek i mu si -
ca li jak: „Księż nicz ka Czar da sza”, „We so ła Wdów -
ka'', „My Fa ir La dy”, „Da ma z Por tre tu” oraz wie le
in nych. 

Gwiaz da mi wie czo ru bę dą Na ira Ay va zy an
i To masz Bia łek, do brze zna ny, zna ko mi ty du et mło -
dych śpie wa ków, pu blicz ność zaś roz ba wi do łez
bły sko tli wy i dow cip ny kon fe ran sjer Ja cek No wo siel -
ski. Wi do wi sko moż na bę dzie obej rzeć w nie dzie -
lę 17 stycz nia, o godz. 17.00 w Ośrod ku Kul tu ry
w Nie mo dli nie.

Bi le ty w ce nie 20 zł do na by cia w se kre -
ta ria cie Ośrod ka Kul tu ry.  To bę dzie wy jąt -
ko wy wie czór. Za pra sza my!

WARSZ TA TY WO KAL NE

Z KA TA RZY NĄ
GRO NIEC

Ośro dek Kul tu ry za pra sza mło dzież na Zi -
mo we Warsz ta ty Wo kal ne, któ re po pro wa dzi Ka -
ta rzy na Gro niec – lau re at ka Dy plo mu Mi strzow -
skie go Na gro dy im. Alek san dra Bar di nie go
za wy bit ne osią gnię cia w pio sen ce ak tor skiej.

Ter min warsz ta tów: 8-12 lu te go 2010 r.
Warsz ta ty są ofer tą dla mło dzie ży

od 14 ro ku ży cia.
Za py ta nia pod nr te le fo nu:

0774606-096.

KON CERT
Kon cert Ka ta rzy ny Gro niec „Li sty Ju lii ka me ral -

nie” od bę dzie się 13 lu te go 2010 r. (so bo ta),
o godz. 18.00 w sa li wi do wi sko wej Ośrod ka Kul tu ry
w Nie mo dli nie. Ce na bi le tu 20 zł.

Di no zau ry w ga le rii
„Na pię ter ku” 

Ośro dek Kul tu ry za pra sza dozwie dza nia wy -
sta wy „W kra inie di no zau rów”. Wy sta wa bę dzie
do stęp na do koń ca grud nia. Za pra sza my!
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Biblioteka to nie tylko
książki...
Z Ja dwi gą Ku ty łą, dy rek to rem
Miej sko–Gmin nej Bi blio te ki Pu blicz nej
w Nie mo dli nie roz ma wia Mi chał Gra czyk

PN: Pro szę po wie dzieć, ilu miesz kań ców ko rzy sta z wy po ży -
czal ni ksią żek? Czy są dłuż ni cy, któ rzy dość dłu go je prze trzy mu ją?

Ja dwi ga Ku ty ła: Co rocz nie re je stru je my oko ło 3100 czy tel ni ków. Oczy wi ście
są dłuż ni cy, któ rzy nie od da ją w ter mi nie wy po ży czo nych ksią żek. Jest to pro blem,
ale nie chcia ła bym an ga żo wać firm win dy ka cyj nych. Ko rzy sta jąc z oka zji – pro -
szę wszyst kich czy tel ni ków, któ rzy prze trzy mu ją książ ki o ich zwrot.

PN: Co no we go w ostat nim cza sie po ja wi ło się na re ga łach?
Ja dwi ga Ku ty ła: W cią gu ro ku uzu peł nia my księ go zbiór na bie żą co. Do ta -

cja z Mi ni ster stwa Kul tu ry wy no si 5.280 zł, ze środ ków wła snych ok. 14 tys. zł.
Pie niąż ki te  prze zna cza my na za kup no wo ści i wzno wień wy daw ni czych. Nie -
daw no za ku pi li śmy kil ka no wych ty tu łów, choć by „Głód i je dwab” Her ta Mul -

le ra, „Ko bie ta na koń cu świa ta” Mar ty ny Woj cie chow skiej i wie le in nych – to
tyl ko kil ka po zy cji, bo wiem nasz księ go zbiór cią gle się roz ra sta.

PN: Ja kie są Pa ni za in te re so wa nia i pa sje?
Ja dwi ga Ku ty ła: Za rów no pry wat nie, jak i za wo do wo in te re su je mnie li te ra tu -

ra, głów nie bio gra fie i po wie ści psy cho lo gicz ne. Uwiel biam rów nież mu zy kę i te atr.
PN: Co cie ka we go dzie je się w bi blio te ce, oprócz te go, że lu -

dzie wy po ży cza ją książ ki?
Ja dwi ga Ku ty ła: Du żą po pu lar no ścią cie szą się róż ne go ro dza ju spo tka nia

au tor skie. Nie daw no go ści li śmy Paw ła Be rę se wi cza (an gli stę) – au to ra wie lu opo -
wia dań dla dzie ci. Dla uczniów klas III, IV, V ze Szko ły Pod sta wo wej nr 1 by ło to
praw dzie prze ży cie twór cze i nie la da atrak cja, choć by sa ma roz mo wa z tak zna -
nym pi sa rzem. Czę sto za pra sza my uczniów szkół pod sta wo wych i przed szko li
na lek cje bi blio tecz ne, a z my ślą o naj młod szych or ga ni zu je my kon kur sy.

PN: Jak ukła da się współ pra ca z sa mo rzą dem gmin nym?
Ja dwi ga Ku ty ła: Współ pra ca ukła da się bar dzo do brze. Cie szę się, że mo ja pra -

ca w śro do wi sku zo sta ła za uwa żo na i do ce nio na, cze go efek tem jest Brą zo wy Krzyż
Za słu gi, któ ry otrzy ma łam odPre zy den ta RP nawnio sek Bur mi strza Nie mo dli na Mi -
ro sła wa Stan kie wi cza – za co dzię ku ję w imie niu swo im i pra cow ni ków bi blio te ki.

PN: Cze go Pa ni ży czy czy tel ni kom w No wym Ro ku?
Ja dwi ga Ku ty ła: Obec nym i przy szłym czy tel ni kom ży czę, aby by li za do wo -

le ni z usług na szej bi blio te ki – no i oczy wi ście du żo zdro wia i po myśl no ści.

PN: Zo stał Pan rad nym w wy ni ku wy bo -
rów uzu peł nia ją cych. Skąd wzię ło się za in -
te re so wa nie po li ty ką i chęć star to wa nia
w wy bo rach?

Mi ro sław Okrze sik: Za wsze coś chcia łem zro bić,
nie tyl ko dla sie bie, ale dla in nych. Kie dyś zaj mo wa -
łem się dzia łal no ścią po li tycz ną. Na le ża łem do PZPR,
ale czło wiek był mło dy. Te raz na le żę do SLD. My ślę
jed nak, że ta wiel ka po li ty ka w tak ma łym mie ście jak
Nie mo dlin ma mniej sze zna cze nie, bo lu dzie zna ją
się na wza jem. Waż na jest oso ba, czło wiek i to, kim
jest. W Ra dzie Miej skiej pra co wa łem już wcze śniej.
Pierw szy raz zo sta łem rad nym po re fe ren dum
w 2000 ro ku. Rów nież przez ca łą na stęp ną ka den -
cję 2002-2006 za sia da łem w Ra dzie. Prze rwę mia -
łem w la tach 2006-2008. Pod ko niec 2008 r. wy star -
to wa łem w wy bo rach uzu peł nia ją cych. By łem
za sko czo ny, że po now nie do sta łem się do Ra dy. 

PN: Ja kie za da nia wy ko nu je Pan w Ra -
dzie Miej skiej?

Mi ro sław Okrze sik: Głów na pra ca opie ra się
przede wszyst kim na pra cy w ko mi sji. Pra ca w Ra dzie
jest już kwin te sen cją te go, co się na niej wy pra co wa -
ło. Za sia dam w Ko mi sji Spo łecz nej. Mi mo, iż pra cu -
je mi się w niej bar dzo do brze, to jed nak uwa żam, że
w Ko mi sji Go spo dar ki i Bu dże tu, w któ rej mia łem już
oka zję za sia dać we wcze śniej szych ka den cjach, był -
bym moc niej szy.

PN: Co dzie je się obec nie w okrę gu, któ -
ry Pan re pre zen tu je?

Mi ro sław Okrze sik: Obec nie tro chę ma ło się
tam ro bi, wię cej dzie je się w dru giej czę ści mia sta, co
jest oczy wi ście zro zu mia łe – tam są prze cież te re ny
in we sty cyj ne, któ re trze ba za bez pie czyć, choć by dla
po ten cjal nych in we sto rów. W mo im okrę gu wy bor -
czym po trzeb ny jest chod nik, ale spra wa jest dość
trud na – od ci nek ma 1,5 km. To bę dzie du ży koszt,
ale przy znam, że ze wzglę du na bez pie czeń stwo

dzie ci, pro blem po wi nien być w przy szło ści roz wią za -
ny. Mo im okrę giem wy bor czym jest rów nież Ry nek,
a tam mo der ni zu je się dro gi. Ża łu ję, że prze padł
nam wnio sek na re wi ta li za cję ulic Drzy ma ły i Ki liń -
skie go. Ale nie wszyst ko na raz. I tak bar dzo du że pie -
nią dze uda ło się po zy skać, cze go są sie dzi nam za -
zdrosz czą. Po do ba mi się, że znaj du je się no we środ ki
na in we sty cje. Na sze wnio ski o do fi nan so wa nie są
bar dzo do brze przy go to wa ne i wy so ko oce nia ne
przez eks per tów. To cie szy.

PN: Pra ca za wo do wa i spo łecz na
na pew no zaj mu ją spo ro cza su. Znaj du je
Pan czas dla sie bie, swo ich za in te re so -
wań?

Mi ro sław Okrze sik: Mam du żą, sze ścio aro wą
dział kę, któ ra w du żej mie rze po chła nia mój czas wol -
ny. In te re su ję się hi sto rią – jesz cze za cza sów li ceum
star to wa łem w olim pia dach przed mio to wych. Uda -
ło mi się na wet zo stać lau re atem tur nie ju wie dzy
o Ślą sku Opol skim. Na kon kur sach i olim pia dach hi -
sto rycz nych zaj mo wa łem czo ło we miej sca. In te re -
su ję się spor tem, wpraw dzie nie mam te raz cza su, by
jeź dziec na me cze, ale kie dy Od ra Opo le gra ła
w pierw szej li dze, by łem na nich czę stym go ściem.
Kie dy mam czas czy tu ję też książ ki – obec nie przede
wszyst kim o te ma ty ce zwią za nej z pra cą za wo do wą.
Kie dyś czy ta łem książ ki hi sto rycz ne – Kraw czu ka,
Sien kie wi cza. Się ga łem rów nież do ory gi nal nych
opra co wań Pusz ki na czy Toł sto ja.

PN: Ży cio wa wpad ka....
Mi ro sław Okrze sik: Nic mi nie przy cho dzi do gło -

wy. Pew nie ja kaś by ła, ale nie mo gę so bie przy po -
mnieć. Żad na z nich nie za pa dła mi głę bo ko w pa mięć. 

PN: A suk ces?
Mi ro sław Okrze sik: Moż na po wie dzieć, że za ufa -

nie spo łe czeń stwa i wy gra ne wy bo ry. Z cza sów szkol -
nych kil ka czo ło wych po zy cji na olim pia dach przed -
mio to wych.

PN: W ży ciu pry wat nym jest Pa n oso bą… 
Mi ro sław Okrze sik: Mam wa dy, jak każ dy. Po noć

je stem pra co ho li kiem, tak przy naj mniej mó wią o mnie
oso by z ze wnątrz (śmie je się). Nie je stem kon flik to wy,
mo że tyl ko upar ty. Je stem ra czej spo koj nym Lwem.

PN: Co na za koń cze nie chciał by Pa n
prze ka zać na szym Czy tel ni kom?

Mi ro sław Okrze sik: Ży czę wszyst kim Czy tel ni -
kom i Miesz kań com ca łej gmi ny, by na sze mia sto
i so łec twa roz wi ja ły się co naj mniej w ta kim tem pie,
jak w ostat nich kil ku la tach, by po pra wia ły się wa run -
ki ży cia, by two rzo no no we miej sca pra cy. A po nie -
waż zbli ża ją się Świę ta Bo że go Na ro dze nia i No wy
Rok, ży czę wszyst kim, by prze bie ga ły one w ro dzin -
nej at mos fe rze, a No wy 2010 Rok był lep szy od po -
przed nie go. 

PN: Dzię ku ję za roz mo wę.

Ważny jest człowiek
i to, kim jest…
Z Mirosławem Okrzesikiem, radnym Rady Miejskiej w Niemodlinie
rozmawia Katarzyna Paszula-Gryf.

Mi ro sław Okrze sik uro dził się w Nie mo dli nie
w ro ku 1960. Jest zo dia kal nym Lwem. Do pierw -
szych czte rech klas szko ły pod sta wo wej uczęsz czał
w Go ście jo wi cach, a na stęp nie do miesz czą cej się
w zam ku Szko ły Pod sta wo wej nr 2. Li ceum Ogól no -
kształ cą ce ukoń czył w Nie mo dli nie i ja ko je den z naj -
lep szych ab sol wen tów otrzy mał szan sę ukoń cze nia
stu diów za gra ni cą. W pierw szej wer sji mia ła to być
Buł ga ria, ale Aka de mię Rol ni czą ukoń czył w Char ko -
wie. Przy jem nie wspo mi na okres stu diów – ra zem
z nim stu dio wa ła mło dzież z 60 kra jów świa ta. Obec -
nie miesz ka w Nie mo dli nie i pro wa dzi fer mę w spół -
ce Ma ia Pol ska na le żą cą do naj więk sze go kon cer nu
dro biar skie go w Eu ro pie Eu ro vo. 



PN: Je steś po my sło daw cą Par tii Do -
bre go Hu mo ru? Po wiedz, skąd wziął się
po mysł? Kto mo że być jej człon kiem?

Szcze pan Sa dur ski: Przy ję ło się, że sa ty ra to twór -
czość sa ty rycz na i ka ba re to wa, że po win ni śmy się śmiać
tyl ko wte dy, gdy zgó ry wie my, iż ma my doczy nie nia zsa -
ty rą i hu mo rem. Mo im zda niem sa ty ra i hu mor win ny
być w na szym ży ciu wszech obec ne i po win ny ła mać
utar te sche ma ty my śle nia. To dla te go nie daw no zgło si -

łem do PZPN swo ją kan dy da tu rę na tre ne ra pol skiej re -
pre zen ta cji pił ki noż nej, dla te go wy sła łem swo ją kan dy -
da tu rę na Se kre ta rza Ge ne ral ne go NA TO i dla te go
ofi cjal nie zgło si łem do Na ro do we go Cen trum Spor tu,
aby bu do wa ny obec nie Sta dion Na ro do wy wWar sza wie
no sił imię Mi cha ela Jack so na – to przy kła dy z ostat nich
mie się cy. Par tię Do bre go Hu mo ru wy my śli łem w ro -
ku 2001. Po nie waż na si po li ty cy swo imi dzia ła nia mi ro -
bi li sa ty ry kom kon ku ren cję, po my śla łem, że sa ty ry cy po -
win ni zro bić to sa mo. Wspar ło mnie wie lu sa ty ry ków
i lu dzi zpo czu ciem hu mo ru. By li śmy na wet okrok odofi -
cjal ne go za re je stro wa nia par tii, ale stwier dzi łem, że pew -
nej gra ni cy nie po win ni śmy prze kra czać. Skład ka człon -
kow ska PDH to trzy uśmie chy dzien nie, więc chy ba każ da
oso ba na na szej pla ne cie mo że zo stać jej człon kiem. 

PN: Co są dzisz o kon kur sie „Kar pik”
or ga ni zo wa nym w Nie mo dli nie?

Szcze pan Sa dur ski: To wspa nia łe, że im pre za się
roz ra sta i jest jed ną z cy klicz nych te go ty pu w Pol sce.
Dzię ki niej Nie mo dlin ma do sko na łą szan sę pro mo -
cji w Pol sce oraz nie po wta rzal ną szan sę za ist nie nia
w świe cie. Je stem jed nym z tych, któ rzy ki bi cu ją „Kar -
pi ko wi” od sa me go po cząt ku, a obec nie mój por tal
roz ryw ko wy Sa dur ski. com, któ ry od wie dza mie sięcz -
nie ćwierć mi lio na osób, zo stał ofi cjal nym pa tro nem
kon kur su. Dzię ki te mu o im pre zie w Nie mo dli nie do -
wie dzą się ko lej ne rze sze lu dzi w Pol sce i w Eu ro pie. 

W Nie mo dli nie by łem przy oka zji „Kar pi ków”, tu -
taj mia ła miej sce mo ja wy sta wa zor ga ni zo wa na
w Ośrod ku Kul tu ry, tu od sła nia łem ta blicz kę na „Ścia -
nie Sa ty ry ków” i spę dzi łem wspa nia łe chwi le z go ść -
mi i ry sow ni ka mi pod czas dwóch bie siad. Mia łem też
oka zję od by cia dłu gie go spa ce ru po mie ście w to wa -
rzy stwie in nych ry sow ni ków. Po nie waż by ło zim no
i je dy ną czap kę, ja ką wów czas po sia da łem, by ła
czer wo na bła zeń ska, więc w niej spa ce ro wa łem bu -
dząc przy tym uśmie chy prze chod niów. To zna czy, że
lu dzie w Nie mo dli nie lu bią się śmiać, a za tem „Kar -
pik” tra fił na do bry grunt, bo do or ga ni za cji ta kich
im prez nie wy star czą pie nią dze. Mu si być gru pa pa -
sjo na tów z ser cem. Do pó ki jest pa sja i za mi ło wa nie,
do pó ty „Kar pik” bę dzie miał ko lej ne edy cje. Ta ką
im pre zę trze ba pie lę gno wać, to wi zy tów ka mia sta.

PN: WNie mo dli nie już poraz dru gi roz da -
no le gi ty ma cje PDH. Czy czę sto od wie dzasz
im pre zy sa ty rycz ne pro mu ją ce par tię?

Szcze pan Sa dur ski: Na każ dą im pre zę sa ty rycz ną
i ka ba re to wą, na któ rą je stem za pro szo ny, za bie ram le -

gi ty ma cje PDH, więc licz ba człon ków sta le się po więk -
sza. Zresz tą le gi ty ma cję przy zna ją tak że oso by za ufa ne,
nie tyl ko ja. Le gi ty ma cje PDH mia łem ze so bą w Szwe -
cji i w Tur cji, gdzie by łem ju ro rem kon kur sów sa ty rycz -
nych. W Tur cji by ło tak wie lu chęt nych, że le gi ty ma cji za -
bra kło! Pa mię taj my, że po czu cie hu mo ru nie za le ży
od miej sca za miesz ka nia, wie ku, płci, ra sy i wy zna nia.

PN: Ja kie są Two je za in te re so wa nia,
oprócz za wo do wych – ulu bie ni ry sow ni cy
i ar ty ści ka ba re to wi?

Szcze pan Sa dur ski: Lu bię po zna wać cie ka wych lu -
dzi, po dró żo wać po świe cie (zwie dzi łem pra wie ca łą
Eu ro pę, by łem m.in. w Chi nach, RPA, Emi ra tach Arab -
skich), lu bię ko me die oraz fil my ka ta stro ficz ne. Je śli
cho dzi o ar ty stów, więc o zna jo mych – trud no się wy -
po wia dać. Z tych, któ rych mia łem oka zję po znać, wy -
so ko ce nię za pro fe sjo na lizm i po dej ście do ży cia Pie -
trza ka, Dań ca, Droz dę, Czu basz ko wą. Na szczę ście
sa ty ra to nie za wo dy spor to we, więc nie ma po trze by
two rzyć kla sy fi ka cji, kto jest naj lep szy. Każ dy jest in ny,
w in ny spo sób do cie ra do od bior ców i fa nów.

PN: Cze go ży czysz miesz kań com Nie -
mo dli na w No wym 2010 Ro ku?

Szcze pan Sa dur ski: Miesz kań com Nie mo dli na
i sym pa ty kom kon kur su „Kar pik” ży czę mniej zmar -
twień i wię cej uśmie chu. To ba nal ne, ale praw dzi we
– z uśmie chem ży je się przy jem niej.

PN: Dzię ku ję za roz mo wę i do zo ba cze -
nia na „Kar pi ku” za rok. 
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Elek to rat jest
po na szej stro nie
Roz mo wa z Lesz kiem Ku ria tą
z po pu lar ne go opol skie go ka -
ba re tu „Rży sko”.

PN: Jak za ba wił na sce nie pu blicz -
ność ka ba ret „Rży sko” w ro ku 2009?

Le szek Ku ria ta: Ka ba ret za ba wiał jak umiał
naj le piej, czy li swo im fol ko wo -oby cza jo wo -po li -
tycz nym sty lem. „Dziad” i „Ba ba” na bie żą co ko -
men to wa li obec ną pol ską rze czy wi stość. „Krzysz -
tof Ko” z każ dej miej sco wo ści, w któ rej gra li śmy,
star to wał na pre zy den ta, a jak już bra ko wa ło
słów, do ak cji wkra cza ło dziel nie trio „Świn ki
Trzy” pod ba tu tą mgr sztu ki Ar man da, któ re wy -
ło aż mi ło. Naj cie kaw sze wspo mnie nia to wy stęp
pod czas „Dni Ska ły” – tam by ło zim no, więc roz -
grze wa li śmy pu blicz ność wraz z ar ty stą An drze -
jem Gra bow skim. Pa mię ta my rów nież „Do żyn ki
Po wia to we” w Ko niec po lu, gdzie więk szość no ta -
bli sta no wi li przed sta wi cie le PIS -u. Ostro po je -
cha li śmy z „bliź ni mi” – oka za ło się, że elek to rat
jest po na szej stro nie.

PN: Naj bliż sze pla ny i po my sły
na re ali za cję no wych sce nek?

Le szek Ku ria ta: Dla ka ba re tu ta kie go jak
nasz jest tro chę nud na wo pod czas rzą dów PO –
nie ma tak wy ra zi stych po sta ci jak w cza sach

LPR i Le PeR, któ rzy fun do wa li nam sen ty men tal -
ny po wrót do PRL -u. Wte dy li de rzy sa mi two rzy li
go to we tek sty ka ba re to we i wy star czy ło je tyl ko
no to wać. Cho ciaż Plat for mer si za czy na ją się po -
wo li roz krę cać – po ja wia się „Ry chu”, któ ry jed ną
rę ką wy ko nu je te le fon do „Zby cha”, a dru gą grze -
bie w na szej bu dże to wej kie sze ni. Na pew no trze -
ba bę dzie to po swo je mu sko men to wać.

PN: Cze go chcie li by ście ży czyć
miesz kań com Mia sta i Gmi ny Nie mo -
dlin w No wym Ro ku 2010? Jest oka zja,
bo wiem rok 2009 już się koń czy…

Le szek Ku ria ta: Miesz kań com Nie mo dli -
na ży czy my wię cej dy stan su do sie bie i po li ty -
ki. Rób cie swo je, pró buj cie coś zmie niać, nie
cze ka jąc, aż Wam coś „skap nie” z gó ry. No
i (mi mo wszyst ko) uśmie chaj cie się czę ściej,
nie tyl ko od świę ta. 

PN: Dzię ku ję za roz mo wę i po wo -
dze nia na sce nie w No wym Ro ku 2010!

Rozmowa
ze Szczepanem Sadurskim

– wydawcą, rysownikiem,
jurorem konkursów

satyrycznych oraz gwiazdą
programów telewizyjnych

Po kar pi ko we

PN: Mi nął już mie siąc od pod -
su mo wa nia kon kur su. Jak czu łeś
się w Nie mo dli nie i jak wspo mi nasz
swój po byt w na szym mie ście?

Ni ko la Hen drickx: W Nie mo dli -
nie spę dzi łem cu dow ny czas. By łem
wspa nia le po wi ta ny i ugosz czo ny.
Dłu go bę dę wspo mi nał wie czór
na bie sia dzie. Lu dzie są u was bar dzo
go ścin ni i ro dzin ni. 

PN: Czy weź miesz udział w na -
stęp nej edy cji kon kur su?

Ni ko la Hen drickx: Oczy wi ście,
chęt nie we zmę udział po now nie
w kon kur sie. Chciał bym za wi tać
do Nie mo dli na jesz cze raz…

PN: Jak spę dzisz te go rocz ne
Świę ta Bo że go Na ro dze nia i Syl we -
stra?

Ni ko la Hen drickx: Świę ta i Syl we -
stra spę dzę z mo ją ro dzi ną i na rze czo -
ną. Nie je stem ty pem im pre zo we go
zwie rzę cia. Przy ję cie i ro dzin ne roz -
mo wy są dla mnie szczę ściem.

lau re atem na gro dy
VII Mię dzy na ro do we go Kon kur su Sa ty rycz ne go „Kar pik 2009”

Roz mo wa z Ni ko lą Hen drickx’em z Bel gii
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PN: Jac ku, jak twór czo speł nia łeś się
w ro ku 2009?

Ja cek Fran kow ski: Mia łem in dy wi du al ną wy sta -
wę w Mu zeum Ka ry ka tu ry na prze ło mie ma ja

i czerw ca. Wspól nie z pio sen kar ką Li dią Sta ni sław ską
przy go to wa łem spek takl ka ba re to wy „Po śmiej my się
z gwiazd” – pre mie ra od by ła się w Cen trum Kul tu -
ry w Ko zie gło wi cach. Wspól nie z Wi tol dem My sy ro -
wi czem przy go to wa li śmy kon kurs i wy sta wę w Ga le -
rii Te atru Ram pa w War sza wie.

PN: Naj bliż sze pla ny, wy sta wy i pro jek ty?
Ja cek Fran kow ski: Naj bliż sze pla ny to przy go to -

wa nie kon kur su i wy sta wy „Ope ra” dla Te atru Wiel -
kie go w War sza wie oraz przy go to wa nie wy sta wy
in dy wi du al nej „Od Jał ty do Bruk se li” na 30 – le cie So -
li dar no ści.

PN: Ja kie są naj więk sze ma rze nia Jac -
ka Fran kow skie go?

Ja cek Fran kow ski: Chciał bym zre ali zo wać film
do ku men tal ny o le śni kach w cza sie II Woj ny Świa to -

wej. Le śni cy ja ko gru pa za wo do wa po nie śli pro cen -
to wo naj więk sze stra ty za rów no ze stro ny wła dzy ra -
dziec kiej na prze ję tych wschod nich te re nach II Rzecz -
po spo li tej, jak i hi tle row ców na zie miach
oku po wa nych. Le śni cy sta no wi li też ka drę i za ple cze
par ty zant ki, dla któ rej las był ba zą i schro nie niem.
Film był by kon ty nu acją zre ali zo wa ne go w 2005 ro -
ku fil mu o przed wo jen nym dy rek to rze Na czel nym La -
sów Pań stwo wych, ge nial nym or ga ni za to rze ży cia
go spo dar cze go Ada mie Lo re cie, któ re go lo sy
po aresz to wa niu przez Ar mię Czer wo ną we wrze -
śniu 1939 na No wo gród czyź nie, do dzi siaj nie zo sta -
ły wy ja śnio ne.

PN: Te go wszyst kie go ży czę Ci w No -
wym 2010 Ro ku i dzię ku ję za roz mo wę.

PN: Koń czy się rok. Ja ki był on dla Cie -
bie, je śli cho dzi o Two ją wiel ką pa sję, ja ką
jest fo to gra fia?

Woj ciech Ska łu ba: Dość uda ny, je śli cho dzi o pre -
zen to wa nie prac na wy sta wach. Swo je fo to gra fie pre -
zen to wa łem w Opo lu, Prud ni ku i Kor fan to wie,
a od paź dzier ni ka znaj dą się one w Tren ton – w Sta -
nach Zjed no czo nych. Mo je pra ce uka za ły się rów -
nież w al bu mie „Po ezja fo to gra fii – fo to gra fia po ezji”.

PN: Sfo to gra fo wa łeś już pra wie
wszyst ko w Gmi nie Nie mo dlin – pej zaż,
przy ro dę, ar chi tek tu rę. Na co te raz ko lej?

Woj ciech Ska łu ba: Pró bu ję od kryć coś no we go,
ale ostat nio mam pro ble my ze zdro wiem i je stem
tro chę „wy pa lo ny”. My ślę, że bę dzie to coś awan -
gar do we go. Na ra zie mil czę, przy naj mniej do pó ki
nie zre ali zu ję pro jek tu. Po pro stu chcę od bior ców
za sko czyć czymś zu peł nie in nym.

PN: Te raz py ta nie nie co no stal gicz ne –
pa mię tasz swo je pierw sze zdję cia?

Woj ciech Ska łu ba: Nie daw no ro bi łem po -
rząd ki i spo glą da łem na nie przez ja kiś czas – aż
mi rę ce opa dły (śmiech)… Za wsze fa scy no wa ło
mnie świa tło. Mo gę śmia ło po wie dzieć, że do tej
po ry zro bi łem kil ka ty się cy zdjęć, nie ste ty część
prze pa dła.

PN: Co mo żesz do ra dzić mło dym
adep tom fo to gra fo wa nia?

Woj ciech Ska łu ba: Dzi siaj pra wie każ dy fo to -
gra fu je. Za chę cam wszyst kich, aby mie li oczy sze -
ro ko otwar te, że by pod szko li li się w tech ni ce. Te raz
apa ra ty sa me ro bią zdję cia, ale to o ni czym jesz cze
nie świad czy (śmiech). Przy po mi na ją mi się daw ne
cza sy, kie dy wie le cza su spę dza łem w ciem ni – mu -
sia łem wie le się na uczyć i do strze gać rze czy, któ re
dzi siaj bar dzo mi się przy da ją.

PN: Czy Świę ta Bo że go Na ro dze nia
i Syl we stra spę dzasz z apa ra tem fo to gra -
ficz nym?

Woj ciech Ska łu ba: Świę ta rzad ko spę dzam
z apa ra tem, a je śli cho dzi o Syl we stra – to
pierw szy i ostat ni raz fo to gra fo wa łem fa jer wer -
ki pod Ośrod kiem Kul tu ry. Po wsta ło wte dy kil ka
nie złych ujęć.

PN: Cze go Ci ży czyć w No wym Ro ku?
Woj ciech Ska łu ba: Zdro wia, bo resz ta przyj -

dzie sa ma…
PN: Te go Ci ży czę i dzię ku ję za roz mo wę.

PN: Ja ki był koń czą cy się rok 2009 dla ze spo łu Far ben Leh re?
Woj ciech Woj da: Na pew no był to naj bar dziej ak tyw ny kon cer to wo rok

w na szej do tych cza so wej hi sto rii – ma my na kon cie po nad 100 za gra nych kon -
cer tów. Po nad to wio sną uka za ło się dru gie DVD ze spo łu, za ty tu ło wa ne „PUN KY
REG GAE li ve”, a w paź dzier ni ku świa tło dzien ne uj rza ła naj now sza pły ta „Fe raj -
na”. Jed nym sło wem rok 2009 był pra co wi ty…

PN: Naj bliż sze pla ny, na gra nia?
Woj ciech Woj da: Na ra zie naj bliż szych pla nów wy daw ni czych nie ma my, za -

tem skon cen tru je my się na kon cer tach – jest to coś, co naj bar dziej lu bi my ro bić.
Jesz cze w grud niu je dzie my do Wied nia i Mo na chium, na to miast wio sną 2010
pla nu je my ko lej ną edy cję tra sy PUN KY REG GAE li ve.

PN: W Nie mo dli nie ma cie mnó stwo wiel bi cie li, wy stę po wa li -
ście tu dwa ra zy. Cze go mo że cie ży czyć wszyst kim fa nom wa szej
mu zy ki w No wym 2010 Ro ku? 

Woj ciech Woj da: Zdro wia, bo resz tę moż na so bie za ła twić (śmiech). A po nad -
to kon se kwen cji, wia ry w sie bie i si ły nie zbęd nej do funk cjo no wa nia w dzi siej szej
rze czy wi sto ści.

Chciał bym zre ali zo wać film...
Roz mo wa z Jac kiem Fran kow skim – ka ry ka tu rzy stą, sce no gra -
fem, lau re atem „Zło tej Szpil ki 91” oraz twór cą pro jek tu la lek do te -
le wi zyj nej szop ki „Pol skie ZOO”.

Pró bu ję od kryć coś no we go...
Roz mo wa z Woj cie chem Ska łu bą, pa sjo na tem fo to gra fo wa nia,
człon kiem Nie mo dliń skie go To wa rzy stwa Re gio nal ne go 

Roz mo wa z Woj cie chem Woj dą,
li de rem gru py Far ben Leh re

Kon cen tru je my się na kon cer tach...
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Dar cie pie rza

Je den ze sta rych zwy cza jów na ka zy wał, aby ro -
dzi ce przy go to wa li mło dym po ściel, kie dy ci na ob -
czy znę lub na na uki wy jeż dża li. Rów nież wia no dla
có rek mu sia ło być na czas spo rzą dzo ne. Pra wie
wszy scy lu dzie w każ dej wio sce trzy ma li ja kieś gę -
si, któ re od la ta, przez ko lej nych osiem ty go dni,
pie rzy ły się i od cza su do cza su po zba wia ne by ły
czę ści pu chu. Ob dar te gę sie pie rze prze cho wy wa -
no w spe cjal nych prze wiew nych wo rach lub pa ko -
wa no je do wsy pów, po czym przy wie sza no do be -
lek na stry chu. 

W zi mie, kie dy pa no wał chłód a na ze wnątrz nie
by ło zbyt wie le pra cy, mat ka po wia da ła: „Idź i skrzyk -
nij na wie czór są sia dów na szkub ki (Fa dern -
schleißer)”. Ko bie ty i dziew czę ta z są siedz twa chęt -
nie przyj mo wa ły ta kie za pro sze nie, po nie waż by ła to
za wsze mi ła od mia na pod czas dłu gich, zi mo wych
wie czo rów. 

Kie dy już wszy scy ze bra li się w umó wio nym do -
mu, na środ ku ku chen nej izby sta wia no du ży stół.
Z wo rów ostroż nie wy sy py wa no na je go blat ca łą gó -
rę uzbie ra ne go wcze śniej pie rza, po czym roz po czy -
na no sku ba nie. Piór ko po piór ku by ło zry wa ne i roz -
pru wa ne. Lot ki kła dzio no na ko la na, a pie rze
do ko szy ków. Dzie ci w tym cza sie mu sia ły iść wcze -
śniej do łó żek, aby nie słu cha ły o czym do ro śli
przy „szkub kach” roz pra wia ją – a by ło o czym. Cza -
sem i ca ły wiej ski ka len darz był tu oma wia ny. Na zbie -
ra ło się w cią gu ro ku wie le te ma tów, o któ rych te raz
moż na by ło swo bod nie po ga wę dzić.

Opo wia da no więc wiej skie le gen dy, prze róż ne
po wiast ki czy plo tecz ki; śpie wa no też sta re i no we
pio sen ki. A kie dy zbli ża ła się pół noc mat ka pierw sza
koń czy ła sku ba nie i mó wi ła: „Koń czy my na dziś ro bo -
tę”. Wów czas zbie ra no resz tę nie ob dar tych piór
do wo ra, a na sto le w ich miej scu po ja wia ła się ka -
wa i pach ną cy pla cek z kru szon ką (Streu sel ku chen).
Do do mu za glą da li nie cier pli wie mło dzi chłop cy, któ -

rzy przy cho dzi li po swo je naj mi lej sze, bra li je pod rę -
kę i za bie ra li się w dro gę do do mu. 

Po kil ku wie czo rach dar cie pie rza do bie ga ło koń -
ca. Pod czas ostat nie go wie czo ru koń czo no więc szyb -
ciej ro bo tę i roz po czy na no tzw. bal pie rza (Fe dern -
bal). Pod czas te go ba lu po da wa no szcze gól nie do brą
ka wę oraz cia sto z po wi dła mi śliw ko wy mi i kru szon -
ką (Streu sel ku chen mit Pflau men sch mo atsch).
Na sto le sta wia no też po kro jo ną kieł ba sę oraz sa łat -
ką ziem nia cza ną ze śle dzia mi (Wur st sch nit ten mit
He ring so lo ot). Na le wa no pa rę kie lisz ków wód ki, tak
że na sto sow ny na strój nie cze ka ło się dłu go. Stół
i krze sła od sta wia no na bok, a po tem  roz po czy na -
no ra do sne za ba wy, przy śpiew ki i po tań ców ki. Tak
koń czo no dar cie pie rza „Fe dern schleißen”.

Po kil ku dniach od po czyn ku „szkub ki” za czy na -
no na no wo, u ko lej ne go go spo da rza. Cho dzi ło się
więc tak od do mu, do do mu, aż ca łe go pie rza się nie
ob dar ło. Kie dy kar na wał do bie gał koń ca koń czy ło się
rów nież i dar cie pie rza.

Świ nio bi cie

Go spo da rze, rów nież i mniej za moż ni lu dzie
miesz ka ją cy na pod nie mo dliń skiej wsi, każ de go ro ku
za rzy na li jed ne go lub wię cej wie prz ków.  Na tzw.
„świ nio bi cie” (Schwe ine schlach ten al bo też bar dziej
uro czy ście Schlacht fest) za pra sza no naj czę ściej ro dzi -
nę i zna jom ków, któ rzy przy pra cy i na tu ral nie przy je -
dze niu słu ży li po mo cą. Kie dy świ nia by ła już za kłu ta,
wkła da no ją do spe cjal ne go ko ry ta (Brühtrog) i skro -
ba no z niej szcze ci nę. Na stęp nie wspól ny mi si ła mi
prze kła da no ją na po chy lo ną dra bi nę, pod cią ga no
na od po wied nią wy so kość, po czym wszy scy cze ka li
już tyl ko na mo ment roz cię cia brzu cha. Oglą da no
wów czas czy wszyst ko jest w po rząd ku, czy wie przek
był zdro wy, na zna cza no, oce nia no ja kość tłusz czu.

Kie dy świ nia by ła już wy pa tro szo na usta la no gru bość
sło ni ny czę ści brzusz nej oraz ja kość ne rek, póź niej za -
bie ra no coś do kuch ni, do spró bo wa nia. Szcze gól na
du ma pa no wa ła, gdy sło ni na na grzbie cie zwie rzę cia
by ła słusz nej wy so ko ści; mie rzo no ją pal ca mi, a kie -
dy na czte ry lub wię cej pal ców (sze ro ko ści) by ła wy -
so ka, ści ska no no gę wie prza, od da jąc mu w ten spo -
sób na leż ne ho no ry.

Rzeź nik w mię dzy cza sie płu kał już je li ta, go to wał
wo dę w ko tle, a pa ni do mu przy go to wy wa ła pierw -
szy ma ły po czę stu nek, na zy wa ny „Schu scher”. Był tu
móż dżek, cy na der ki, płuc ka i sma żo ne mię so z du żą
ilo ścią gru bo po kro jo nej, du szo nej ce bu li; nie któ rzy
do da wa li do te go jesz cze jaj ka. Krom ka praw dzi we -
go wiej skie go chle ba, pierw sza wła sna ki szo na ka pu -
sta, a do te go je den „głęb szy” dla ku ra żu (ah ler
Kurn) i pierw sza bie sia da z oka zji świ nio bi cia by ła za -
li czo na. Po za koń cze niu wstęp nych prac rzeź nik przy -
stę po wał do ro bie nia kieł bas, sal ce so nów i wą tro -
bian ki, cza sa mi rów nież spo rzą dzał ser del ki
na zy wa ne „Ro he”. Gor sze ga tun ki kieł bas, do któ rych
do da wa no krew, ka wał ki mię sa, buł ki, ka szę ja gla ną
i kru py wy ko ny wa ne by ły na koń cu. Przy go to wa ny
farsz wtła cza no za po mo cą spe cjal nej ma szyn ki
do cien kich je lit. Ro bio no te go du że ilo ści, tak że już
póź nym wie czo rem go to we by ły na dzie wa ne kisz ki
„Wur scht fil le”. Wy ro by ta kie oraz go to wa ny bo czek
no szo no rów nież do są sia dów i zna jo mych, ja ko po -
czę stu nek (po da ru nek) ze świ nio bi cia.

Tym cza sem w po ko ju sto ło wym (gu ten Stu be) na -
kry wa no stół. Ponie dłu gim cza sie zja wia li się pierw si go -
ście, a po do mu roz no sił się przy jem ny za pach do brze

Zi ma
w daw nym
po wie cie
nie mo dliń skim

Przy go to wa nia do świ nio bi cia w Tłu sto rę bach
Fo to sprzed 1945 r.

Świ nio bi cie. Fo to sprzed 1945 r.

Dar cie pie rza. Fo to 1985 r.

Dar cie pie rza. Fo to sprzed 1945 r.
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do pra wio nych wę dlin i sma żo ne go mię si wa. Na tu ral nie
do tych wszyst kich tłu sto ści przy go to wy wa no od po -
wied nie ilo ści ostrej musz tar dy i świe żo prze fer men to wa -
ne go na pit ku – trun ku zwa ne go „run der ge schwe eft”  –
ro bio ne go z ży ta oraz pi wo. Wkrót ce przy sto le pa no wał
już od po wied ni na strój, bar dziej oży wio ne roz mo wy
ico raz więk sze pra gnie nie. Po nie waż go to we już by ły kieł -
ba sy, na no wo roz po czy na ło się ob żar stwo. 

Pod wie czór dzie ci nie cier pli wi ły się cze ka jąc na na -
leż ny pod wie czo rek „He em pre sche”. Na ko niec uczty
po da wa no jesz cze ka wę i pącz ki „Kra apel” oraz na le -
śni ki z po wi dła mi śliw ko wy mi.  Przy wyj ściu do do mu
każ dy gość po wia dał „ko cha ny Bo że za płać” (Der lie be
Gott bez ahl's!), a nie któ rzy póź niej jesz cze ma wia li –
„ale to by ło pięk ne świ nio bi cie; niepręd ko znów ta kie

bę dzie!” (do as wo ar aber a schie nes Wel l fle eschass'n;
wenn ich bluß nich asu schnell so at ge was'n war!).

Ad went

Ad went, to okres po prze dza ją cy świę ta Bo że go
Na ro dze nia. Roz po czy na się w nie dzie lę naj bliż szą dnia
św. An drze ja, czy li po pu lar nych dziś an drze jek. Miał on
przy go to wać wier nych do nad cho dzą cych świąt, być
okre sem mo dlitw, spo ko ju i po wa gi. Uwa ża ny był
za okres po stu, pod czas któ re go na le ża ło prze strze gać
pew nych za ka zów i na ka zów: za bro nio ne by ły za ba wy
i tań ce, na le ża ło od ma wiać so bie sma ko ły ków, niewska -
za na by ła też pra ca w po lu. Wspól nie z do ro sły mi dzie -
ci i mło dzież by ła zo bo wią za na uczest ni czyć w ro ra tach,
któ re roz po czy na no o go dzi nie 6 ra no 

W la tach mię dzy wo jen nych w po wie cie nie mo -
dliń skim, tak zresz tą jak na ca łym Gór nym Ślą sku, po -
wszech nym zwy cza jem by ło za wie sza nie w do mach
w pierw szą nie dzie lę ad wen tu wień ca uple cio ne go
ze świer ku. Czy ni li to za rów no ka to li cy jak i ewan ge -
li cy. Wie sza no go pod lam pą nad sto łem. Je go wy -
ko na niem trud ni ły się za zwy czaj dziew czę ta. Wie -
niec, któ re go roz mia ry by ły róż ne, ople cio ny był
czer wo ną wstąż ką, cza sem ozdo bio ny po zła ca ny mi
szysz ka mi. Nie któ rzy pod wie sza li pod nim kar to no -
wą gwiaz dą. Do wień ca mo co wa no czte ry świecz ki,
naj czę ściej czer wo ne. Wie czo rem w pierw szą nie -
dzie lę ad wen tu za pa la no jed ną świecz kę i śpie wa no
ad wen to we pie śni re li gij ne, po czym świecz kę ga szo -
no. W na stęp ną nie dzie lę za pa la no już dwie świecz -
ki, i tak ko lej no, aby przed wi gi lią Bo że go Na ro dze -
nia za pa lić wszyst kie czte ry. W cza sie wie cze rzy
wi gi lij nej świecz ki te wy pa la ły się do koń ca, wów czas
do pie ro moż na by ło za pa lić świecz ki na cho in ce. 

Z okre sem ad wen tu zwią za nych by ło wie le daw -
nych opo wie ści: o zja wach zmar łych i po ku tu ją cych du -
szach, któ re uka zy wa ły się naj chęt niej, gdy by ło mrocz -
no i desz czo wo. O do brych dusz kach po ma ga ją cych
w tym okre sie lu dziom i prze pro wa dza ją cych ich przez
trud no do stęp ne miej sca, o ogni kach oświe tla ją cych
dro gę chło pom i to wa rzy szą cych sa mot nym po dróż nym
w noc y. Dłu gie je sien ne wie czo ry w cza sie ad wen tu
sprzy ja ły wspól nym roz mo wom i pra com przy przę dze -
niu weł ny czy sku ba niu pie rza, pod czas któ rych chęt nie
opo wia da no so bie baj ki o tych dzi wach i śpie wa no.

Bo że Na ro dze nie

Kie dy zbli ża ło się Bo że Na ro dze nie, ro bo ty w po -
lu daw no już by ły za koń czo ne, zbo że w go spo dar -
stwach wy młó co ne, a na po lach kop ce ziem nia ków
i bu ra ków przy go to wa ne do zi my. Daw no już pierw -
sze mro zy ścię ły zie mię, ostry wiatr zrzu cił resz tę li ści
z drzew, a śnieg okrył wszyst ko wo kół swym bia łym
pu chem. Dzie cię ce ser ca bi ły moc niej już od „Świę te -
go Mi ko ła ja”, aż do peł ne go na dziei wi gi lij ne go wie -
czo ru. Rów nież dla do ro słych roz po czy nał się go rą cy
okres świą tecz nych  przy go to wań, a ra zem z nim

szcze gól ny na strój, to wa rzy szą cy te mu naj pięk niej sze -
mu ze świąt. Bo że Na ro dze nie! By ło one ob ra zem
isto ty co dzien ne go ży cia lu dzi na Ślą sku, nie ob ja wia -
ją cym się tak pod czas żad nych in nych świąt. Znaj do -
wa ło to wy raz za rów no w for mach ob rząd ku re li gij -
ne go, pie śniach, le gen dach, jak i w sztu ce ku li nar nej,
cha rak te ry stycz nej dla te go świę ta. Jesz cze dziś, słu -
cha jąc sta rych Ślą za ków, moż na od czuć tchnie nie
smut ku, kie dy mó wią o Bo żym Na ro dze niu. Przy po mi -
na ją so bie swój dom, przed świą tecz ną krzą ta ni nę
i uro czy ste, świą tecz ne na bo żeń stwo. 

Roz po czy na no zwy kle od spraw do cze snych.
Za wsze po ja wiał się dy le mat – czy wie prz ka za rżnąć,
czy tyl ko gęś, al bo mo że dwie? Czy przy świą tecz nym
kar piu gęś, al bo mo że bia łą kieł ba sę po ło żyć? Choć
nie mia ło to ja kie goś szcze gól ne go zna cze nia, jed nak
za wsze mu sia ło być od święt nie. Nie mo gło za brak -
nąć też ślą skie go stru dla, cia sta z ma kiem, al bo tra -
dy cyj nych klu sek z ma kiem – czy coś ta kie go moż na
by ło spo ty kać w in nej czę ści Nie miec? Na ko niec
oczy wi ście cho in ka, choć ta ka jak wszę dzie, to jed nak
przy stra ja na ze szcze gól nym umi ło wa niem.

Zwy kle cho ciaż je den przed sta wi ciel z każ de go
do mu uczest ni czył w wi gi lij nym na bo żeń stwie. Ewan -
ge li cy mie li swo je nie szpo ry, od by wa ją ce się wie czo -
rem, na to miast ka to li cy cho dzi li na pa ster kę o pół no -
cy. Uczęsz cza no rów nież zbio ro wo na na bo żeń stwa
od by wa ją ce się w cza sie świąt. Nie każ da wieś mia -
ła jed nak ko ściół swo je go wy zna nia. Miesz kań cy mu -
sie li uda wać się wów czas czę sto w da le ką dro gę
do są sied niej wio ski. 

Kul mi na cyj nym punk tem świąt by ła ko la cja wi -
gi lij na. Po ko la cji, przy oświe tlo nej świecz ka mi cho -
in ce, tak jak i dziś od naj dy wa no pre zen ty gwiazd ko -
we, przy czym ra do ści i wdzięcz no ści nie by ło koń ca.
Śpie wa no ko lę dy, tu i tam opo wia da no wi gi lij ne hi -
sto rie, roz pa ko wy wa no pre zen ty, pró bo wa no pier ni -
ka oraz in nych słod ko ści i tra dy cyj nych ma kó wek.
W świę ta spo ży wa no su ty po si łek, pod czas któ re go
na tu ral nie nie mo gło brak nąć klu sek. Póź niej od wie -
dza ło się krew nych i zna jo mych, plot ko wa ło, oglą da -
ło. Kie dy by ło wy star cza ją co du żo śnie gu, łą czy ło się
to z prze jażdż ką sa nia mi.

Okres świąt Bo że go Na ro dze nia był dla go spo -
da rzy naj spo koj niej szym cza sem w cią gu  ca łe go ro -
ku. Co praw da w do mu i na go spo dar stwie za wsze
by ło coś do na pra wy al bo do przy go to wa nia, ale
wszyst ko od by wa ło się nad zwy czaj spo koj nie. Ko lej -
ne dni do No we go Ro ku wy peł nio ne by ły zwy kle bo -
żo na ro dze nio wym na stro jem, któ ry mi jał do pie ro
wraz z ostat nim dniem ro ku.

Kar na wał

Był to czas ra do snych za baw, ba lów ma sko -
wych, hu la nek i we so łych wy bry ków. W tym też cza -
sie, w tro sce o wła sne – choć nie du cho we po trze by,
od by wa ły się czę sto tra dy cyj ne świ nio bi cia. 

Bar dzo ra do śnie kar na wał (Fa sching sze it) prze -
bie gał w Gol czo wi cach. Tu taj, po dob nie zresz tą jak

w wie lu in nych miej sco wo ściach po wia tu nie mo dliń -
skie go, kar na wa ło we ba le or ga ni zo wa ły róż ne sto wa -
rzy sze nia, głów nie miej sco wa straż po żar na. Na za -
ba wy ta necz ne za pra sza ła go spo da „Pod zie lo nym
drze wem” (Zum grünen Baum) i „Pod zło tą ko twi cą”
(Zum gol de nen An ker), któ re udo stęp nia ły na ten cel
swo je pięk nie przy stro jo ne, prze stron ne sa le. Czę sto
przed im pre za mi ta necz ny mi od by wa ły się róż ne
kon cer ty mu zycz ne, al bo przed sta wie nia te atral ne. 

Na kar na wa ło we za ba wy w Gol czo wi cach mu -
zy kan tów spro wa dza no naj czę ściej z Brze gu al bo ze
Sko ro gosz czy. Graj ko wie swo imi lek ki mi me lo dyj ka -
mi wpro wa dza li mi łą at mos fe rę na sa li, któ ra już
po nie dłu gim cza sie hu cza ła od tań ca i gwa ru. Tań -
ce prze cią ga ły się czę sto aż do wcze snych go dzin po -
ran nych, za nim ostat ni, zmę cze ni tan ce rze wy ru szy -
li w dro gę po wrot ną do swo ich do mów. 

W okre sie kar na wa łu ba le or ga ni zo wa no we
wszyst kich więk szych miej sco wo ściach po wia tu. Ze -
spół mu zycz ny, czy też więk szą or kie strę, na le ża ło za -
mó wić na wie le ty go dni przed pla no wa ną im pre zą.
W oko li cach Nie mo dli na du żą po pu lar no ścią cie -
szył się m.in. ze spół mu zycz ny bra ci Ap pel z Sa dów,
a póź niej gru pa mu zycz na Schmid ta z Szy dło wa.
W sa mym Nie mo dli nie naj więk sze ba le kar na wa ło -
we od by wa ły się w re stau ra cji „Pod bia łym Ła bę -
dziem” (póź niej sza Astra) oraz w sa li re stau ra cji
Strzel ni ca (dziś już nie ist nie ją cej), gdzie do tań ca
przy gry wa li bar dzo czę sto bra cia Ap pel.

Gol czo wi ce mia ły też swo je in ne kar na wa ło we fi -
gle, od by wa ją ce się w po nie dzia łek za pust ny, tzw.
„Ro sen mon tag”. W tym dniu, zgod nie ze sta rym zwy -
cza jem, urzą dza no „wo dze nie niedź wie dzia” (Bären -
tre iben). Któ re goś z sil nych, moc nych chło pa ków owi -
ja no ca łe go sło mą; rów nież gło wę sta ran nie osła nia no
mu sło mia nym czep kiem z do cze pio ny mi dzwo necz ka -
mi. Tak przy bra ne go „niedź wie dzia” wo dził przed so -
bą in ny chło piec, okry ty gru bym fu trem i trzy ma ją cy
kij w rę ku. Przy akom pa nia men cie mu zy ki dę tej i tzw.
„dia bel skich skrzy piec” (Teu fels ge ige) or szak z niedź -
wie dziem pro wa dzo ny przez prze bra ne go „po li cjan ta”
cho dził od do mu do do mu bu dząc śmiech i za cie ka -
wie nie miesz kań ców. W tym cza sie in ny za baw nie
odzia ny chło pak, z twa rzą wy sma ro wa ną sa dzą, ma -

zał na czar no wszyst kie na po tka ne po dro dze mło de
dziew czę ta. Waż ną fi gu rą or sza ku by ła „sło ni no wa ba -
ba” (Spec kwe ib) – prze bra ny za ba bę chło pak, któ ry
zbie rał wszę dzie gdzie się da ło sło ni nę, jaj ka i chleb.
Po po cho dzie prze bie rań cy uda wa li się  do go spo dy,
gdzie tań co wa li i zja da li ze bra ne rze czy.

Opra co wał: Ma riusz Woź niak

Ze spół mu zycz ny Schmid ta z Szy dło wa.
Fo to 1945 – 1948 r.

Wo dze nie niedź wie dzia.

Okład ka do dat ku
do po czyt ne go
na ca łym Gór nym
Ślą sku ty go dni ka
„Wę dro wiec”
z dn. 20.12.1929
(ory gi nał na stro nie
de)



PULS
Niemodlina

Sport 18

Pił ka noż na i te nis, to dys cy pli ny, w któ rych re pre -
zen to wa li nas za wod ni cy sta no wią cy przy szłość ze spo -
łów se nior skich. Po ni żej przed sta wia my pod su mo wa nie
je sie ni po szcze gól nych klu bów w sek cjach mło dzie żo -
wych. Wy ni ki i zaj mo wa ne miej sca są cza sa mi lep sze,
cza sa mi gor sze, jed nak naj waż niej sze jest to, że wszy -
scy ma ją opie kę tre ner ską, spo ty ka ją się na za ję ciach
i za wo dach i w ten spo sób spę dza ją ak tyw nie czas wol -
ny i re ali zu ją swo je za in te re so wa nia. Za tę dzia łal ność
szcze gól na po chwa ła dla dzia ła czy i tre ne rów po szcze -
gól nych klu bów.

JU NIO RZY

W II li dze ju nio rów w run dzie je sien -
nej 2009/2010 roz gry wał swo je me cze ze spół LKS
Skal ni ka Gra cze, po ni żej ta be la: 

Lp. Klub Me cze Pkt. Bram ki
1 BTP Stal Brzeg 12 31 61: 14
2 LKS Si le sius Ko tórz Ma ły 12 29 38: 18
3 LZS Ka dłu biec 12 24 44: 27
4 ULKS Orzeł Źli ni ce 12 18 32: 31
5 KS Ma ła pa new Ozi mek 12 18 29: 29
6 LZS Olim pia Le win Brze ski 12 17 43: 42
7 KS Unia Tu ło wi ce 12 17 27: 32
8 LKS Skal nik Gra cze 12 15 21: 35
9 LKS Jed ność Roz mier ka 12 14 40: 48
10 SKS Piast Strzel ce Opol skie 12 13 16: 30
11 UKS Zryw Opo le 12 9 29: 37
12 LZS Skal nik Tar no wia Tar nów Opol ski 12 9 24: 42
13 LZS Ga zow nik Wa wel no 12 6 26: 51

Wy ni ki ro ze gra nych za wo dów ze spo łu
z Gra czy: LKS Si le sius Ko tórz Ma ły – Skal nik Gra -
cze 5-1, Skal nik – UKS Zryw Opo le 1-0, LZS Ka dłu biec
– Skal nik Gra cze 4-1, Skal nik Gra cze – BTP Stal
Brzeg 4-5, LZS Ga zow nik Wa wel no – Skal nik Gra -
cze 5-2, Skal nik Gra cze – LKS Jed ność Roz mier ka 2-
8, Tar no via Tar nów Opol ski – Skal nik Gra cze 0-1,
Skal nik Gra cze – Unia Tu ło wi ce 3-1, LZS Olim pia Le -
win Brze ski – Skal nik Gra cze 1-2, Skal nik Gra cze –
Ma ła pa new Ozi mek 2-1, ULKS Orzeł Źli ni ce – Skal -
nik Gra cze 4-2, SKS Piast Strzel ce Opol skie – Skal nik
Gra cze 1-0.

W kla sie „A” ju nio rów roz gry wa ją swo je me cze
dwa ze spo ły mło dzie żo we MKS So ko ła Nie mo dlin
i LZS Hu ra ga nu Gra bin, po run dzie je sien nej ta be la
przed sta wia się na stę pu ją co:

Lp. Klub Me cze Pkt. Bram ki
1. LZS Sła wi ce 9 24 4 5 - 1 0
2. LZS Pio mar Przy wo ry 9 20 3 3 - 1 6
3. LKS Grosz mal Opo le 9 18 5 5 - 1 6
4. LZS Mech ni ce 9 17 4 7 - 1 3
5. LZS Gru dzi ce 9 14 3 1 - 2 0
6. MKS So kół Nie mo dlin 9 12 3 1 - 4 0
7. LZS Hu ra gan Gra bin 9 11 3 9 - 3 8
8. LZS Na rok 9 9 2 0 - 4 2
9. LZS Przy siecz 9 3 1 4 - 6 9
10. LKS Chmie lo wi ce 9 1 9 - 6 0

Wy ni ki me czów na szych dru żyn
w run dzie je sien nej: 

MKS So kół Nie mo dlin
LZS Hu ra gan Gra bin – So kół Nie mo dlin 4-6, So -

kół Nie mo dlin – Pio mar Przy wo ry 2-3, LZS Mech ni ce
– So kół Nie mo dlin 10-1, LKS Chmie lo wi ce – So kół Nie -
mo dlin 0-10, So kół Nie mo dlin – LZS Przy siecz 6-0, LKS
Grosz mal Opo le – So kół Nie mo dlin 10-0, So kół Nie -

mo dlin – LZS Sła wi ce 1-7, LZS Gru dzi ce – So kół Nie -
mo dlin 0-3, So kół Nie mo dlin – LZS Na rok 5-3.

LZS Hu ra gan Gra bin
Hu ra gan Gra bin – MKS So kół Nie mo dlin 4-6,

LZS Przy siecz – Hu ra gan Gra bin 3-7, Hu ra gan Gra bin
– LKS Grosz mal Opo le 5-5, LZS Sła wi ce – Hu ra gan
Gra bin 7-2, Hu ra gan Gra bin – LZS Gru dzi ce 7-4, LZS
Na rok – Hu ra gan Gra bin 7-5, Hu ra gan Gra bin – LKS
Chmie lo wi ce 2-2, Hu ra gan Gra bin – LZS Pio mar Przy -
wo ry 6-2, LZS Mech ni ce – Hu ra gan Gra bin 5-3.

TRAMP KA RZE

W li dze tramp ka rzy re pre zen to wał nas ze spół
Skal ni ka Gra cze, po ni żej ta be la:

Lp. Klub Me cze Pkt. Bram ki
1. OKS Ode rka I Opo le 9 24 9 2 - 4
2. PLUKS Po mo lo gia Prusz ków 9 24 7 1 - 8
3. PUKS Ro dło Opo le 7 18 3 9 - 9
4. UKS Zryw Opo le 8 16 3 7 - 2 4
5. OKS Ode rka II Opo le 9 13 4 0 - 2 5
6. Tor I Do brzeń Wiel ki 9 9 1 3 - 5 2
7. LKS Si le sius Ko tórz Ma ły 7 8 1 1 - 1 7
8. KS Ma ła pa new Ozi mek 8 6 1 8 - 5 3
9. LZS Śląsk Łub nia ny 9 3 4 - 4 0
10. LKS Skal nik Gra cze 7 0 3 - 9 6

MŁO DZI CY

W li dze mło dzi ków już dru gi se zon roz gry wa swo -
je me cze ze spół mło dzi ków MKS So kół Nie mo dlin, po -
ni żej przed sta wia my ta be lę i wy ni ki me czów ze spo łu:

Lp. Klub Me cze Pkt. Bram ki
1. PUKS Ro dło Opo le 9 27 1 4 3 - 3
2. LZS Sła wi ce 9 24 7 4 - 1 7
3. UKS Zryw Opo le 9 19 5 3 - 1 5
4. OKS Ode rka II Opo le 9 19 4 3 - 2 4
5. LZS Kup 9 12 2 5 - 3 7
6. LZS Vic to ria Chru ści ce 9 9 3 2 - 4 8
7. MKS So kół Nie mo dlin 9 9 2 4 - 4 5
8. LZS Na rok 9 9 1 3 - 5 3
9. LZS Swor ni ca Czar no wą sy 9 6 1 3 - 1 0 6
10. LZS Tor II Do brzeń 9 0 9 - 8 1

Wy ni ki me czów: LZS Sła wi ce – So kół Nie mo -
dlin 3-0, So kół Nie mo dlin – Ro dło Opo le 0-15, Zryw
Opo le – So kół Nie mo dlin 7-0, Ode rka II Opo le – So kół
Nie mo dlin 6-4, So kół Nie mo dlin – Swor ni ca Czar no wą -
sy 8-1, LZS Na rok – So kół Nie mo dlin 4-2, So kół Nie mo -
dlin – Tor II Do brzeń 3-0, LZS Kup – So kół Nie mo dlin 3-
5, So kół Nie mo dlin – Vi co tria Chru ści ce 2-6.

TE NIS STO ŁO WY

Wy ni ki za wod ni ków mło dzie żo wych
sek cji te ni sa sto ło we go MKS So kół Nie -
mo dlin w se zo nie 2009-2010:

• I Wo je wódz ki Tur niej Kwa li fi ka cyj ny 19 wrze -
śnia 2009 r. w Ny sie, ka te go ria mło dzi czek: 10 miej -
sce Ba weł kie wicz Mar ta, 15 miej sce Czech An ge li ka.
W ka te go rii mło dzi ków miej sca 9-12 Kol man Mar -
cin, 25-29 Te le tyń ski Pa weł.

• I Wo je wódz ki Tur niej Kwa li fi ka cyj ny 20 wrze -
śnia 2009 r. w Do brze niu Wiel kim, ka te go ria ka de -

tek miej sca 13-16 Ba weł kie wicz Mar ta, Czech An ge -
li ka, ka de ci miej sca 25-32 Kol man Mar cin. W tym
tur nie ju w ka te go rii ża czek 5 miej sce za ję ła Hol ka Ka -
ro li na a 6 Mi liń ska Lau ra.

• II Wo je wódz ki Tur niej Kwa li fi ka cyj ny 11 li sto -
pa da 2009 r. w Za wadz kim w ka te go rii mło dzicz ki 9-
12 miej sce Ba weł kie wicz Mar ta, mło dzi cy 7 Kol man
Mar cin, 25-31 Te la tyń ski Pa weł.

• II Wo je wódz ki Tur niej Kwa li fi ka cyj ny 28 li sto -
pa da 2009 r. w Ny sie w ka te go rii żacz ki miej sce 5 Ja -
nik Ka ro li na, 6 Hol ka Ka ro li na, 8 Wal ków Okta wia.

Pod su mo wu jąc, po dwóch Wo je wódz kich Tur nie -
jach Kwa li fi ka cyj nych na si mło dzi za wod ni cy w se zo -
nie 2009/2010 zaj mu ją na stę pu ją ce miej sca:

Żacz ki:
5. Hol ka Ka ro li na 
6. Ja niak Ka ro li na 
7. Mi liń ska Lau ra 
8. Wal ków Okta wia 

Mło dzicz ki:
9-10. Ba weł kie wicz Mar ta
16. Czech An ge li ka

Mło dzi cy:
9-10. Kol man Mar cin
28-30. Te la tyń ski Pa weł

Naj młod si te ni si ści uczest ni czą tak że w cy klu
tur nie jów „Pierw szy krok”. Po dwóch ro ze gra nych
je sie nią za wo dach zaj mu ją na stę pu ją ce miej sca
w ka te go rii ża ków:

4. Hol ka Ka ro li na 
5. Wal ków Okta wia 
6. No wak Łu kasz 
7-8. Kol man Ma rek 
9-10. Ja niak Ka ro li na 
17. Te la tyń ski Mi chał 
19. Mróz Fi lip

Woj ciech Kwie ciń ski

Podsumowanie jesieni
w rozgrywkach młodzieżowych

Suk ces gim na zja li stów
z „Chro bre go”

W dniu 10 grud nia 2009 ro ku w Ole śnie od -
był się pół fi nał Mi strzostw Wo je wódz twa Opol -
skie go w Ha lo wej Pił ce Noż nej „Gim na zja -
da 2009/2010”. 

Na sza dru ży na gim na zja li stów zZe spo łu Szkół im.
Bo le sła wa Chro bre go w Nie mo dli nie za ję ła 2 miej sce
ule ga jąc tyl ko go spo da rzom – dru ży nie z Ole sna 4: 0.
Zwy cię stwa z ze spo ła mi z Za wadz kie go 2: 1 i Li go tą
Ksią żę cą 4: 0 za pew ni ły na szym za wod ni kom udział
w fi na le, któ ry za pla no wa ny jest na 14 stycz nia 2010
ro ku. Ze spół gim na zja li stów za grał w skła dzie: Ma te -
usz Urba niak, Woj ciech Na chti gall, Ma te usz Ja siń ski,
Da mian Szpa la, Da mian Len kie wicz, Szy mon Wilk,
Krzysz tof Gre la, Ka mil Bar, Bar tosz Trzciń ski, Pa weł Ba -
bicz. Opie ku nem dru ży ny jest na uczy ciel wy cho wa nia
fi zycz ne go Pan Ry szard Pa ster nak. Napo zy tyw ne pod -
kre śle nie za słu gu je fakt, że pra wie wszy scy za wod ni cy
re pre zen tu ją cy szko łę są za wod ni ka mi sek cji ju nio rów
MKS So kół Nie mo dlin, co po twier dza, jak wie lu uta len -
to wa nych za wod ni ków ma my wNie mo dli nie. Ży czy my
po wo dze nia w stycz nio wym fi na le, w któ rym obok
Nie mo dli na za gra ją dru ży ny z Prud ni ka, Ozim ka oraz
go spo darz tur nie ju Ole sno. WK
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