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Dro dzy Czy tel ni cy!

Z wiel ką ra do ścią od da je my w Wa -
sze rę ce ko lej ne wy da nie „Pul su Nie mo dli -
na”. Lu ty przy niósł wie le cie ka wych wy da -
rzeń na te re nie na szej gmi ny, o któ rych
chcie li śmy Wam na pi sać. 

Nie za brak nie więc re la cji z prze bie gu
fe rii zi mo wych, któ re ob fi to wa ły w mnó -
stwo atrak cji dla dzie ci i mło dzie ży. Z pew -
no ścią moż na do nich za li czyć m.in. kon -
kur sy, wy jaz dy, ba le kar na wa ło we
i mło dzie żo we warsz ta ty wo kal ne z Ka ta -
rzy ną Gro niec, zor ga ni zo wa ne przez Ośro -
dek Kul tu ry w Nie mo dli nie. Z my ślą o mi -
ło śni kach ta len tu ar tyst ki
prze pro wa dzi li śmy rów nież cie ka wy wy -
wiad na te mat jej ostat niej pły ty i pra cy ar -
ty stycz nej. 

Po nad to bę dą mo gli Pań stwo prze -
czy tać o Gmin nym Kon kur sie Re cy ta tor -
skim „Mi łość jest wśród nas” oraz wspo -
mnieć mło de go po etę i ry sow ni ka Mar ci na
Ma ku cha, pa mię ci któ re go po świę co ny był,
od by wa ją cy się już po raz czwar ty w tym
ro ku, Mię dzysz kol ny Kon kurs Po ezji „Oca lić
od za po mnie nia”. 

Oczy wi ście, nie za po mi na my o sta łych po zy cjach „Pul su Nie mo dli na”, ja ki mi są: edu -
ka cja, sport, cie ka wost ki hi sto rycz ne oraz ak tu al no ści z gmi ny.

Jak co mie siąc, pre zen tu je my roz mo wy z in te re su ją cy mi ludź mi, któ rych ży cie i pra -
ca wzbo ga ca ją na szą nie mo dliń ską hi sto rię. W tym wy da niu bę dzie to Ewa Maj -Szczy -
giel ska, Ma rek Ada mus, Piotr Peł ka oraz Jan Ka pu ściń ski.

Z pew no ścią wie lu Czy tel ni ków za in te re su ją wy wia dy: z Po słem Zie mi Opol skiej To -
ma szem Gar bow skim oraz Człon kiem Za rzą du Wo je wódz twa Opol skie go To ma szem Ko -
stu siem, któ rzy w ubie głym ro ku zo sta li uho no ro wa ni ty tu łem „Za słu żo ny dla Zie mi Nie -
mo dliń skiej”.

Pro po nu je my rów nież Pań stwu no -
wy cykl ar ty ku łów na te mat po zy ski wa -
nia fun du szy ze środ ków unij nych dla
rol nic twa, wdra ża nych przez Sa mo rząd
Wo je wódz twa Opol skie go w ra mach
PROW na la ta 2007 – 2013.

Na ła mach „Pul su Nie mo dli na”
po ja wi ły się tak że no we ru bry ki. Wraz
z mar co wym wy da niem roz po czy na my
pre zen ta cje pla có wek oświa to wych.
W tym nu me rze pro po nu je my Pań stwu
ma te riał na te mat Ze spo łu Szkół w Nie -
mo dli nie.

Chcie li by śmy rów nież, z oka -
zji Dnia Ko biet, ży czyć Wszyst kim
Pa niom, by ni gdy nie za bra kło im
szla chet ne go zdro wia, co po zwa -
la gó ry prze no sić; uśmie chu, któ -
ry roz wie wa wszel kie smut ki;
odro bi ny po ezji w pro zie ży cia
oraz wia ry, na dziei i mi ło ści, nie
tyl ko od świę ta... 

Re dak cja „Pul su Nie mo dli na” 

Śniadania • Obiady • Kolacje
Imprezy okolicznościowe

Chrzciny • Komunie • Śluby
Stypy

OBIADY
ABONAMENTOWE 16zł

Od redakcji

Temat miesiąca

Wszystkim Paniom, z okazji ich święta, składamy wyrazy szacunku
oraz życzenia pomyślności, zdrowia i sukcesów - zarówno w pracy

zawodowej, jak i w życiu osobistym. 
Mamy nadzieję, że życzliwość i poszanowanie kobiet, okazywane im

8-go marca, będą trwały przez cały rok, przez najbliższe 365 dni.

Z poważaniem
Mirosław Stankiewicz Jan Oleksa
Burmistrz Niemodlina Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Niemodlinie

Bank Zachodni WBK Oddział Niemodlin proponuje

Bank Zachodni WBK S.A. Oddział Niemodlin
Ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34

Te. 774033141, fax 77607307
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Po raz ko lej ny Ośro dek Kul tu ry
w Nie mo dli nie go ścił zna ną po -
stać pol skiej sce ny mu zycz nej.
Pod czas dru gie go ty go dnia fe rii
zi mo wych, uzdol nio na mu zycz -
nie mło dzież mia ła oka zję zmie -
rzyć się z am bit nym re per tu arem
oraz sta nąć „oko w oko” z ce nio -
ną pio sen kar ką, a przede wszyst -
kim wy ma ga ją cą na uczy ciel ką
śpie wu – Ka ta rzy ną Gro niec. 

Przez ca ły ty dzień, pod kie run kiem spe cja list ki
od in ter pre ta cji, na gro dzo nej Dy plo mem Mi strzow -
skim – Na gro dą im. Alek san dra Bar di nie go za wy bit -
ne osią gnię cia w pio sen ce ak tor skiej, uczy li się mło -
dzi wo ka li ści, jak wia ry god nie prze ka zać słu cha czom
tekst pio sen ki. Pra co wa li rów nież nad man ka men ta -
mi zwią za ny mi z nie umie jęt nym wy do by ciem dźwię -
ków, emi sją gło su i dyk cją. Wie le go dzin cięż kich
zma gań mu zycz nych pod czuj nym okiem pro fe sjo na -
li stów (rów nież zna ko mi te go pia ni sty – Pio tra Ra cho -
nia) nie po szło na mar ne. 

Udział w warsz ta tach był od płat ny, a ilość
miejsc, ze wzglę dów or ga ni za cyj nych i wy ma gań
sa mej ar tyst ki, ogra ni czo na. Wła śnie dzię ki tej ka -
me ral nej at mos fe rze za ist nia ła moż li wość po świę -
ce nia znacz nie więk szej ilo ści cza su na in dy wi du al -
ną pra cę z każ dym wo ka li stą, co też mło dzież
szcze rze do ce nia ła. Z nie któ ry mi z nich ar tyst ka zo -
sta wa ła do dat ko wo po za ję ciach, by omó wić pro -
ble my, czy też po ćwi czyć. 

W warsz ta tach wo kal nych udział wzię ło dzie się -
ciu wo ka li stów. Sze ściu z nich to wy cho wan ko wie Stu -
dia Pio sen ki dzia ła ją ce go w Ośrod ku Kul tu ry w Nie -
mo dli nie. Wśród naj star szych re pre zen tan tów gru py
wo kal nej z Nie mo dli na zna leź li się: Ju sty na Ada -
mow ska, Mag da le na Krze mień, Mar cin Ję drzej czyk,
Ka ta rzy na Gry giel, na to miast młod szą gru pę re pre -
zen to wa ły: Ur szu la Ma zur i Do ro ta Zy siak. Trzy oso -
by przy je cha ły na warsz ta ty aż z Wro cła wia. Ali cja
Py ziak (lau re at ka kon kur su „Pa mię taj my o Osiec -
kiej”), Jo an na Kacz ma rek i Fi lip Ma łek po dró żu ją
po Pol sce, by móc spo tkać się na za ję ciach z Ka sią
Gro niec. Warsz ta ty w Nie mo dli nie by ły już ich trze -
cim spo tka niem z pio sen kar ką. Na lek cje śpie wu
przy je chał rów nież Szy mon Kwo cza ła z Opo la. To
dru gie warsz ta ty wo kal ne, w któ rych uczest ni czył
Szy mon. W czerw cu ubie głe go ro ku wziął udział
w warsz ta tach z Elż bie tą Za pen dow ską i An drze -
jem Gło wac kim, or ga ni zo wa nych przez nasz Ośro -
dek Kul tu ry. Sym pa tycz na at mos fe ra, któ ra to wa rzy -
szy ła uczest ni kom za jęć pod czas ich co dzien nych
spo tkań spra wi ła, że trud no i żal by ło się roz stać,

a wspól ny so bot ni wy stęp za mie nił się w chwi le peł -
ne wzru szeń.

Kon cert mło dych wo ka li stów oraz re ci tal ar tyst -
ki „Li sty Ju lii ka me ral nie” pod su mo wał kil ku dnio we
spo tka nie z pio sen ką. Każ dy z uczest ni ków warsz ta -
tów, mi mo tre my i zde ner wo wa nia, za pre zen to wał
się wy śmie ni cie. Drob ne nie do cią gnię cia spo ty ka ły
się ze zro zu mie niem pu blicz no ści, któ ra grom ki mi
bra wa mi do da wa ła wy ko naw com otu chy. Do dat ko -
we wspar cie otrzy ma li rów nież od sa mej Ka ta rzy ny
Gro niec, za po wia da ją cej wy stę py pod opiecz nych.
Jej za an ga żo wa nie w cza sie ca łe go ty go dnia pra cy,
do bre ra dy, a cza sem kry ty ka za owo co wa ły – pio sen -
kar ka z du mą słu cha ła swo ich uczniów. A za da nie,
któ re mie li do wy ko na nia nie by ło ła twe – wo ka li ści
zmie rzy li się bo wiem z kla sy ką pio sen ki. Wśród kon -
cer to wych wy ko nań nie za bra kło pio se nek m. in. ta -
kich au to rów jak: Je rzy Wa sow ski i Je re mi Przy bo ra,
Agniesz ka Osiec ka, Grze gorz Cie chow ski i Ja ro mir
No ha vi ca. Fi na ło wy utwór „Pio sen ka jest do bra
na wszyst ko” mło dzież od śpie wa ła wspól ny mi si ła mi,
co też zwień czy ło pierw szą część kon cer tu. 

W dru giej czę ści wy stą pi ła ze swo im re ci ta lem
sa ma ar tyst ka. Wy ko na ła ona, a wła ści wie po mi -
strzow sku „ode gra ła”, kil ka pio se nek ze swo jej naj -
now szej pły ty „Li sty Ju lii” na pod sta wie „The Ju liet’s
let ters” Elvi sa Co stel lo. Każ da z nich to od dziel na
opo wieść. Ar tyst ka wcie la ła się w jej bo ha te rów, m.
in. w stę sk nio ne go Ro mea, któ ry wzy wa swo ją Ju -
lię, po rzu co ną ko bie tę, wzdy cha ją cą do okrut ne go
ko chan ka lub w ar tyst kę, dla któ rej mu zy ka jest naj -
waż niej sza. 

Ener gia, au ten tyzm i praw da, któ ra pły nę ła
ze sce ny spra wi ły, że dość wy ma ga ją ca mu zy ka
tra fi ła do serc wi dzów go rą co okla sku ją cych ze -
spół. Wo ka li st ce to wa rzy szył cza ru ją cy dźwię ka mi
pia ni sta Łu kasz Dam rych oraz rów nie wspa nia ły gi -
ta rzy sta ba so wy Ro bert Szy dło. Oprócz pio se nek
z „Li stów Ju lii” Ka ta rzy na Gro niec za śpie wa ła jesz -
cze kil ka in nych utwo rów, w któ rych wzru sza ła,
ba wi ła, skła nia ła do re flek sji. A wszyst ko to zo sta -
ło okra szo ne dźwię ka mi na gra ni cy jaz zu, roc ka
i pio sen ki li te rac kiej. 

Ka ta rzy na Pa szu la -Gryf
Ka ta rzy na Knie ja

W pierwszym rzędzie (od lewej): Joanna Kaczmarek, Filip Małek. W drugim rzędzie: Piotr Rachoń
(pianista), Katarzyna Groniec, Urszula Mazur, Justyna Adamowska, Dorota Zysiak, Magdalena
Krzemień. W trzecim rzędzie: Katarzyna Grygiel, Szymon Kwoczała, Marcin Jędrzejczyk, Alicja Pyziak.

Młodzieżowe
warsztaty wokalne

Dorota Zysiak z Katarzyną Groniec
przed swoim występem

Wspólne wykonanie finałowej piosenki



PN: Skąd po mysł na ostat nią pły tę? Dla cze go
się gnę ła Pa ni po twór czość an giel skie go mu zy ka
Elvi sa Co stel lo?

Ka ta rzy na Gro niec: Pły ta Elvi sa Co stel lo
„The Ju liet’s let ters”, któ ra uka za ła się na po cząt ku
lat dzie więć dzie sią tych (XX w. – przyp. red.), by ła
mo ją ulu bio ną. Za każ dym ra zem, gdy jej słu cha -
łam, od kry wa łam coś no we go, przy cho dzi ły mi
do gło wy po my sły na wła sną in ter pre ta cję za war -
tych na niej pio se nek. Tak się szczę śli wie zło ży ło, że
do sta łam pro po zy cję, że by zro bić du ży re ci tal, na ju -
bi le uszo wy 30 Prze gląd Pio sen ki Ak tor skiej we Wro -
cła wiu (2009 r. – przyp. red.) Od ra zu po my śla łam
o Co stel lo, tym bar dziej, że nie co wcze śniej za bra -
łam się za tłu ma cze nia (z ję zy ka an giel skie go
na pol ski – przyp. red.). No i tak zro dził się po mysł
na wła sny pro jekt.

PN: Ten ma te riał jest dość trud ny. Jak przyj -
mu je go pu blicz ność na kon cer tach?

Ka ta rzy na Gro niec: Ca ły ma te riał, z róż -
nych po wo dów (przede wszyst kim fi nan so wych), pre -
zen tu je my w du żym skła dzie mu zycz nym, głów nie
na kon cer tach w więk szych mia stach. To wa rzy szy
nam wów czas opra wa mul ti me dial na. Po ja wia ją się
du że zdję cia po sta ci, któ re umiesz czo ne są na pły cie
(w se rii zdjęć - przyp. red.). Każ da z nich, po przez kon -
kret ną pio sen kę opo wia da swo ją hi sto rię – wie my,
jak wy glą da, w ja kim jest wie ku, co ma do po wie dze -
nia. To na pew no po ma ga w na dą że niu za pio sen ką.
Gra my rów nież „Li sty Ju lii” ka me ral nie. To ma te riał
prze mie sza ny. Jest kil ka pio se nek z ostat niej pły ty
i tro chę star sze go re per tu aru. Rze czy wi ście, „Li sty”
to nie pio sen ki ty pu: zwrot ka – re fren, zwrot ka – re -
fren, ra czej dzie ła, utwo ry mu zycz ne.

PN: Co Pa ni my śli o kul tu rze ma so wej, np.
o obec nie pa nu ją cej mo dzie na wy stę po wa nie
gwiazd es tra dy i sce ny w te le wi zyj nych show
ty pu „Ta niec z Gwiaz da mi” al bo w po pu lar nych
te le no we lach? Sa ma nie bie rze Pa ni w nich
udzia łu…

Ka ta rzy na Gro niec: Ko cham swój za wód
i nie wy obra żam so bie ro bie nia cze goś in ne go, ale

nie lu bię kon se kwen cji, ja kie się z nim wią żą, czy li
ewen tu al nej po pu lar no ści. Je stem pio sen kar ką –
śpie wam pio sen ki. Nie umiem tań czyć – nie tań czę.
Nie wy stę pu ję w se ria lach, bo nie je stem ak tor ką. 

PN: Po pu la ry zu je Pa ni nie po pu lar nych ar ty -
stów - Mar le nę Die trich, Edith Piaf; po ezję, mu zy -
kę, np. Asto ra Piaz zol li; dzie li się rów nież swo im
ta len tem z mło dy mi ludź mi – słu ży ra dą. Czy
trak tu je Pa ni to, co ro bi jak swe go ro dza ju mi sję?

Ka ta rzy na Gro niec: Nie, da le ka je stem
od te go. Wy ko nu jąc ten za wód, kie ru ję się przede
wszyst kim po czu ciem przy zwo ito ści, nie trak tu ję śpie -
wa nia pio se nek jak mi sji – bez prze sa dy. Uczę, bo
spra wia mi to przy jem ność, szcze gól nie kie dy tra fiam
na zdol nych lu dzi. Pa mię tam, że mnie oso bi ście ła -
twiej by ło się cze goś na uczyć, gdy zo sta ło mi po ka -
za ne to, co mam zro bić, kie dy teo ria pod par ta by ła
prak ty ką. Cho ciaż są fan ta stycz ni na uczy cie le – pe -
da go dzy, któ rzy nie po tra fią cze goś wy ko nać, ale
w ja kiś prze dziw ny spo sób „otwie ra ją” czło wie ka.
Każ dy ma swo je me to dy. Lu bię się an ga żo wać –
wcho dzić w to, co ro bię, na sto pro cent. My ślę, że

do pie ro wte dy da je to peł ną sa tys fak cję. Kie dy ro bi -
my coś po ło wicz nie prze sta je nas to „krę cić”, sta je się
tyl ko „od bęb nia niem” swo ich za dań.

PN: Ja kich rad udzie li ła by Pa ni mło dym wo -
ka li stom, któ rzy są na po cząt ku swo jej mu zycz nej
dro gi?

Ka ta rzy na Gro niec: Nie ma do brych rad.
Wszyst ko za le ży od te go, do cze go ta ki czło wiek dą -
ży, cze go chce, bo je że li tyl ko po pu lar no ści, sła wy, to
niech idzie do pro gra mu te le wi zyj ne go. A je śli cho -
dzi mu o coś in ne go – o roz wój i ma po mysł na ży -
cie, to trze ba nad tym wy trwa le pra co wać, nie li czyć
na ta ni suk ces. W tym za wo dzie waż ne jest tak że to,
na ko go mło dy wo ka li sta tra fi, na ja kich na uczy cie -
li, bo bar dzo ła two ze psuć roz kwi ta ją cy ta lent, a po -
tem „od krę ca nie” te go za bie ra dwa ra zy wię cej cza -
su i ener gii.

PN: Co jest dla Pa ni waż ne ja ko ar tyst ki – pu -
blicz ność, moż li wość wy ra że nia sie bie, przy jem -
ność z te go, co ro bi? 

Ka ta rzy na Gro niec: Wszyst ko. Oprócz te -
go, że jest to po pro stu mój za wód, spo sób na ży cie,
to jest to rów nież ja kiś ro dzaj sza leń stwa. „Wa ria ci”
wy cho dzą na sce nę i znaj du ją in nych „wa ria tów”,
któ rzy ich słu cha ją. Naj waż niej sze, że by się cią gle in -
spi ro wać czymś no wym, cze goś szu kać, roz wi jać się,
nie od ci nać ku po nów od te go, co się już zro bi ło. Nie
ule gać ru ty nie, nie osia dać na lau rach – że by nie by -
ło za słod ko. 

PN: Naj bliż sze pla ny za wo do we – my śli już
Pa ni o no wej pły cie?

Ka ta rzy na Gro niec: My ślę, ale do pie ro nie -
daw no za koń czy łam pro ces zwią za ny z pra cą
nad „Li sta mi Ju lii”. Nad tym ma te ria łem pra co wa -
łam przez dwa la ta do mo men tu uka za nia się pły ty.
Naj pierw sie dzia łam nad tłu ma cze nia mi tek stów,
po tem by ła pre mie ra we Wro cła wiu. Szu ka li śmy spo -
so bu na za aran żo wa nie wszyst kie go, pra ca nad pły -
tą nie trwa dwa ty go dnie, są to dłu gie mie sią ce, a na -
wet la ta. W przy pad ku „Li stów...”, jak już mó wi łam,
by ły to dwa la ta, więc mu szę tro chę się „zre se to wać”,
mieć szan sę po my śleć, co zro bić, w któ rą stro nę się
udać. Coś tam mi przy cho dzi do gło wy, ale nie wiem
jesz cze, w któ rym kie run ku to po dą ży.

PN: Dzię ku ję bar dzo za roz mo wę.
Ka ta rzy na Gro niec: Dzię ku ję.
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Zaproszenie do
udziału w konkursie
„WYGRAJ SUKCES”

Ośrodek Kultury w Niemodlinie
zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia
udziału w eliminacjach wstępnych do
konkursu „Wygraj Sukces”, które
odbędą się 19 marca br., o godz. 11.00,
w sali widowiskowej Ośrodka Kultury
w Niemodlinie.

Lu bię się an ga żo wać,
wcho dzić w to, co ro bię,
na sto pro cent...

Spe cjal nie dla Czy tel ni ków „Pul su Nie mo dli na” z pio sen kar ką, Ka ta rzy ną Gro niec,
roz ma wia Ka ta rzy na Knie ja.

Koncert
nie tylko dla Kobiet…

Ośro dek Kul tu ry w Nie -
mo dli nie za pra sza na kon -
cert Wol nej Gru py Bu ko wi -
ny, któ ry od bę dzie się 7
mar ca 2010 r. (nie dzie la),
o godz. 17.00. 

Bi le ty w ce nie 20 zł są do na -
by cia w se kre ta ria cie Ośrod ka
Kul tu ry, rów nież w dniu kon cer tu.
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Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie
przy go to wał wie le cie ka wych
atrak cji, z któ rych ma li miesz -
kań cy Gmi ny Nie mo dlin mo gli
ko rzy stać pod czas pierw sze go
ty go dnia fe rii zi mo wych. 

Już w pierw szym dniu zi mo we go wy po czyn ku
naj młod si mo gli pod szko lić swo je umie jęt no ści wo -
kal ne na za ję ciach z emi sji gło su i pra cy nad pio sen -
ką, któ re pro wa dził naj młod szy in struk tor Ośrod ka
Kul tu ry – To masz Ło zo wic ki. W za ję ciach, oprócz
sta łych by wal ców, licz nie uczest ni czy li wy cho wan ko -
wie świe tli cy śro do wi sko wej. 

W kon kur sie pla stycz nym (2 lu te go br.), któ re -
go te ma tem, w związ ku z olim pia dą, by ły spor ty zi -
mo we, wzię ło udział je de na stu ma łych ry sow ni -
ków. W je go trak cie po wsta ły praw dzi we dzie ła
sztu ki, a ju ry mia ło twar dy orzech do zgry zie nia.
W ka te go rii młod szej (dzie ci do lat sze ściu) głów -
ną na gro dę zdo by ła Ka ro li na Kno sa la, dru gie
miej sce za ję ła Oli wia Gut, na to miast miej sce trze -
cie Mo ni ka Mi ler. Wśród „star sza ków” naj lep szy
oka zał się ośmio let ni Bar tek Mro żek, po zo sta łe na -
gro dy przy pa dły Ma cie jo wi Gu to wi i Han nie Wę -
grow skiej. 

W cza sie trwa ją cych fe rii nie mo gło za brak nąć
rów nież za ba wy kar na wa ło wej dla naj młod szych.
W pięk nie ustro jo nej sa li ka me ral nej Ośrod ka Kul tu -
ry, w śro dę 3 lu te go, roz po czął się wiel ki bal. Fre -
kwen cja na ba lu by ła zna ko mi ta. W kar na wa ło wej
za ba wie wzię li udział licz nie przy by li wy cho wan ko wie
Ośrod ka Kul tu ry wraz ze swo imi ro dzi ca mi i opie ku -
na mi ar ty stycz ny mi: gru py ta necz ne pro wa dzo ne
przez in struk to ra tań ca – pa nią Agniesz kę Kar das,
młod sza gru pa wo kal na pro wa dzo na przez pa na To -
ma sza Ło zo wic kie go, wy cho wan ko wie pa na Mi cha -
ła Gra czy ka – in struk to ra pla sty ki, Ogni ska Mu zycz -

ne go „Pre lu dium”, za jęć te atral nych oraz dzie ci z pla -
có wek oświa to wych na szej gmi ny. 

Przy by łe wraz z ro dzi ca mi dzie ci za chwy ca ły wy -
myśl ny mi stro ja mi i wiel ką po my sło wo ścią: dziew -
czyn ki wy sty li zo wa ne na zna ne pio sen kar ki – Do dę,
Han nah Mon ta nę, czy baj ko we księż nicz ki i wróż ki.
Po ja wi ły się tak że: mo tyl ki, bie dron ka, pszczół ka, ry -
cerz i stra żak. 

Uczest ni cy ba lu z za pa łem bra li udział w przy -
go to wa nych przez or ga ni za to rów za ba wach, kon kur -
sach (naj więk szym za in te re so wa niem cie szył się kon -
kurs ka ra oke) i tań cach. Do ro śli chęt nie to wa rzy szy li
ma lu chom, a ucie chy by ło co nie mia ra. Dla spra gnio -
nych, nie tyl ko mu zycz nej stra wy, przy go to wa no po -
czę stu nek – sło dy cze, na po je i in ne sma ko ły ki. Oczy -
wi ście, pod ko niec za ba wy wy bra no kró la i kró lo wą
ba lu. Oprócz wspa nia łych na gród głów nych, któ re
przy pa dły zwy cięz com, każ de dziec ko otrzy ma ło
słod ki upo mi nek. 

Na za koń cze nie pierw sze go ty go dnia fe rii od był
się spek takl dla dzie ci, wy sta wio ny przez Stu dio Te -
atral ne Art -Re z Kra ko wa, pt. „Dwie Do rot ki”. W trak -
cie przed sta wie nia ma lu chy spon ta nicz nie re ago -
wa ły na grę ak to rów, bio rąc w nim czyn ny udział.
Sa la wi do wi sko wa Ośrod ka Kul tu ry zo sta ła wy peł nio -
na nie mal że po brze gi (ok. 250 osób na wi dow ni), co
też nie zmier nie cie szy ło or ga ni za to rów te go rocz -
nych zi mo wych atrak cji.

W na stęp nym ty go dniu fe rii od by wa ły się, zor ga -
ni zo wa ne po raz dru gi w dzie jach Ośrod ka Kul tu ry,
mło dzie żo we warsz ta ty wo kal ne – tym ra zem z Ka -
ta rzy ną Gro niec i akom pa nia to rem Pio trem Ra cho -
niem. Wspól ny kon cert mło dych wo ka li stów oraz re -
ci tal ar tyst ki „Li sty Ju lii ka me ral nie”, z udzia łem
za pro szo nych go ści, ro dzi ców, przy ja ciół i wiel bi cie -
li pio sen kar ki, pod su mo wał warsz ta ty, któ re na sta -
łe wpi sa ły się w rocz ny plan pra cy Ośrod ka Kul tu ry
w Nie mo dli nie. 

Ka ta rzy na Knie ja

Uśmiech Chopina
Z oka zji ob cho dów „Ro -

ku Cho pi now skie go” Mu -
zeum Ka ry ka tu ry im. Ery ka
Li piń skie go w War sza wie
zor ga ni zo wa ło Mię dzy na -
ro do wy Kon kurs na Ry su -
nek Sa ty rycz no -Hu mo ry -
stycz ny za ty tu ło wa ny
„Uśmiech Cho pi na”. 

Mi ło jest nam po in for mo wać, że na wy sta wę
za kwa li fi ko wa ła się pra ca na sze go re dak cyj ne go
ko le gi – Mi cha ła Gra czy ka. Do kon kur su zgło -
szo no 1413 prac, au tor stwa 552 ry sow ni ków
z 52 kra jów świa ta. Mię dzy na ro do we ju ry, po dłu -
gich ob ra dach, za kwa li fi ko wa ło na wy sta wę po -
kon kur so wą 268 prac – 186 au to rów. Otwar cie
wy sta wy i wrę cze nie na gród od bę dzie się 14
czerw ca br. w War sza wie. Red.

Nowa oferta Ośrodka Kultury w Niemodlinie

SPOTKANIA Z POEZJĄ
Przemoczony poeto siądź,

skończ ten swój niezwykły wiersz...
(J. Wołek)

Ser decz nie za pra sza my dzie ci i mło dzież szkol -
ną na roz po czy na ją ce się 19 mar ca br. o godz. 14.00
w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie, za ję cia li te rac kie. 

W ten spo sób chce my za chę cić wszyst kich,
któ rym w du szy gra po ezja, by dzie li li się swo imi
wier sza mi z in ny mi, a tych, któ rzy nie pi szą, by roz -
po czę li tę fa scy nu ją cą przy go dę. Mo że ra zem
stwo rzy my po emat ser cem pi sa ny...

Pro po nu je my rów nież luź ne za ba wy sło wem,
po zna nie róż nych ty pów wier sza, wspól ne czy ta nie
i in ter pre ta cję utwo rów zna nych i mniej zna nych
po etów, roz mo wy o li te ra tu rze, spo tka nia z po eta -
mi, spon ta nicz ne two rze nie wier szy na za ję ciach
oraz mi łe spę dze nie cza su po lek cjach. 

Po dziel my się sło wem jak chle bem...
ZA PRA SZA MY!

Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie. ul. Re ja 1
49-100 Nie mo dlin

www.oknie mo dlin.org • ok@nie mo dlin.pl
tel. 077 4606 096

Fe rie z Ośrod kiem Kul tu ry

„Oce any” po raz szó sty
Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie za pra sza do wzię cia udzia -
łu w VI Ogól no pol skim Kon kur sie na In ter pre ta cję Pio se nek
Agniesz ki Osiec kiej „Oce any”, któ ry od bę dzie się dn. 21 ma -
ja 2010 r. (pią tek), o godz. 9.00, w sa li wi do wi sko wej Ośrod -
ka Kul tu ry w Nie mo dli nie. W te go rocz nym Kon cer cie Lau -
re atów ze swo im re ci ta lem wy stą pi Sta ni sław Soy ka.

RE GU LA MIN KON KUR SU „OCE ANY 2010”

CE LE I ZA DA NIA KON KUR SU
• po pu la ry za cja twór czo ści Agniesz ki Osiec kiej,
• pro pa go wa nie po ezji o wy so kich wa lo rach ar ty stycz nych,
• roz wi ja nie kul tu ry i wraż li wo ści mu zycz nej mło dzie ży.
ZA SA DY KON KUR SU
• W Kon kur sie mo gą wziąć udział ucznio wie szkół gim na zjal -

nych, po nad gim na zjal nych oraz in nych pla có wek kul tu ral -
no – oświa to wych w wie ku 13 – 24 lat.

• W Kon kur sie mo gą uczest ni czyć ama tor skie ze spo ły wo kal -
ne, wo kal no -in stru men tal ne, du ety, so li ści.

• Pod czas Kon kur su uczest ni cy pre zen tu ją je den wy bra ny
utwór z twór czo ści Agniesz ki Osiec kiej.

• Wy ko naw cy oce nia ni bę dą w na stę pu ją cych KA TE GO -
RIACH WIE KO WYCH:

1) 13-16 lat (so li ści i ze spo ły)
2) 17-24 lat (so li ści i ze spo ły)
• Lau re aci bio rą udział w Kon cer cie Lau re atów w dniu Kon -

kur su, 21 MA JA (pią tek), GODZ. 18.00. Pod czas Kon cer tu
Lau re aci wy ko nu ją na gro dzo ny utwór. W te go rocz nym Kon -
cer cie Lau re atów wy stą pi Sta ni sław Soy ka.

• Or ga ni za tor za strze ga so bie pra wo za pro sze nia do udzia -
łu w Kon kur sie i Kon cer cie Lau re atów ze spo łów i so li stów
nie bio rą cych udzia łu w prze słu cha niach wstęp nych.

• Kosz ty trans por tu po kry wa ją in sty tu cje de le gu ją ce.
• Or ga ni za tor za strze ga so bie pra wo do usta le nia do dat ko -

we go ter mi nu prze słu chań (w ra zie du żej ilo ści uczest ni ków).
WA RUN KI UCZEST NIC TWA
Wa run kiem uczest nic twa w Kon kur sie jest wpła ta akre dy ta -
cji za każ de go uczest ni ka w kwo cie 20 zł na kon to: BS w Na -
my sło wie o/ Nie mo dlin
83 8890 1079 0009 5035 2006 0001 z do pi skiem Oce any 
oraz prze sła nie kar ty zgło sze nia do dnia 14 MA JA 2010 r.
na ad res:
Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie
ul. M Re ja 1, 49-100 Nie mo dlin
tel./faks (077)–460–60-96
lub E -MA IL: ok@nie mo dlin.pl
UWA GA! Zgło sze nia wy sła ne po ter mi nie nie bę dą przyj -
mo wa ne.

OCE NA
Oce ny wy ko naw ców do ko na Ju ry po wo ła ne przez or ga ni za -
to ra Kon kur su we dług kry te riów:
• do bór od po wied nie go re per tu aru i po ziom wy ko na nia,
• in ter pre ta cja, spo sób i eks pre sja wy ko na nia w od nie sie niu

do tre ści, ogól ne wra że nie sce nicz ne.
Wy ko naw cy bio rą cy udział w Kon kur sie zo sta ną uho no ro wa -
ni dy plo ma mi a Lau re aci na gro da mi.

S E R D E C Z N I E Z A P R A S Z A M Y! 

W DNIU KON KUR SU ZA PEW NIA MY CIE PŁY PO SI ŁEK



Trzy dzie stu czte rech re pre zen tan tów szkół pod -
sta wo wych, gim na zjal nych i po nad gim na zjal nych
pre zen to wa ło swo je re cy ta tor skie umie jęt no ści pod -
czas Gmin ne go Kon kur su Re cy ta tor skie go „Mi łość
jest wśród nas”. Or ga ni za to rem siód mej edy cji kon -
kur su, nad któ rym pa tro nat ho no ro wy ob jął Bur -
mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz, był Ośro -
dek Kul tu ry w Nie mo dli nie. 

Mło dych pa sjo na tów po ezji oce nia ło ju ry w skła -
dzie: Ewa Maj -Szczy giel ska – po et ka, lau re at ka Ogól no -
pol skie go Kon kur su Po etyc kiego w Czę sto cho wie, Ce -
cy lia Ja nic ka – pe da gog, ani ma tor kul tu ry, dzia łacz ka
Nie mo dliń skie go To wa rzy stwa Re gio nal ne go, współ -
pra cu ją ca z „Pul sem Nie mo dli na – Ka ta rzy na Knie ja
oraz dy rek tor Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie – Ka ta -
rzy na Pa szu la -Gryf. 

Mło dzież zma ga ła się w dwóch ka te go riach wie ko -
wych: 12 – 15 i 16 – 19 lat. Po ziom umie jęt no ści był wy -
rów na ny, jed nak z przy zna niem na gro dy Grand Prix ju -
ry nie mia ło pro ble mu. Jed no gło śnie zwy cię ży ła Pau li na
Ju zwa z Pu blicz ne go Gim na zjum w Gra czach, któ ra
swo ją in ter pre ta cją wier sza Ha li ny Po świa tow skiej „Je -
stem Ju lią” wzru szy ła zgro ma dzo nych go ści i ju ro rów.

Pierw sze miej sce w młod szej ka te go rii wie ko wej,
za wy ko na nie wier sza Ada ma Mic kie wi cza „Nie pew -
ność”, zdo by ła re pre zen tu ją ca Pu blicz ne Gim na zjum
w Nie mo dli nie – Na ta lia Wró bel. Dru gą na gro dę otrzy -
ma ła Kin ga Są del z Pu blicz ne go Gim na zjum w Gra -
czach, na to miast trze cią – Ur szu la Ma zur z dru giej kla -
sy Pu blicz ne go Gim na zjum w Nie mo dli nie. 

W ka te go rii mło dzie ży star szej (16-19 lat) za wy ko -
na nie wier sza Ha li ny Po świa tow skiej „Odła ma łam ga -

łąź ja bło ni” pierw szą na gro dę otrzy ma ła Agniesz ka
Ko nar ska (Li ceum Ogól no kształ cą ce w Nie mo dli nie).
Dru ga na gro da przy pa dła nie mo dliń skie mu li ce ali ście
Paw ło wi Kry sia ko wi, któ ry ujął ju ro rów re cy ta cją wier -
sza Kon stan te go Il de fon sa Gał czyń skie go „Dziew czy na
z Cen tra li In stru men tów Mu zycz nych”. Trze cią na gro -
dą cie szy ła się Ka mi la Kacz kow ska z trze ciej kla sy Pu -
blicz ne go Gim na zjum w Nie mo dli nie. Wy róż nie nie
przy zna no rów nież Se ba stia no wi Głą bo wi ze Szko ły
Pod sta wo wej w Ro gach i Jo an nie Cym ba ła z Pu blicz ne -
go Gim na zjum w Gra czach. 

Pod czas pod su mo wa nia kon kur su i roz da nia na -
gród ju ro rzy skie ro wa li wie le cie płych słów za rów no
do lau re atów, ja ki i wszyst kich uczest ni ków kon kur su
i ich opie ku nów. Gra tu lu ję Wam przede wszyst kim traf -
ne go do bo ru re per tu aru – mó wi ła Maj -Szczy giel ska,
prze wod ni czą ca ju ry. Po et ka gra tu lo wa ła rów nież na -
uczy cie lom, któ rzy wy trwa le przy go to wu ją mło dzież
do te go ty pu kon kur sów.

Na gro dy, wśród któ rych zna la zły się m.in. pięk nie
wy da ne książ ki: Ja na Twar dow skie go „Nie przy sze -
dłem na wra cać Pa na”, „Wier sze ze bra ne” Zbi gnie wa
Her ber ta, dwa to my po ezji Agniesz ki Osiec kiej „No wa
Mi łość. Wier sze pra wie wszyst kie”, czy atrak cyj ne al bu -
my o te ma ty ce re gio nal nej „Pocz tów ka z Nie mo dli na”,
„Za mek w Nie mo dli nie. Dzie je i ar chi tek tu ra”, ufun do -
wał Bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz i Ośro -
dek Kul tu ry w Nie mo dli nie. Dla wszyst kich uczest ni ków
kon kur su zo stał przy go to wa ny słod ki po si łek, któ ry
spon so ro wał pre zes PSS Spo łem Jan Olek sa, za co or -
ga ni za to rzy ser decz nie dzię ku ją.

Ka ta rzy na Pa szu la -Gryf
Ka ta rzy na Knie ja

PULS
Niemodlina

Aktualności 6

PN: Jak za czę ła
się Pa ni przy go da z po -
ezją?

Ewa Maj-Szczy -
giel ska: Za wsze by -
łam bar dzo wraż li wym
dziec kiem, in te re so wa -
ła mnie mu zy ka, ma lar -
stwo – Le onar do Da
Vin ci był mo im wiel kim

wzo rem. Ni gdy jed nak nie my śla łam, że bę dę pi sać
wier sze. To się sta ło po pro stu, zwy czaj nie, być mo że
z po trze by ser ca. Bę dąc w li ceum po sta no wi łam, że za -
cznę no to wać róż ne my śli. Był to wiek do ra sta nia, mło -
dzień czo ści. My ślę, że to wła śnie mło dość do da ła mi
skrzy deł do pi sa nia.

PN: Skąd czer pie Pa ni in spi ra cje dla swo ich
wier szy?

Ewa Maj -Szczy giel ska: In spi ra cje przy cho dzą
sa me – jak wiatr. Je że li mam przy so bie kar tecz kę, no tu -
ję my śli, któ re aku rat wpa da ją mi do gło wy. Je śli nie –
wów czas ula tu ją, wła śnie jak wiatr. Jest to tzw. we na, na -
tchnie nie, któ re przy cho dzi nie spo dzie wa nie w róż nych
miej scach i po rach. Każ da chwi la wy zwa la po ezję, bo
każ da ma in ny ko lo ryt. Cza sem we na do pa da mnie no -
cą. Na pew no ci sza, któ rą mam w so bie – po ma ga.
Wca le to jed nak nie zna czy, że mu szę być sa ma – ci szę
mu szę mieć w so bie. 

PN: Czy pi sa nie po ezji jest dla Pa ni dłu go trwa łym
pro ce sem twór czym, czy jest to ra czej na gły przy pływ
we ny i wier sze sa me się pi szą?

Ewa Maj -Szczy giel ska: We na to jest po czą tek
wier sza, czy li nie ja ko wiersz sam spły wa z pió ra, bez po -
praw ki idzie w świat. A w świat idzie wte dy, kie dy zo sta -
nie prze ka za ny na stęp nym oso bom – wy star czy choć by
je den czy tel nik, któ ry uwa ża, że wiersz jest do bry. Gdy
uka że się gdzieś w pra sie, czy w książ ce, to wte dy pro ces
pra cy nad wier szem się koń czy. Ale do pó ki są one w no -

tat ni ku, i do pó ki się nie uka żą, to wła ści wie cią gle nad ni -
mi pra cu ję.

PN: Kto jest pierw szym czy tel ni kiem, kon sul tan -
tem, gdy wiersz po wsta nie?

Ewa Maj -Szczy giel ska: Je stem uczest ni kiem
róż nych spo tkań ko le gów -po etów, po etek, ma my warsz -
ta ty po etyc kie, wy mie nia my tek sty. Na le żę do Na uczy ciel -
skie go Klu bu Li te rac kie go w Opo lu i przy każ dym spo tka -
niu przed sta wia my wier sze, któ re na pi sa li śmy. Ko le dzy je
oce nia ją, su ge ru ją, pod po wia da ją. 

PN: Czym jest dla Pa ni po ezja?
Ewa Maj -Szczy giel ska: Po ezja jest dla mnie

bra mą na świat. Dzię ki po ezji po zna łam wie lu cie ka -
wych, wspa nia łych lu dzi, po etów z ca łej Opolsz czy zny
i nie tyl ko. Mia łam przy jem ność go ścić w Kra ko wie, zresz -
tą część pi szą cych lu dzi z Opolsz czy zny na le ży do Kon -
fra ter ni Kra kow skiej. Po ezja jest dla mnie wiel ką ra do ścią,
nie trak tu ję jej tyl ko jak hob by, któ rym mo że być, np. węd -
ko wa nie. Jest to mo ja dzie dzi na ży cia, po zwa la mi ona
prze trwać trud ne chwi le dnia co dzien ne go. Kie dy ży cie
przy tła cza róż ny mi tro ska mi, a czas cią gle go ni, to wła -
śnie w po ezji moż na się za trzy mać, od po cząć, cie szyć al -
bo smu cić – w niej mo gę wy ra zić wszyst ko, co czu ję. 

PN: Czy w dzi siej szych, na sta wio nych na ko mer -
cję cza sach, jest jesz cze miej sce na po ezję i po etów?

Ewa Maj -Szczy giel ska: Od kie dy spo ty kam się
w związ ku z po ezją, wi dzę, jak wie lu lu dzi pi sze. Pi sze mło -
dzież, a tak że lu dzie w doj rza łym wie ku. Jest na praw dę
bar dzo wie lu słu cha czy, któ rzy uwiel bia ją po ezję.

PN: Jak oce nia Pa ni po ziom kon kur sów re cy ta -
tor skich, któ re od by wa ją się w Nie mo dli nie – „Mi łość
jest wśród nas” oraz kon kur su po świę co ne go pa -
mię ci Mar ci na Ma ku cha „Oca lić od za po mnie nia”?

Ewa Maj -Szczy giel ska: Są one bar dzo po trzeb -
ne i po ży tecz ne, wła śnie dla mło dych lu dzi. Roz wi ja ją ich
wraż li wość, spoj rze nie na świat, roz sze rza ją ho ry zon ty –
mło dzież zwra ca uwa gę na ta kie war to ści jak mi łość, ale
nie tyl ko. Mło dzi my ślą o tym, co mó wią i co usły szą. Na -
to miast kon kurs „Oca lić od za po mnie nia” z po ezją Mar -
ci na Ma ku cha jest wspa nia łym hoł dem dla czło wie ka,
któ ry był, jak to już zo sta ło po wie dzia ne – ma ły, ale wiel -
ki du chem. Jest to po stać, któ rą zna łam od ma łe go. Już
wte dy z nim roz ma wia łam, ale oczy wi ście nie wie dzie li -
śmy, że spo tka my się kie dyś z po wo du po ezji. To by ło dla
mnie wiel kie szczę ście, wiel kie prze ży cie. Za wsze wzru -
szam się na tych spo tka niach i my ślę, że ten kon kurs
szcze gól nie uwraż li wia słu cha czy. 

PN: Na co zwra ca Pa ni szcze gól ną uwa gę oce -
nia jąc uczest ni ków te go ty pu kon kur sów?

Ewa Maj -Szczy giel ska: Przede wszyst kim zwra -
cam uwa gę na sło wo, w ja ki spo sób jest ono wy po wie -
dzia ne. Cza sem zda rza się wa da wy mo wy, ale te go nie
oce niam – oce niam ra czej to, czy mło dy czło wiek czu je
to, co mó wi.

PN: Na co dzień stą pa Pa ni moc no po zie mi, czy
ra czej „bu ja w ob ło kach”?

Ewa Maj -Szczy giel ska: Je stem czło wie kiem
pra cu ją cym (ja ko fi zjo te ra peu ta). Po pra cy oczy wi ście
jest dom i to wszyst ko, co z nim zwią za ne. Ale za wsze
mam czas, by roz glą dać się wo kół. Mo że dzię ki te mu,
że wła śnie je stem ta kim czło wie kiem, nie co wraż liw -
szym, po tra fię zwró cić uwa gę na każ dą zmia nę w przy -
ro dzie, na cie ka we zja wi ska. Po tra fię usły szeć pta ki, któ -
re wła śnie te raz za czy na ją śpie wać wraz ze zbli ża ją cą
się wio sną. 

PN: Dzię ku ję bar dzo za roz mo wę.

Od lewej: Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz, Urszula Mazur, Kamila Kaczkowska,
Agnieszka Konarska, Paweł Krysiak, Kinga Sądel, Paulina Juzwa, Joanna Cymbała, Natalia Wróbel.

Młodzi recytują wiersze

Po ezja jest dla mnie bra mą na świat
Z po et ką, ju ro rem kon kur sów re cy ta tor skich, Ewą Maj -Szczy giel ską roz ma wia Ka ta rzy na Knie ja
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Już po raz czwar ty (23 lu te -
go 2010 r.) w Ośrod ku Kul tu ry
w Nie mo dli nie, w związ ku z pią -
tą rocz ni cą śmier ci Mar ci na Ma -
ku cha, od był się Mię dzysz kol ny
Kon kurs Po ezji je go imie nia
„Oca lić od za po mnie nia”. 

Czyń do bra obok Sie bie, 
A do bro wró ci do Cie bie.... 

...i tak walczyć trzeba dla Pana z losem,
Gdy nie da się oddychać  ustami to trzeba nosem...

(Mar cin Ma kuch)

Mar cin Ma kuch uro dził się 9 ma ja 1988 ro ku.
Był uczniem Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Nie mo dli -
nie, na stęp nie Gim na zjum im. Agniesz ki Osiec kiej
i Li ceum Ogól no kształ cą ce go. Cho ro wał na dys -
tro fię mię śni. Zmarł 19 lu te go 2005 r. Wy da no
dwa to mi ki je go wier szy - „Czte ry gło sy świa ta”
oraz po śmiert nie „Łza za po mnia na”.

Trud no prze lać na pa pier my śli zbyt „ułom ne”, by
wy ra zić to, co się czu je, kie dy wzru sze nie ści ska za gar -
dło. Mil cze nie cza sem mo że po wie dzieć wię cej... Dla
wie lu uczest ni ków te go rocz ne go kon kur su tak wła -
śnie by ło. 

Prze ży li śmy praw dzi wie du cho wą ucztę oraz me -
ta fi zycz ną łącz ność z wiel kim nie obec nym, a prze cież
dzię ki wier szom i ry sun kom, któ re po zo sta wił po so bie,
cią gle OBEC NYM. 

Po ezja, sztu ka i głę bo ka wia ra mło de mu, a mi mo
to, tak doj rza łe mu już czło wie ko wi, po zwa la ła za po -
mnieć o co dzien nym cier pie niu, da wa ła ra dość, si ły
do wal ki z cięż ką cho ro bą i na dzie ję, wbrew na dziei.
Twór czość i ży cie nie złom ne go bo ha te ra z pew no ścią
oca le je od za po mnie nia. Świad czą o tym licz nie zgro -
ma dze ni wy śmie ni ci go ście kon kur su. By li wśród nich
m. in.: ro dzi ce Mar ci na – Pań stwo Jó ze fa i Ka zi mierz
Ma ku cho wie, sio stra Ka ta rzy na, a tak że Bur mistrz
Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz, Sta ro sta Po wia tu
Opol skie go Hen ryk La kwa, Prze wod ni czą cy Ra dy
Miej skiej Jan Olek sa, Pro boszcz ks. Je rzy Chy łek oraz
dy rek to rzy szkół i pla có wek oświa to wych z Gmi ny
Nie mo dlin i ościen nych. 

Na spo tka nie z po ezją Mar ci na Ma ku cha przy by -
li rów nież je go na uczy cie le, ucznio wie, przy ja cie le ze
Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Nie mo dli nie oraz wszy scy

ci, dla któ rych był on dro go wska zem, jak żyć i cie szyć
się ży ciem. 

Or ga ni za to rem tej waż nej uro czy sto ści by li na -
uczy cie le Szko ły Pod sta wo wej nr 1, a w szcze gól no ści
Bar ba ra Ko ło dyń ska, Ewa Ko no wa luk i Ma riusz Ko no -
wa luk. O opra wę mu zycz ną za dbał To masz Ło zo wic -
ki, in struk tor śpie wu w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli -
nie, ab sol went Szko ły Pod sta wo wej nr 1.

W sa li wi do wi sko wej Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo -
dli nie pa no wał pod nio sły i cie pły na strój. Ucznio wie
ze szkół pod sta wo wych, gim na zjal nych i po nad gim -
na zjal nych Gmi ny Nie mo dlin i Tu ło wi ce, bio rą cy
udział w kon kur sie re cy ta tor skim, z wiel kim za an ga -
żo wa niem in ter pre to wa li wier sze Mar ci na Ma ku -
cha, co po zwa la wy snuć opty mi stycz ny wnio sek, że
w dzi siej szych cza sach jest wciąż miej sce na wraż li -
wość i do bro. 

W skład sza cow ne go ju ry, któ re oce nia ło uczest ni -
ków, we szli: po eci Ewa Maj -Szczy giel ska (prze wod ni czą -
ca), Ed mund Bo rzem ski, Dy rek tor Bi blio te ki Miej skiej
w Nie mo dli nie – Ja dwi ga Ku ty ła oraz Dy rek tor Ośrod -
ka Kul tu ry w Nie mo dli nie – Ka ta rzy na Pa szu la -Gryf.

W ka te go rii szkół pod sta wo wych pierw szą na gro -
dę za in ter pre ta cję wier sza „Łza za po mnia na” otrzy -
ma ła Pau li na Żmu da ze Szko ły Pod sta wo wej nr 1
w Nie mo dli nie, dru gą – Jo an na Zda now ska ze Szko -
ły Pod sta wo wej nr 2 w Nie mo dli nie za wiersz „Jak
jest?”, na to miast trze cią – Pa tryk Szlu fik z Ze spo łu
Szkol no -Przed szkol ne go w Gra bi nie, któ ry po ru szył ju -
ry i pu blicz ność wier szem „Kaj da ny”. 

W ka te go rii szkół po nad pod sta wo wych zwy cię ży -
ła Na ta lia Wró bel z Gim na zjum Ze spo łu Szkół w Nie -
mo dli nie („Jest jak jest”). Dru gą na gro dą cie szył się
Prze my sław Niem czyk z Tech ni kum Le śne go Ze spo łu
Szkół w Tu ło wi cach („Ist nie nie”), a trze cią Ka ta rzy na
Ho mon tow ska z Gim na zjum w Gra czach („Na prze ciw
wia trom”).

Wszyst kie na gro dy ufun do wa ne zo sta ły przez
Bur mi strza Nie mo dli na Mi ro sła wa Stan kie wi cza, Sta -
ro stę Po wia tu Opol skie go Hen ry ka La kwę oraz Prze -
wod ni czą ce go Ra dy Miej skiej Ja na Olek sę. Na gro dę
dla naj młod sze go uczest ni ka kon kur su otrzy ma ła
Alek san dra Mic kie wicz z SP w Gra czach.

Oprócz po ezji usły sze li śmy rów nież pięk ne, na -
stro jo we pio sen ki w wy ko na niu uczniów ze Szko ły
Pod sta wo wej nr 1, a za ra zem mło dych wo ka li stów ze
Stu dia Pio sen ki dzia ła ją ce go przy Ośrod ku Kul tu ry
w Nie mo dli nie, przy go to wa nych przez To ma sza Ło zo -
wic kie go. On rów nież za de dy ko wał Mar ci no wi swój
mi ni re ci tal. Wo ka li ście to wa rzy szy li ucznio wie Pań -
stwo wej Szko ły Mu zycz nej im. Fry de ry ka Cho pi na
w Opo lu, któ rzy za pre zen to wa li praw dzi wy kunszt
gry na for te pia nie, skrzyp cach, klar ne cie i sak so fo nie.
Ocza ro wa li oni pu blicz ność i sa me go Mar ci na, z pew -
no ścią, rów nież. Mie li śmy bo wiem wra że nie, że nie tyl -
ko z na gra nia, ale tak że zza chmur, dzię ku je On
wszyst kim ży ją cym – za tak wie le słów mi ło ści pły ną -
cych w tym dniu ze sce ny (i spo za niej) pod je go ad -
re sem oraz za pa mięć, któ ra nie umie ra…

Ka ta rzy na Knie ja

OCA LIĆ od za po mnie nia
– wspo mnie nie o Mar ci nie...

Po etę i ry sow ni ka – Mar ci na Ma ku cha, w roz -
mo wie z Ka ta rzy ną Knie ją, wspo mi na na uczy -
ciel ka Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Nie mo dli nie,
Bar ba ra Ko ło dyń ska – ini cja tor ka od by wa ją ce go
się od czte rech edy cji Mię dzysz kol ne go Kon kur -
su Re cy ta tor skie go po świę co ne go je go pa mię ci. 

PN: Pro szę opo wie dzieć o Mar ci nie. Jak dłu -
go Pa ni go zna ła? Ja kim był czło wie kiem
i uczniem?

Bar ba ra Ko ło dyń ska: Mar ci na zna łam
od 1995 ro ku, kie dy po raz pierw szy przy szedł do na -
szej szko ły. By łam je go pierw szą na uczy ciel ką. Na po -
cząt ku Mar cin jesz cze cho dził i z po mo cą ma my
przy cho dził do nas, do kla sy. Wte dy też mia łam już
z nim za ję cia in dy wi du al ne, któ re po zwo li ły nam na -
wią zać bliż szy kon takt. W su mie pra co wa łam z nim
czte ry la ta. Póź niej chłop ca od wie dza łam przy róż -
nych oka zjach. Mar cin był bar dzo do brym, zdol nym
uczniem. Lu bił się uczyć, był am bit ny, nie chciał, by
trak to wa no go ina czej niż in nych, by w ja ki kol wiek

spo sób mu „fol go wa no”. Pi sał wszyst kie spraw dzia -
ny, tak jak resz ta dzie ci. Brał udział w róż nych kon kur -
sach. Był ak tyw ny w ży ciu kla sy. To by ła do bra, zin -
te gro wa na kla sa. Wszyst kie dzie ci bar dzo lu bi ły
Mar ci na. Miał coś ta kie go w so bie, że przy cią gał lu -
dzi. Ema no wał do bro cią, ra do ścią ży cia. Bar dzo nie -
wie le mó wił o swo im bó lu i cier pie niu, choć cza sem,
gdy coś mu się nie po wio dło, to by ło wi dać przy gnę -
bie nie na je go twa rzy. Mi mo cho ro by uczest ni czył
w róż nych wy ciecz kach kla so wych, oczy wi ście w tych
wy jaz do wych nie za wsze, ale w jed no dnio wych jak
naj bar dziej. Bra li śmy wó zek i wszę dzie jeź dził, np.
do Lip na. Był uzdol nio ny rów nież pla stycz nie, pięk nie
le pił z pla ste li ny, z mo de li ny, ry so wał, ma lo wał.
W nie któ rych je go pra cach pla stycz nych wi dać moc -
ne, po tęż ne oso by, któ re wal czą, nie pod da ją się,
chciał być ta ką oso bą. Miał róż ne go ro dza ju za in te -
re so wa nia, za fa scy no wa ny był świa tem przy ro dy,
in te re so wał się pta ka mi, znał bar dzo du żo ga tun ków
pta ków, czę sto je ry so wał. Gdy po ka zy wa łam mu ry -
ci ny bar dzo rzad kich pta ków, po tra fił je na zwać. Sa -

ma z je go wie dzy ko rzy sta łam. Póź niej, w tych pra -
cach za czy na ła się ujaw niać je go re li gij na stro na,
ona by ła ca ły czas, ale zwią za ne z tym prze my śle nia
za czął prze le wać na pa pier bę dąc już tro chę star -
szym. Te ma ty te po ru szał ze wszyst ki mi, któ rzy go od -
wie dza li. Spo ty kał się tak że z nie ży ją cym już księ -
dzem pro bosz czem Hen ry kiem Słod kow skim.
Uwiel biał roz mo wy z nim. In te re so wa ła go też hi sto -
ria. Chciał zo stać geo lo giem, ma rzył o tym, choć wie -
dział, że jest to nie moż li we w je go sy tu acji. Był bar -
dzo wszech stron ny, miał wie le pla nów i ma rzeń.
A po za tym świet nie na wią zy wał kon tak ty z ró wie śni -
ka mi. Pod czas spo tkań za chę cał ich do na uki, mó wił,
że na le ży czer pać z te go, co ona da je, nie moż na
mar no wać ży cia. To wszyst ko wi dać też w je go wier -
szach. Kie dy pod ko niec ży cia prze by wał w szpi ta lu,
ca ły per so nel me dycz ny oraz pa cjen ci by li nim ocza -
ro wa ni. Bar dzo dziel ny, w tym bó lu i cier pie niu, zjed -
ny wał so bie lu dzi, a oni da wa li mu swo je do wo dy
sym pa tii. Każ dy, kto spo tkał się z Mar ci nem bez po -
śred nio, zmie niał nie ja ko swo je my śle nie oraz na sta -
wie nie do ży cia. 

(ciąg dalszy na str. 8)

Ema no wał do bro cią, ra do ścią ży cia...
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(ciąg dalszy na str. 7)

Pa trząc na Mar ci na, jak wal czy z cho ro bą, jak
cie szy się ży ciem, mi mo wszyst ko, po tra fi łam roz wią -
zy wać swo je pro ble my. Tę ogrom ną wraż li wość, głę -
bię i ra dość ży cia wi dać w je go wier szach. In nym pró -
bu ję ją prze ka zać. Za uwa ży łam, że obec nie mło dzi
lu dzie bar dzo an ga żu ją się w przy go to wa nie wier szy.
Co raz bar dziej wgłę bia ją się w to, co Mar cin chciał
prze ka zać. Na wet po śmier ci ma on wpływ na lu dzi,
na mło dzież. Je go po sta wa, ży cie, po ezja są dro go -
wska zem dla in nych na sto lat ków. Jest dla nich przy -
kła dem, wska zu je im, że moż na coś osią gnąć w ży ciu.
Nie waż ne, czy jest czło wiek zdro wy, czy cho ry. Waż -
ne jest to, ja ki ma cel ży cio wy i ta ki cel miał Mar cin. 

PN: Jak zro dził się po mysł Kon kur su Re cy ta -
tor skie go Po ezji Mar ci na Ma ku cha „Oca lić od za -
po mnie nia”? 

Bar ba ra Ko ło dyń ska: Przy znam, że był to mój
po mysł. Je stem „fan ką” je go po sta ci i wier szy. Jak to się
za czę ło? Wcze śniej zdo by wa li śmy pie nią dze na kom pu -
ter dla Mar ci na, któ ry po mógł by mu w je go pi sa niu. Za -
chę ci łam do te go gru pę na uczy cie li z mo jej szko ły. Zor -
ga ni zo wa li śmy wy sta wę je go prac w ra mach
uro czy sto ści in te gra cyj nej „Bądź my ra zem”, gdzie wy stę -
po wa ły dzie ci nie peł no spraw ne z na szej gmi ny. Bar dzo
nam wte dy po mógł m.in. pan Mi chał Gra czyk – in struk -
tor pla sty ki w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie. Przy ko -
lej nych spo tka niach z Mar ci nem za po zna łam się z je go
pierw szy mi wier sza mi, któ re napo cząt ku cho wał doszu -
fla dy. Pierw szą ich re cen zent ką by ła oczy wi ście je go
ma ma. Oka za ło się, że jest ich dość spo ro. Po my śla łam,
że do brze by ło by je wy dać. Mar cin miał wąt pli wo ści, ale
zgo dził się. Tym po my słem po dzie li łam się zdy rek cją ina -
uczy cie la mi szko ły. Pan Ma riusz Ko no wa luk (ka te che ta
z SP nr 1 w Nie mo dli nie) miał kon takt z Wy daw nic twem
Księ ży Ser ca nów z Kra ko wa i oni po mo gli nam wy -
dać I to mik wier szy i prac pla stycz nych „Czte ry gło sy
świa ta”. 18 grud nia 2003 ro ku, dzię ki spon so rom od by -
ła się je go pro mo cja. Po pierw szym wy da niu książ ki za -
czę ły po wsta wać no we wier sze. By ły to wier sze już doj -
rzal sze, z ta ką głę bią, bar dziej re li gij ne, du cho we.
Ma rze niem scho ro wa ne go już bar dzo chłop ca, by ło
ich wy da nie. Nie ste ty Mar cin już te go nie do cze kał. 20
czerw ca 2005r. od by ła się pro mo cja dru gie go to mi ku
wier szy, bez obec no ści au to ra. Po je go śmier ci po sta no -
wi li śmy nie za po mnieć o Mar ci nie i je go twór czo ści.
W pierw szą rocz ni cę śmier ci zor ga ni zo wa li śmy wie czór
je go po ezji. Nie był to jesz cze kon kurs. Chcie li śmy wszyst -
kim przy bli żyć te go wspa nia łe go, mło de go i doj rza łe go
czło wie ka. W ko lej nych la tach for mu ła nie co się zmie ni -
ła. Naj pierw był to kon kurs szkol ny, póź niej roz sze rzy li -
śmy go owszyst kie szko ły na szej gmi ny. Za pro si li śmy też
za przy jaź nio ną szko łę ze Zdzie szo wic, a w tym ro ku
przy je cha li ucznio wie ina uczy cie le ze szkół wTu ło wi cach.
Co ro ku kon kurs ma in ną opra wę, ale naj waż niej szym
ce lem jest pro pa go wa nie po ezji Mar ci na. Kon kurs
uświet nia ny jest wy stę pa mi spe cjal nych go ści. Dwa ra -
zy go ści li śmy Ze spół Pie śni i Tań ca Opo le. W ze szłym ro -
ku kon kurs Mar ci na de dy ko wa ny był Se ba stia no wi,
chłop cu cho re mu na bia łacz kę. W każ dy kon kurs za an -
ga żo wa na jest gru pa na uczy cie li, uczniów, ab sol wen tów
i in nych lu dzi do brej wo li. Nadu żą po moc mo że my li czyć
ze stro ny wło da rzy na sze go mia sta, któ rzy spon so ru ją
wspa nia łe na gro dy. Wspól nie z Mar ci nem, wszyst kim
i za wszyst ko bar dzo dzię ku je my. Ma my na dzie ję, że na -
stęp ne kon kur sy bę dą jesz cze licz niej sze, że po sze rzy my
je o in ne gmi ny iw ten spo sób roz pro pa gu je my tę wspa -
nia łą po stać, ja ką był Mar cin Ma kuch. 

PN: Dzię ku ję za roz mo wę.

Ema no wał do bro cią,
ra do ścią ży cia...

O obec nej sy tu acji i pla nach szko ły
opo wia da Ja cek Ja siń ski, wi ce dy rek tor Ze -
spo łu Szkół w Nie mo dli nie.

PN: Ilu na uczy cie li za trud nia i ilu uczniów
uczęsz cza do Ze spo łu Szkół w Nie mo dli nie? Ja ki
jest stan tech nicz ny szko ły?

Ja cek Ja siń ski: Ze spół Szkól im. Bo le sła wa
Chro bre go w Nie mo dli nie two rzą dziś trzy ty py szkół:
gim na zjum, li ceum ogól no kształ cą ce i za sad ni cza
szko ła za wo do wa. Ra zem to 625 uczniów. Po dob nie
bę dzie po wa ka cjach. W ro ku szkol nym 2010/2011
pla no wa ne jest otwar cie czte rech klas gim na zjum,
dwóch klas LO oraz dwóch klas ZSZ. W Ze spo le
Szkół pra cu je dziś 56 na uczy cie li, w tym 48 w peł nym
wy mia rze go dzin. Szko ła jest jed ną z naj więk szych
w Po wie cie Opol skim. Dzię ki po mo cy po wia tu,
w ostat nich kil ku la tach bu dy nek przy Opol skiej 34
zo stał grun tow nie od no wio ny i wy po sa żo ny. W ostat -
nim ro ku wy ko na no ge ne ral ny re mont sa li gim na -
stycz nej i jej za ple cza. W okre sie wa ka cyj nym pla nu -
je się wy ko na nie me cha nicz nej wen ty la cji sal
in for ma tycz nych i po ko ju na uczy ciel skie go.

PN: Ilu uczniów przy stą pi w tym ro ku do ma -
tu ry?

Ja cek Ja siń ski: Szyb ki mi kro ka mi zbli ża się
Ma tu ra 2010. Po wie lu la tach, oprócz obo wiąz ko -
wych eg za mi nów z ję zy ka pol skie go i ob ce go, w tym
ro ku na ma tu rzy stów cze ka eg za min z ma te ma ty ki.
W kla sach trze cich li ceum ogól no kształ cą ce go uczy

się dziś 72 uczniów. Bę dą uczęsz czać na za ję cia
do koń ca kwiet nia, a po tem po zo sta nie im kil ka dni
na po wtó rze nie ma te ria łu. 

Rów nież gim na zja li ści w kwiet niu bę dą zma gać
się z te sta mi. Prze eg za mi no wa na zo sta nie wie dza
w czę ści hu ma ni stycz nej, ma te ma tycz no -przy rod ni -
czej oraz zna jo mość ję zy ka ob ce go. Eg za min gim na -
zjal ny war to zdać jak naj le piej, gdyż zdo by te punk -
ty są prze pust ką do szkół śred nich.

PN: Naj więk sze osią gnię cia w olim pia dach
przed mio to wych i spor to wych? Co cze ka szko łę
w ro ku 2010 (no we pro jek ty i przed się wzię cia)?

Ja cek Ja siń ski: Na uczy cie le Ze spo łu Szkół,
po dob nie jak w la tach ubie głych, za chę ca ją mło -
dzież koń czą cą gim na zjum do po zo sta nia w Nie mo -
dli nie i kon ty nu owa nia na uki w szko le śred niej. Pod -
kre śla ją przy tym osią gnię cia li ce ali stów, któ rzy
z po wo dze niem uczest ni czą w olim pia dach i kon kur -
sach, zdo by wa jąc in dek sy na stu dia i na gro dy. Naj -
lep szym przy kła dem jest te go rocz ny ma tu rzy sta Pa -
weł Chy la, któ ry zo stał lau re atem licz nych olim piad
i kon kur sów oraz dwu krot nie otrzy mał sty pen dium
Pre ze sa Ra dy Mi ni strów. 

Na no wych uczniów w szko le śred niej cze ka ją:
w li ceum kla sa ogól na i bio lo gicz no -ję zy ko wa, na to -
miast szko ła za wo do wa umoż li wi kształ ce nie w kla -
sach wie lo za wo do wych. War to więc prze my śleć po -
zo sta nie w Nie mo dli nie, by po dob nie jak naj lep si,
stać się am ba sa do ra mi na sze go mia sta. 

Mi chał Gra czyk

W Pu blicz nym Przed szko lu nr 1 „Baj -
ka” od 16 li sto pa da 2009 ro ku re ali zo wa -
ny jest pro jekt unij ny „Ak tyw ne przed -
szko la w Gmi nie Nie mo dlin”. Jest to już
dru gi ta ki pro jekt, w któ rym bie rze udział
na sza pla ców ka. 

W ra mach pro jek tu dzie cia ki ma ją moż li wość
ko rzy sta nia z bez płat nych za jęć do dat ko wych, ta -
kich jak: ję zyk an giel ski, ryt mi ka, za ję cia z lo go pe -
dą oraz do go te ra pia. W ra mach pro jek tu dzie ci
otrzy ma ły pięk ne pa pie ro we tecz ki za my ka ne
na gum kę. Dla na szej pla ców ki ze środ ków unij nych
zo stal za ku pio ny lap top, dru kar ka oraz me ble (krze -
sła i sto li ki). Re ali za cja za jęć do dat ko wych bar dzo
ko rzyst nie wpły wa na roz wi ja nie za in te re so wań
dzie ci, po sze rza ich umie jęt no ści, a tak że wspo -
ma ga ba zę dy da kycz ną przed szko la. Dzię ki pro jek -

to wi wi dzi my tak że du że za do wo le nie ro dzi ców
i ra dość dzie ci.

Inf. wł.

Redakcja „Pulsu Niemodlina” rozpoczyna cykl prezentacji szkół.
Naszą relację rozpoczynamy od

Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie. 

Nasze szkoły

Aktywne przedszkola w Gminie Niemodlin

Zabawa połączona z nauką
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W Przed szko lu Pu blicz nym nr 2
w Nie mo dli nie od by ły się dwie
wiel kie im pre zy: Dzień Bab ci
i Dziad ka oraz Bal Kar na wa ło wy. 

Uro czy stość z oka zji Dnia Bab ci i Dziad ka to już
u nas tra dy cja. Sta no wi ona wspa nia łą oka zję
do wzmoc nie nia wię zi ro dzin nej, mi łe go spę dze nia
cza su oraz bliż sze go po zna nia się. 

Za pro sze ni go ście przy by li do na sze go przed -
szko la bar dzo licz nie. Dzie ci za pre zen to wa ły się w po -
szcze gól nych gru pach wie ko wych cie ka wy mi in sce -
ni za cja mi te atral ny mi, ta ki mi jak: „Czer wo ny
Kap tu rek”, „W kra inie ko tów”, „Dzie ci w ko lo ro wych
cza pecz kach”, a naj star sza gru pa wy sta wi ła „Ja seł -
ka”. Uwień cze niem wy stę pów by ło wrę cze nie ko cha -
nym go ściom upo min ków i zło że nie naj wspa nial -
szych ży czeń. 

Po czę ści ofi cjal nej wszy scy go ście wraz z dzieć -
mi zo sta li za pro sze ni na słod ki po czę stu nek prze pla -
ta ny dal szy mi za ba wa mi przy dźwię kach mu zy ki. 

Te go rocz ny bal kar na wa ło wy od by wał się
pod ha słem „Wiel ki Bal Księż ni czek 2010”. Na sze
przed szko le, bio rąc udział w ogól no pol skim kon kur -
sie zor ga ni zo wa nym przez mie sięcz nik „Księż nicz ka”
oraz fir mę „Di sney”, bi ło re kord na naj więk szą ilość
księż ni czek na ba lu i zmie ni ło się w za cza ro wa ną kra -
inę z ba jek Di sneya. Przy go to wa ne de ko ra cje (zło to -
-srebr ne ser pen ty ny i ba lo ny oraz pla ka ty księż ni -
czek) świet nie pa so wa ły do or ga ni zo wa ne go
przed się wzię cia.

Jed nak na szcze gól ną uwa gę za słu gi wa ły
prze pięk ne stro je na szych przed szko la ków. Po my -

sło wość i ory gi nal ność ro dzi ców bu dzi ły nasz za -
chwyt oraz prze ko na nie, że z wiel ką sta ran no ścią
przy go to wa li swo je dzie ci do tak wspa nia łej im -
pre zy. Na ba lu nie mo gło za brak nąć za tem księż -
ni czek i kró le wi czów, ale tak że ry ce rzy, ru sa łek,
mo ty li, el fów.

Bal po zo sta wił w nas wie le mi łych wra żeń i prze -
żyć, któ re zo sta ły uwiecz nio ne na zdję ciach, w ry sun -
kach dzie ci i w wy po wie dziach. Te wszyst kie wspo -
mnie nia zo sta ną za pi sa ne w „Wiel kiej Kro ni ce Ba lu
Księż ni czek”, któ ra na stęp nie zo sta nie wy sła na do or -
ga ni za to ra kon kur su, a przed szko le bę dzie mia ło
szan sę wy grać atrak cyj ne na gro dy.

Alek san dra Gra bow ska

Kar na wał w przed szko lu
W dniu 29 stycz nia 2010 ro ku wy cho wan ko -

wie Przed szko la nr 1 Nie mo dli nie ba wi li się
na ba lu kar na wa ło wym. 

Wszyst kie dzie ci przy by ły do przed szko la w prze -
pięk nych stro jach przy go to wa nych przez swo ich ro -
dzi ców. Po twier dze niem te go był fakt, że trud no by -
ło roz po znać po szcze gól ne dzie ci, kry ją ce się
pod po sta cia mi z ba jek (wróż ki, księż nicz ki, ry ce rze,
kow bo je itp.). Jak każ de go ro ku dzień ten na dłu go
po zo sta je w pa mię ci na szych pod opiecz nych, a to
za spra wą stro jów, kon kur sów przy go to wa nych przez
na uczy ciel ki oraz słod kie go po czę stun ku. 

Tań ce, jak na bal przy sta ło, od by wa ły się
przy akor dach mu zy ki przy go to wa nej przez pa na Paw -
ła Chy lę, za co bar dzo mu dzię ku je my. Dzie ci mia ły wy -
ko na ne pa miąt ko we zdję cia, któ re uwiecz ni ły to wy da -
rze nie. Wszy scy wspa nia le się ba wi li i już te raz nie
mo gą do cze kać się na stęp ne go ba lu. Inf. wł.

W dniach od 1 do 6 lu te go br. ucznio wie
Szko ły Pod sta wo wej w Gra czach wy je cha li
do Rab ki – Zdrój na zi mo wi sko. W prze pięk nie
po ło żo nym Do mu Wcza so wym „Da nu sia”
dzie ci spę dzi ły wspa nia ły ty dzień. Or ga ni za -
tor ka mi by ły na uczy ciel ki: Elż bie ta Ko nar ska
i Da nu ta Dej nek. 

Dzie ci za po zna ły się z kra jo bra zem gór Pol -
ski oraz za ję cia mi lud no ści tam miesz ka ją cej.

Zwie dzi ły wieś Cho cho łów, Do li nę Ko ście li ską,
Sank tu arium Mat ki Bo skiej Fa tim skiej na Krzep -
tów kach (dar gó ra li dla Oj ca św. Ja na Paw ła II)
oraz sto li cę spo rtów zi mo wych – Za ko pa ne. Wje -
cha ły ko lej ką na Gu ba łów kę, dro gę po wrot ną
po ko na ły pie szo. 

W pięk nej sza cie zi mo wej od był się ku lig za -
koń czo ny ogni skiem i pie cze niem kieł ba sek.
Ucznio wie bra li udział w za ję ciach pły wa nia oraz
za ję ciach garn car skich. Pró ba sił w za ni ka ją cym
za wo dzie garn ca rza po zwo li ła uczniom (tak że
opie ku nom) od kryć w so bie ta lent, któ re go ist nie -
nia się na wet nie spo dzie wa li. Wła sno ręcz ne
przy go to wa nie gli ny i for mo wa nie jej w kształt
fla ko nu, wa zo ni ka do star czy ło nie la da sa tys fak -
cji. Pod czas zi mo wi ska od by ły się kon kur sy pla -
stycz ne, or to gra ficz ne oraz kon kurs po ezji
(uczest ni cy sa mi ukła da li wier sze). Kon kur sy od -
by ły się w ośrod ku „Da nu sia”, w cza sie wol nym.
W dro dze po wrot nej ucznio wie od wie dzi li Wa do -
wi ce – mia sto na sze go Pa pie ża (oczy wi ście przy -
wieź li pa pie skie kre mów ki).

Te mi łe chwi le dzie ci mo gły spę dzić dzię ki:
Spół ce PSS „Ba zalt -Gra cze” i do ta cji gmin nej. 

Elż bie ta Ko nar ska
Da nu ta Dej nek

WIEL KIE wy da rze nia

Czerwony Kapturek w adaptacji
najmłodszych

Bal Księżniczek

Zi mo wy wy po czy nek w Rab ce – Zdrój

Podczas górskiej wyprawy
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Spra woz da nie Bur mi strza Nie mo dli na
z dzia łal no ści mię dzy se syj nej

W okre sie spra woz daw czym re ali zu jąc za da nia or ga nu wy ko naw cze go Gmi ny:
• W dniach 2 i 3 lu te go Bur mistrz spo ty kał się z za rzą da mi Lu do wych Klu bów Spor to wych w związ -

ku ze zgła sza ny mi po stu la ta mi do fi nan so wa nia dzia łal no ści klu bów w 2010 ro ku.
• W dniu 3 lu te go Bur mistrz spo tkał się z przed sta wi cie la mi Agen cji Nie ru cho mo ści Rol nych

w Opo lu w spra wie sfi nan so wa nia bu do wy sie ci wo do cią go wej w Gra bi nie oraz do koń cze nia prac pie -
lę gna cyj nych w za byt ko wym par ku w tej miej sco wo ści.

• W dniu 4 lu te go Bur mistrz na za pro sze nie Wój ta Tu ło wic Wie sła wa Ple wy wziął udział w spo tka -
niu przed sta wi cie li sa mo rzą dów i fir my in we sty cyj nej pro mu ją cej bu do wę in sta la cji ter micz ne go uniesz -
ko dli wia nia od pa dów. W tym sa mym dniu od by ło się ko lej ne spo tka nie ze spo łu kon sul ta cyj ne go
do spraw oświa ty.

• W dniu 8 lu te go Za stęp ca Bur mi strza wziął udział w spo tka niu Po wia to we go Cen trum Za rzą dza -
nia Kry zy so we go na te mat za bez pie cze nia gmin przed po wo dzią po roz to pach śnie gu, na te re nie Po -
wia tu Opol skie go.

• W dniu 9 lu te go z ini cja ty wy Bur mi strza od by ło się spo tka nie z Wi ce bur mi strzem Ny sy, któ re go
głów nym te ma tem by ło przy stą pie nie gmi ny Nie mo dlin do mię dzyg min ne go związ ku go spo dar ki od pa -
da mi ko mu nal ny mi.

• W dniu 11 lu te go Bur mistrz wy stą pił z ini cja ty wą do Bur mi strza Ny sy od by cia wspól ne go po sie -
dze nia obu rad miej skich, z udzia łem wo je wo dy, mar szał ka oraz par la men ta rzy stów opol skich w spra -
wie wy ra że nia sta no wi ska do ty czą ce go bu do wy ob wod nic Nie mo dli na i Ny sy.

• W dniu 12 lu te go od by ło się uro czy ste po że gna nie dy rek to ra Nad le śnic twa Tu ło wi ce Pa na Ro ma -
na Świąt ka, w związ ku z przej ściem na eme ry tu rę.

• W dniu 15 lu te go Bur mistrz zo stał za pro szo ny do udzia łu w pra cach ze spo łu ro bo cze go bu do -
wy ob wod nic Nie mo dli na i Ny sy. Pierw sze spo tka nie ze spo łu od bę dzie się w dniu 11 mar ca z udzia łem
Mar szał ka i Wo je wo dy Opol skie go.

• W dniu 16 lu te go go ściem Bur mi strza był pre zes Klu bu Spor to we go So kół w Nie mo dli nie. Pod -
czas roz mo wy omó wio ne zo sta ły naj istot niej sze pro ble my funk cjo no wa nia klu bu.

• W dniu 18 lu te go go ściem Bur mi strza był pan prof. Da mian Tom czyk, au tor przy go to wy wa nej
pu bli ka cji do ty czą cej naj wy bit niej szych ab sol wen tów nie mo dliń skie go li ceum ogól no kształ cą ce go.
W tym sa mym dniu od był się co rocz ny kon kurs re cy ta tor ski nie mo dliń skich szkół or ga ni zo wa ny przez
Ośro dek Kul tu ry „Mi łość jest wśród nas”.

• W dniu 19 lu te go Bur mistrz wziął udział w szko le niu zor ga ni zo wa nym przez Bank Spół dziel czy
w Na my sło wie na te mat moż li wo ści fi nan so wa nia in we sty cji gmin nych.

• W dniu 22 lu te go w ga bi ne cie Bur mi strza od był się dru gi dy żur po sel ski Po sła RP, Wi ce mi ni stra
In fra struk tu ry Ta de usza Jar mu zie wi cza. Pod czas spo tka nia z Bur mi strzem po seł po in for mo wał o ak tu -
al nym sta nie sfi nan so wa nia prac bu do wy ob wod ni cy Nie mo dli na. 

W tym sa mym dniu za koń czo no zbie ra nie pod pi sów pod pe ty cją do Pre mie ra RP Do nal da Tu ska
do ty czą cą przy spie sze nia prac zwią za nych z roz po czę ciem bu do wy ob wod ni cy Nie mo dli na. Z ape lem
o po par cie tej ini cja ty wy do miesz kań ców Nie mo dli na Bur mistrz zwró cił się w grud niu ubie głe go ro ku.
Wszyst kim oso bom za an ga żo wa nym w spraw ny prze bieg tej ak cji skła dam wy ra zy po dzię ko wa nia.

• W dniu 23 lu te go od był się w Ośrod ku Kul tu ry co rocz ny kon kurs re cy ta tor ski, pod pa tro na tem
Bur mi strza, po ezji Mar ci na Ma ku cha, or ga ni zo wa ny przez PSP nr 1 w Nie mo dli nie. Go ściem kon kur su
oraz fun da to rem jed nej z na gród był Sta ro sta Opol ski Hen ryk La kwa. Or ga ni za to rom oraz uczest ni kom
kon kur su na le żą się sło wa uzna nia.

• W dniu 24 lu te go Bur mistrz wziął udział w spo tka niu z dy rek to rem Od dzia łu Opol skie go Ge ne -
ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad Bo le sła wem Pu stel ni kiem. W trak cie spo tka nia omó wio no
wstęp ny har mo no gram prac zwią za nych z po sie dze niem Ko mi sji Oce ny Przy go to wa nia In we sty cji
GDD KiA w War sza wie, zwią za nych z bu do wą ob wod ni cy Nie mo dli na oraz oce ną prze bie gu pro wa dzo -
ne go re mon tu dro gi kra jo wej w Nie mo dli nie. Bur mistrz, po raz ko lej ny, prze ka zał ne ga tyw ne opi nie na te -
mat tem pa oraz or ga ni za cji prac re mon to wych.

• W tym sa mym dniu Bur mistrz wraz ze Skarb ni kiem Gmi ny Ali cją Do ma lew ską pod pi sa li umo wę
z Za rzą dem Wo je wódz twa na do fi nan so wa nie bu do wy ka na li za cji w Go ście jo wi cach w ra mach środ -
ków Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich (PROW). To ko lej ny suk ces na szej gmi ny w po zy ski wa niu
środ ków z UE.

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

W mie sią cu stycz niu i lu tym br. od by ły
się dwie se sje Ra dy Miej skiej w Nie mo dli -
nie, na któ rych rad ni pod ję li na stę pu ją ce
uchwa ły:

Se sja w dniu 28 stycz nia 2010r.:
1. Uchwa ła Nr L/349/10 Ra dy Miej skiej w Nie -

mo dli nie z dnia 28 stycz nia 2010 ro ku w spra wie
zmian bu dże tu Gmi ny Nie mo dlin na rok 2010.

2. Uchwa ła Nr L/350/10 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 28 stycz nia 2010 ro ku w spra wie za -
cią gnię cia dłu go ter mi no wej po życz ki na re ali za cję in -
we sty cji.

3. Uchwa ła Nr L/351/10 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 28 stycz nia 2010 ro ku zmie nia ją ca
uchwa łę w spra wie opłat za świad cze nia w przed -
szko lach pro wa dzo nych przez Gmi nę Nie mo dlin.

4. Uchwa ła Nr L/352/10 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 28 stycz nia 2010 ro ku zmie nia ją ca
uchwa łę w spra wie za sad przy słu gi wa nia diet i zwro -
tu kosz tów po dró ży dla prze wod ni czą cych or ga nów
wy ko naw czych jed no stek po moc ni czych Gmi ny.

5. Uchwa ła Nr L/353/10 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 28 stycz nia 2010 ro ku w spra wie od -
wo ła nia człon ka Ra dy Spo łecz nej Sa mo rzą do we go
Za kła du Opie ki Zdro wot nej w Nie mo dli nie.

6. Uchwa ła Nr L/354/10 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 28 stycz nia 2010 ro ku w spra wie po -
wo ła nia człon ka Ra dy Spo łecz nej Sa mo rzą do we go
Za kła du Opie ki Zdro wot nej w Nie mo dli nie.

7. Uchwa ła Nr L/355/10 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 28 stycz nia 2010 ro ku w spra wie za -
opi nio wa nia pro jek tu uchwa ły Ra dy Po wia tu w Tar -
now skich Gó rach w spra wie li kwi da cji
Sa mo dziel ne go Pu blicz ne go Za kła du Opie ki Zdro -
wot nej Wie lo spe cja li stycz ne go Szpi ta la Po wia to we -
go im. dr B. Ha ge ra w Tar now skich Gó rach przy ul.
Py sko wic kiej 47-51.

Se sja w dniu 26 lu te go 2010r.:
1. Uchwa ła Nr LI/356/10 Ra dy Miej skiej w Nie -

mo dli nie z dnia 25 lu te go 2010 ro ku w spra wie
udzie le nia po mo cy fi nan so wej Wo je wódz twu Opol -
skie mu na wy ko na nie pro jek tu bu dow la no – wy ko -
naw cze go na za da nie pn.: „Prze bu do wa dro gi wo je -
wódz kiej Nr 405 na od cin ku Nie mo dlin
– Wy dro wi ce”.

2. Uchwa ła Nr LI/357/10 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 25 lu te go 2010 ro ku w spra wie
zmian bu dże tu Gmi ny Nie mo dlin na rok 2010.

3. Uchwa ła Nr LI/358/10 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 25 lu te go 2010 ro ku 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 Pu -
blicz ne go Ze spo łu Szpi ta li Pul mo no lo gicz no -Reu ma -
to lo gicz nych z sie dzi bą w Kup.

4. Uchwa ła Nr LI/359/10 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 25 lu te go 2010 ro ku w spra wie
skar gi na dzia łal ność kie row ni ka jed nost ki or ga ni -
za cyj nej.

Peł ne tek sty uchwał do stęp ne są w Biu le ty nie
In for ma cji Pu blicz nej na stro nie in ter ne to wej Urzę -
du Miej skie go – www.nie mo dlin.pl oraz w Biu rze
Ra dy Miej skiej w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli nie. 
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Bur mistrz Nie mo dli na in for mu je, że
na ta bli cy ogło szeń w Urzę dzie Miej skim
w Nie mo dli nie znaj du ją się ogło sze nia o: 

1. I nie ogra ni czo nym prze tar gu ust nym
na sprze daż nie ru cho mo ści nie za bu do wa nej po ło -
żo nej w Ja ku bo wi cach, ozna czo nej nr dział ki 41/8
o po wierzch ni 0,1078 ha, k. m. 1. (R -V -0,0700 ha
i B -0,0378 ha). Nie ru cho mość ta za pi sa na jest
w księ dze wie czy stej KW nr OP1O/00093576/1.
Sta no wi wła sność Gmi ny Nie mo dlin. Zgod nie ze
stu dium uwa run ko wań i kie run ków za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go gmi ny nie ru cho mość po ło żo -
na jest na te re nie prze zna czo nym na ce le za bu do -
wy miesz ka nio wej – w ob sza rze za bu do wy wsi.
Te ren po sia da uzbro je nie w sieć elek tro ener ge tycz -
ną i wo do cią go wą. 

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no -
si: 26.600,00 zł. Do wy li cy to wa nej ce ny zo sta nie
do li czo ny po da tek VAT w wy so ko ści 22%.

2. I nie ogra ni czo nym prze tar gu ust nym
na sprze daż nie ru cho mo ści grun to wej nie za bu do -
wa nej po ło żo nej w Nie mo dli nie przy ul. Mie czy sła -
wa Kar ło wi cza, ozna czo nej nr dział ki 1229 k. m. 11
o po wierzch ni 0,1105 ha (RV). Nie ru cho mość ta za -
pi sa na jest w księ dze wie czy stej KW nr
OP1O/00100111/7. Sta no wi wła sność Gmi ny Nie -
mo dlin. Wol na od ob cią żeń i zo bo wią zań. Nie ru -
cho mość po ło żo na na te re nie za bu do wy miesz ka -
nio wej, jed no ro dzin nej. Za sa dy za bu do wy te re nu
zgod nie z usta le nia mi miej sco we go pla nu za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go. Te ren po sia da
uzbro je nie w sieć wo do cią go wą, ka na li za cyj ną,
elek trycz ną i ga zo wą. 

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no -
si: 82.000,00 zł. Do wy li cy to wa nej ce ny zo sta nie
do li czo ny po da tek VAT w wy so ko ści 22%.

W prze tar gach mo gą brać udział oso by fi zycz -
ne i praw ne je że li wpła cą wa dium w wy so ko -
ści 3.000,00 zł (dot. poz. 1), 8.000,00 zł (dot. poz. 2).
Wa dium na le ży wpła cać w ka sie Urzę du Miej skie go
w Nie mo dli nie w ter mi nie do dnia 15 mar ca 2010r.
– do godz. 14ºº. Prze tar gi od bę dą się w dniu 18 mar -
ca 2010r. w sa li 62 Urzę du Miej skie go w Nie mo dli -
nie: o godz. 10ºº (poz. 1), o godz. 1040 (poz. 2).

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

Wpła co ne wa dium zo sta nie: za li czo ne na po czet
ce ny na by cia, je że li oso ba wpła ca ją ca wa dium wy -
gra prze targ, zwró co ne, je że li oso ba wpła ca ją ca
wa dium nie wy gra prze tar gu. Jed no cze śnie in for mu -
je się, że nie za war cie umo wy na by cia pra wa wła sno -
ści w ter mi nie usta lo nym przez Gmi nę i no ta riu sza
po wo du je prze pa dek wpła co ne go wa dium.

3. I nie ogra ni czo nym prze tar gu ust nym
na sprze daż nie ru cho mo ści nie za bu do wa nej po ło żo -
nej w Nie mo dli nie w re jo nie ul. Cho pi na ozna czo nej
nr dział ki 911/38 o po wierzch ni 0,9040 ha (za pi sa -
na w KW nr OP1O/00068166/0). Nie ru cho mość ta
sta no wi wła sność Gmi ny Nie mo dlin. Zgod nie z miej -
sco wym pla nem za go spo da ro wa nia prze strzen ne go
te re nów bu dow nic twa miesz ka nio we go w Nie mo dli -
nie w re jo nie uli cy Cho pi na nie ru cho mość po ło żo na
na te re nie ozna czo nym sym bo lem 7MN – te ren za -
bu do wy miesz ka nio wej z prze zna cze niem na re ali za -
cję do mów jed no ro dzin nych w za bu do wie sze re go -
wej. Zgod nie z za pi sa mi pla nu za bu do wa win na być
re ali zo wa na kom plek so wo ja ko jed no przed się wzię -

cie bu dow la ne. Nie ru cho mość po ło żo na przy dro dze
pu blicz nej utwar dzo nej. Te ren po sia da do stęp do sie -
ci wo do cią go wej, ka na li za cyj nej, ener ge tycz nej i ga -
zo wej.

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no -
si: 640.000,00 zł (słow nie: sześć set czter dzie ści
ty się cy zło tych). Do wy li cy to wa nej ce ny zo sta nie
do li czo ny po da tek VAT w wy so ko ści 22%.

In for ma cje na te mat prze tar gu udzie la ne są
w Wy dzia le Rol nic twa, Ochro ny Śro do wi ska i Go spo -
dar ki Nie ru cho mo ścia mi (tel. 774606-295 do 7)
tut. Urzę du. W prze tar gu mo gą brać udział oso by
fi zycz ne i oso by praw ne, je że li wpła cą wa dium w wy -
so ko ści 60.000,00 zł (słow nie: sześć dzie siąt ty się cy
zło tych). Wa dium na le ży wpła cać na kon to ban ko -
we Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie
nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003 w ter mi -
nie do 15 kwiet nia 2010r. Za ter min wnie sie nia wa -
dium uwa ża się dzień wpły wu wa dium na wska za -
ne kon to. W przy pad ku firm oso by bio rą ce udział
w prze tar gu win ny przed ło żyć wy ciąg z wła ści we go
dla sie dzi by re je stru lub in ny do ku ment urzę do wy,
z któ re go wy ni ka je go sta tus praw ny, spo sób re pre -
zen ta cji, a tak że imio na i na zwi ska osób upraw nio -
nych do re pre zen ta cji. Na by cie nie ru cho mo ści przez
cu dzo ziem ców mo że na stą pić w przy pad ku uzy ska -
nia ze zwo le nia Mi ni stra Spraw We wnętrz nych, je że -
li wy ma ga ją te go prze pi sy usta wy z dnia 24 mar -
ca 1920r. o na by wa niu przez cu dzo ziem ców (Dz. U.
z 2004r. nr 167, poz. 1758 z pózn. zm.)

Prze targ od bę dzie się w dniu 21 kwiet nia 2010r.
w sa li nr 62 Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie
o godz. 13:00. 

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

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

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

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

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

4. I nie ogra ni czo nym prze tar gu ust nym
na sprze daż nie ru cho mo ści grun to wej nie za bu do wa -
nej po ło żo nej w Nie mo dli nie przy ul. Rey mon ta,
ozna czo nej nr dział ki 1227/1 k. m. 11 o po wierzch -
ni 0,0869 ha (RV). Nie ru cho mość ta za pi sa na jest
w księ dze wie czy stej KW nr OP1O/00083438/9.
Sta no wi wła sność Gmi ny Nie mo dlin. Wol na od ob -
cią żeń i zo bo wią zań. 

Nie ru cho mość po ło żo na na te re nie ozna czo -
nym sym bo lem MN – te re ny miesz ka nio we o za bu -
do wie jed no ro dzin nej. Za sa dy za bu do wy te re nu
zgod nie z usta le nia mi miej sco we go pla nu za go spo -
da ro wa nia prze strzen ne go. Te ren po sia da uzbro je -
nie w sieć wo do cią go wą, ka na li za cyj ną, elek trycz ną
i ga zo wą.

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no -
si: 64.600,00 zł. Do wy li cy to wa nej ce ny zo sta nie
do li czo ny po da tek VAT w wy so ko ści 22%.

5. I nie ogra ni czo nym prze tar gu ust nym
na sprze daż nie ru cho mo ści grun to wej nie za bu do wa -
nej po ło żo nej w Nie mo dli nie przy ul. Rey mon ta,
ozna czo nej nr dział ki 1227/2 k. m. 11 o po wierzch -
ni 0,0855 ha (RV). Nie ru cho mość ta za pi sa na jest

w księ dze wie czy stej KW nr OP1O/00083438/9.
Sta no wi wła sność Gmi ny Nie mo dlin. Wol na od ob -
cią żeń i zo bo wią zań. Nie ru cho mość po ło żo na na te -
re nie ozna czo nym sym bo lem MN – te re ny miesz ka -
nio we o za bu do wie jed no ro dzin nej. Za sa dy
za bu do wy te re nu zgod nie z usta le nia mi miej sco we -
go pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go. Te ren
po sia da uzbro je nie w sieć wo do cią go wą, ka na li za cyj -
ną, elek trycz ną i ga zo wą. 

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no -
si: 63.600,00 zł. Do wy li cy to wa nej ce ny zo sta nie
do li czo ny po da tek VAT w wy so ko ści 22%.

6. I nie ogra ni czo nym prze tar gu ust nym
na sprze daż nie ru cho mo ści grun to wej nie za bu do wa -
nej po ło żo nej w Nie mo dli nie przy ul. Rey mon ta,
ozna czo nej nr dział ki 1227/3 k. m. 11 o po wierzch -
ni 0,0855 ha (RV). Nie ru cho mość ta za pi sa na jest
w księ dze wie czy stej KW nr OP1O/00083438/9.
Sta no wi wła sność Gmi ny Nie mo dlin. Wol na od ob -
cią żeń i zo bo wią zań. Nie ru cho mość po ło żo na na te -
re nie ozna czo nym sym bo lem MN – te re ny miesz ka -
nio we o za bu do wie jed no ro dzin nej. Za sa dy
za bu do wy te re nu zgod nie z usta le nia mi miej sco we -
go pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go. Te ren
po sia da uzbro je nie w sieć wo do cią go wą, ka na li za cyj -
ną, elek trycz ną i ga zo wą. 

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no -
si: 63.600,00 zł. Do wy li cy to wa nej ce ny zo sta nie
do li czo ny po da tek VAT w wy so ko ści 22%.

7. II nie ogra ni czo nym prze tar gu ust nym
na sprze daż nie ru cho mo ści grun to wej nie za bu do -
wa nej po ło żo nej w Ra do szo wi cach, ozna czo nej nr
dział ki 80/3 z k. m. 1o po wierzch ni 0,04 ha (RV).
Nie ru cho mość ta za pi sa na jest w księ dze wie czy stej
KW nr OP1O/00065757/9. Sta no wi wła sność Gmi -
ny Nie mo dlin. Wol na od ob cią żeń i zo bo wią zań.
Nie ru cho mość po ło żo na na ob sza rze nie po sia da -
ją cym miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go. Zgod nie z usta le nia mi za war ty mi
w stu dium uwa run ko wań i kie run ków za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go gmi ny nie ru cho mość po ło żo -
na jest na te re nie prze zna czo nym na ce le za bu do -
wy miesz ka nio wej – w ob sza rze za bu do wy wsi.
Te ren po sia da uzbro je nie w sieć wo do cią go wą
i elek tro ener ge tycz ną.

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no -
si: 8.400,00 zł. Do wy li cy to wa nej ce ny zo sta nie
do li czo ny po da tek VAT w wy so ko ści 22%.

W prze tar gach mo gą brać udział oso by fi zycz -
ne i praw ne je że li wpła cą wa dium w wy so ko -
ści 6.000,00 zł (dot. poz. 4, 5 i 6) i 800,00 zł (dot.
poz. 7). Wa dium na le ży wpła cać w ka sie Urzę du
Miej skie go w Nie mo dli nie w ter mi nie do dnia 25
mar ca 2010r. – do godz. 14ºº. Prze tar gi od bę dą się
w dniu 30 mar ca 2010r. w sa li 62 Urzę du Miej skie -
go w Nie mo dli nie: o godz. 10:00 (poz. 4),
o godz. 10:40 (poz. 5), o godz. 11:20 (poz. 6)
i o godz. 920 (poz. 7).

Oso by usta lo ne ja ko na byw cy zo sta ną za wia -
do mio ne o miej scu i ter mi nie za war cia umo wy
sprze da ży nie ru cho mo ści, naj póź niej w cią gu 21
dni od dnia roz strzy gnię cia prze tar gu. Na byw cy zo -
bo wią za ni są za pła cić ce nę, nie póź niej niż do dnia
za war cia umo wy prze no szą cej wła sność nie ru cho -
mo ści. Na byw cy po no szą po nad to kosz ty no ta rial -
ne i są do we, któ re okre śli no ta riusz. Wpła co ne wa -
dium zo sta nie: za li czo ne na po czet ce ny na by cia,
je że li oso ba wpła ca ją ca wa dium wy gra prze targ,
zwró co ne, je że li oso ba wpła ca ją ca wa dium nie wy -
gra prze tar gu.

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

Miesz kań cy
do ko na li wy bo ru

28 lu te go 2010 r. od by ły się wy bo ry uzu -
peł nia ją ce do Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie.
Wzię ło w nich udział 221 wy bor ców na 746
upraw nio nych do gło so wa nia (29,62%).

Wy bor cy za miesz ka li w okrę gu wy bor czym
nr 6 (w miej sco wo ściach: Brzęcz ko wi ce, Lip no, Pio -
tro wa, Sa dy, Wy dro wi ce) mie li moż li wość wy bo ru
pięt na ste go rad ne go re pre zen tu ją ce go ich w Ra -
dzie Miej skiej po utra cie man da tu przez Ro ma na
Szy mań skie go. Je go miej sce zaj mie Ste fan Su kien -
nik, soł tys wsi Lip no, któ ry otrzy mał 95 gło sów,
pod czas gdy je go prze ciw ni cy: Bar tosz Waj man –
68, na to miast Ka zi mierz Fi li pek – 55 gło sów. 

Re dak cja „Pul su Nie mo dli na” skła da ser decz -
ne gra tu la cje Pa nu Ste fa no wi Su kien ni ko wi oraz
ży czy owoc nej pra cy w Ra dzie Miej skiej na rzecz
ca łej spo łecz no ści Zie mi Nie mo dliń skiej.

Re dak cja

De cy zją Za rzą du Wo je wódz twa
Opol skie go zo sta ły przy zna ne
środ ki fi nan so we na bu do wę ka -
na li za cji w Go ście jo wi cach.

Wnio sek o przy zna nie po mo cy zło żo ny
w ra mach dzia ła nia 321 „Pod sta wo we usłu gi
dla go spo dar ki i lud no ści wiej skiej” w ra mach
Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la -
ta 2007-2013 pod na zwą „Ka na li za cja ob sza -
rów wiej skich – etap I – Bu do wa ka na li za cji
w Go ście jo wi cach” otrzy mał do fi nan so wa nie
w wy so ko ści 1 947 716 zł.

Dzię ki przy zna nym śro dkom z Eu ro pej skie go
Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go ska na li zo wa na
zo sta nie pierw sza miej sco wość na ob sza rach
wiej skich w Gmi nie Nie mo dlin. Ce lem pro jek tu
jest po pra wa wa run ków ży cia i roz wo ju go spo -
dar cze go na ob sza rach wiej skich gmi ny po przez
bu do wę in fra struk tu ry tech nicz nej słu żą cej po -
pra wie go spo dar ki ście ko wej, ochro nie wód po -
wierzch nio wych zlew ni Ny sy Kłodz kiej oraz Ob -
sza ru Chro nio ne go Kra jo bra zu „Bo ry
Nie mo dliń skie”. Re ali za cję pro jek tu prze wi du je
się na okres od kwiet nia 2010 do czerw -
ca 2011.

24 lu te go br. Bur mistrz Nie mo dli na Mi ro -
sław Stan kie wicz wraz ze Skarb ni kiem Gmi ny

Ali cją Do ma lew ską pod pi sa li umo wę z Za rzą -
dem Wo je wódz twa Opol skie go na do fi nan so -
wa nie bu do wy ka na li za cji w Go ście jo wi cach. 

Red.

Ste fan Su kien nik
to spraw dzo ny dzia -
łacz spo łecz ny, a dzia -
łal ność spo łecz na to
je go pa sja. Or ga ni za -
tor wie lu uda nych im -
pre z kul tu ral nych,

spor to wych i licz nych prac przy za cho wa niu
obiek tów uży tecz no ści spo łecz nej.

Ko lej ny suk ces
na szej gmi ny

Spo tka nie Lo kal nej Gru py Ry bac kiej „Opolsz czy zna”
W dniu 29 stycz nia br. w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli nie od by ło się spo tka nie z przed sta wi cie la -

mi sek to ra ry bac twa z te re nów Gmi ny Nie mo dlin, Tu ło wi ce i Le win Brze ski. 
Ce lem spo tka nia by ło za chę ce nie miej sco wych ry ba ków i osób po sia da ją cych sta wy do wstą pie nia

w sze re gi Lo kal nej Gru py Ry bac kiej „Opolsz czy zna”. LGR Opolsz czy zna sku pia po nad 100 człon ków z te -
re nu 10 gmin Opolsz czy zny (w tym gmi ny Nie mo dlin). Po wo ła nie Lo kal nej Gru py Ry bac kiej ma na ce lu
dys try bu cję środ ków fi nan so wych z Pro gra mu Ope ra cyj ne go RY BY 2007-2013. 

Red.
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To masz Gar bow ski uro dził się 7 stycz -
nia 1979 w Klucz bor ku. Ukoń czył stu dia na Wy -
dzia le Hi sto rycz nym Uni wer sy te tu Opol skie go.
W la tach 2001-2005 pra co wał na sta no wi sku
asy sten ta wo je wo dy opol skie go. Od 2002r.
do 2005r. był rad nym sej mi ku wo je wódz twa
opol skie go. W 2005r. z ra mie nia So ju szu Le wi cy
De mo kra tycz nej zo stał wy bra ny po słem V ka -
den cji. W wy bo rach par la men tar nych w 2007r.
po raz dru gi uzy skał man dat po sel ski, kan dy du -
jąc z li sty ko ali cji Le wi ca i De mo kra ci. Od 22
kwiet nia 2008r. po seł Klu bu Le wi ca. Jest człon -
kiem Ko mi sji Rol nic twa i Roz wo ju Wsi oraz Ko mi -
sji Kul tu ry Fi zycz nej, Spor tu i Tu ry sty ki. Od 2004r.
peł ni funk cję prze wod ni czą ce go Opol skiej Ra dy
Wo je wódz kiej SLD.

PN: Jak to się sta ło, że w tak mło dym wie ku
za in te re so wał się Pan po li ty ką?

To masz Gar bow ski: Wszyst ko za czę ło się
w szko le śred niej. Bę dąc uczniem Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go w Klucz bor ku za an ga żo wa łem się
w pra ce sa mo rzą du szkol ne go. Ta chęć dzia ła nia
zna la zła uj ście, kie dy w ro ku 1999, już ja ko stu dent
Uni wer sy te tu Opol skie go, za an ga żo wa łem się
w two rze nie no wej le wi co wej for ma cji po li tycz nej, ja -
ką był So jusz Le wi cy De mo kra tycz nej. Oso bą, któ ra
za szcze pi ła we mnie bak cyl po li ty ki był Je rzy Szte li -
ga i choć dziś wię cej nas dzie li niż łą czy, to wła śnie
je go oso bę mo gę okre ślić mia nem „po li tycz ne go oj -
ca chrzest ne go”. 

PN: Jest Pan sprzy mie rzeń cem miesz kań ców
Nie mo dli na w kwe stii bu do wy ob wod ni cy mia sta.
Ja kie dzia ła nia pod jął Pan w tej spra wie?

To masz Gar bow ski: Nie mo dlin i je go
wspa nia li miesz kań cy po trze bu ją ob wod ni cy jak ry -
ba wo dy i dla te go już w cza sie mo jej pierw szej ka -
den cji w Sej mie pod ją łem sta ra nia o roz po czę cie
tej in we sty cji i na dal o nią wal czę – po przez wy stą -
pie nia sej mo we, skła da ne in ter pe la cje i za py ta nia
po sel skie, zgła sza ne po praw ki do bu dże tu pań -
stwa, in dy wi du al ne roz mo wy i ofi cjal ne pi sma
w spra wie. Wiem, że przy po mo cy rad nych Nie mo -
dli na i wspar ciu bur mi strza uda się nam zre ali zo -
wać to za da nie. 

PN: Jak wy glą da ty po wy dzień pra cy po li ty ka?

To masz Gar bow ski: Spę dza ne w War sza -
wie ty go dnie sej mo we roz po czy na my o go dzi -
nie 9.00 uczest ni cząc w po sie dze niach Sej mu, pra -
cach ko mi sji lub pod ko mi sji sej mo wych,
po sie dze niach klu bu po sel skie go. Po nie waż nasz
czas pra cy jest nie nor mo wa ny zda rza się, że wie -
czor ne gło so wa nia w Sej mie prze cią ga ją się do póź -
nych go dzin noc nych. Po zo sta łe ty go dnie, to pra ca
w biu rze po sel skim w Opo lu lub fi liach biu ra na te -
re nie wo je wódz twa, przyj mo wa nie stron, spo tka nia
z wy bor ca mi i udział w róż nych kon fe ren cjach i uro -
czy sto ściach. 

PN: Jest Pan z wy kształ ce nia hi sto ry kiem.
Czy nie prze szka dza Pa nu prze szłość po li tycz na
par tii, któ ra swo je ko rze nie wy wo dzi z PZPR?

To masz Gar bow ski: Ja ko hi sto ryk uwa żam,
że oce na PRL jest nie ła twa i nie jed no znacz na. W hi -
sto rii te go okre su są wy da rze nia trud ne i bo le sne, ale
są też do bre mo men ty i chwi le du my. Wiem jed no –
moi dziad ko wie i ro dzi ce ży li w tam tych cza sach,

więc sza nu ję tam te la ta. A współ two rząc So jusz Le -
wi cy De mo kra tycz nej chcę bu do wać no wo cze sną,
so cjal de mo kra tycz ną i eu ro pej ską par tię. 

PN: W ran kin gu mie sięcz ni ka Wprost zo stał
Pan uzna ny za naj więk sze go pod ry wa cza w Sej -
mie. Co Pan na to?

To masz Gar bow ski: Nie był to ża den po -
waż ny ran king, tyl ko zwy kły chwyt ma ją cy przy cią -
gnąć czy tel ni ków do lek tu ry ty go dni ka. Je że li we dług
je go twór ców naj więk szym pod ry wa czem w Sej mie
jest Ja ro sław Ka czyń ski, a naj więk szym bek są Grze -
gorz Sche ty na, to pro szę oce nić po wa gę te goż ran -
kin gu, któ ry ja sam przy ją łem z hu mo rem i przy mru -
że niem oka. 

PN: Od 1997r. jest Pan rów nież sę dzią pił kar -
skim. Czy obec nie obo wiąz ki służ bo we po zwa la -
ją na zaj mo wa nie się ta ką dzia łal no ścią?

To masz Gar bow ski: Na pew no jest to
trud ne, ale nie jest nie moż li we. Zwłasz cza, że
sę dzio wa nie to mo ja pa sja, któ ra przy no si mi
wie le sa tys fak cji i za do wo le nia, więc nie chcę
z te go re zy gno wać. Wa run kiem po go dze nia
wszyst kie go jest jed nak du ża dys cy pli na w dys po -
no wa niu wła snym cza sem. 

PN: Ja kie są Pań skie za in te re so wa nia, ży cio -
we pa sje (oprócz spor tu)?

To masz Gar bow ski:Do bre książ ki ipol skie ki no. 
PN: Jak spę dza Pan czas wol ny?
To masz Gar bow ski: Głów nie z ro dzi ną, aby

wy na gro dzić czas, któ re go – z ra cji wy ko ny wa nej
pra cy – spę dzam po za do mem. 

PN: W ży ciu pry wat nym jest Pan oso bą…
To masz Gar bow ski: O to pro szę py tać mo -

ich bli skich i przy ja ciół. Sko ro wy trzy mu ją ze mną, to
chy ba nie jest naj go rzej. 

PN: Naj waż niej sze war to ści w ży ciu….
To masz Gar bow ski: Nie chciał bym, że by to

za brzmia ło ba nal nie, ale mi łość i przy jaźń. 
PN: Co chciał by Pan na za koń cze nie prze ka -

zać miesz kań com Nie mo dli na i czy tel ni kom Pul -
su Nie mo dli na?

To masz Gar bow ski: Chciał bym wszyst kich
naj ser decz niej po zdro wić i ży czyć wszel kiej po myśl -
no ści i za do wo le nia, tak w ży ciu pry wat nym i za wo -
do wym, jak i po li tycz nym. 

Po dzię ko wa nia
Wszyst kim tym, któ rzy wspar li mój apel

o pod pi sy wa nie pe ty cji do Pre mie ra RP Do nal da
Tu ska o przy spie sze nie prac zwią za nych z bu do wą
ob wod ni cy Nie mo dli na, ser decz nie dzię ku ję
za wspar cie tej idei. Ze bra li śmy wspól nie po -
nad 2000 pod pi sów. 

Ser decz nie dzię ku ję na szej wspa nia łej mło -
dzie ży za ak tyw ny udział w pro wa dzo nej ak cji.
Apel zo stał prze sła ny do Pre mie ra. Jak in for mu je
Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych i Au to strad
na pro jek to wa nie ob wod ni cy Nie mo dli na przy -
zna no mi lion zło tych z bu dże tu pań stwa w ro -
ku 2010 oraz ko lej ne 4 mi lio ny w na stęp nym ro -
ku. Są to pierw sze i wy mier ne na kła dy
na ob wod ni cę. To cie szy i na pa wa opty mi zmem,
że w sto sun ko wo krót kim cza sie do cze ka my się tak
dłu go ocze ki wa nej in we sty cji. Wy stą pi łem z ini cja -
ty wą od by cia wspól nej se sji rad miej skich Nie mo -
dli na i Ny sy w spra wie bu do wy obu ob wod nic. Ini -
cja ty wa ta uzy ska ła wspar cie prze wod ni czą cych
obu rad. Praw do po dob nie już w po ło wie mar ca
od bę dzie się wspól na se sja, na któ rej za pla no wa -
ne bę dą wy stą pie nia wo je wo dy i mar szał ka wo je -
wódz twa. Przed se sją, 11 mar ca od bę dzie się
spo tka nie gru py ro bo czej, w któ rej udział we zmą
mię dzy in ny mi bur mi strzo wie Nie mo dli na i Ny sy,
Wo je wo da Opol ski i Mar sza łek Wo je wódz twa
Opol skie go. Uda ło się uzy skać zna czą ce po par cie
ini cja ty wy bu do wy ob wod ni cy Nie mo dli na przez
Wi ce mi ni stra In fra struk tu ry, po sła Ta de usza Jar -
mu zie wi cza. Spra wą bu do wy obu ob wod nic ży wo
in te re su je się Prze wod ni czą cy Sej mi ku Wo je wódz -
twa Opol skie go Bo gu sław Wier dak. 

Za do tych cza so we za an ga żo wa nie w spra wę
przy spie sze nia bu do wy ob wod ni cy na sze go mia -
sta dzię ku ję w szcze gól no ści Prze wod ni czą ce mu
Ra dy Miej skiej Ja no wi Olek sie oraz gru pie rad -
nych, któ rym prze wo dzi li: Ma rian Olek sa i Da nu -
ta Uni jew ska. Róż no rod ne dzia ła nia, pro wa dzo ne
roz mo wy, sze ro ko pro wa dzo na ko re spon den cja –
wszyst kie te dzia ła nia do pro wa dzi ły do uzna nia
bu do wy ob wod ni cy Nie mo dli na za in we sty cję
prio ry te to wą dla wo je wódz twa opol skie go. 

Nie ste ty z przy kro ścią mu szę stwier dzić, że nie
wszy scy miesz kań cy po pie ra ją bu do wę ob wod ni cy
w jej opty mal nym, to jest IV po łu dnio wym wa rian -
cie. Jest gru pa kil ku osób ra dy kal nie pro te stu ją cych
prze ciw ko ta kie mu roz wią za niu. Po sta wa tej gru py
mo że wpły nąć na tem po prac oraz, co gor sze,
nawstrzy ma nie ja kich kol wiek prac zwią za nych zbu -
do wą ob wod ni cy. Prze ko naj my ra zem pro te stu ją -
cych, że ob wod ni ca Nie mo dli na mu si po wstać i dla
wy go dy kil ku osób nie mo gą cier pieć ty sią ce.

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

Mi łość i przy jaźń
Z To ma szem Gar bow skim, po słem na Sejm RP, uho no ro wa nym ty tu łem „Za słu żo -
ny dla Zie mi Nie mo dliń skiej”, roz ma wia Ka ta rzy na Pa szu la -Gryf
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Ogól nie po ję ta po pra wa ja ko ści ży cia na ob sza -
rach wiej skich wią że się współ cze śnie za rów no z głów ny -
mi kie run ka mi roz wo ju eko no micz ne go i spo łecz ne go
go spo darstw rol nych, jak i z atrak cyj ny mi wa run ka mi ży -
cia, z uwzględ nie niem ja ko ści śro do wi ska i kra jo bra zu, in -
fra struk tu ry spo łecz nej i tech nicz nej, wzmoc nie niem wiej -
skie go ka pi ta łu spo łecz ne go, po pra wą sa mo or ga ni za cji
i za rzą dza nia na szcze blu lo kal nym.

Głów nym źró dłem fi nan so wa nia roz wo ju ob sza rów
wiej skich w kra jach Unii Eu ro pej skiej jest Eu ro pej ski Fun -
dusz Rol ny na rzecz Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich (EFR -
ROW). W je go ra mach pol skie wsie re ali zu ją, za twier dzo -
ny przez Ko mi sję Wspól not Eu ro pej skich, Pro gram
Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007-2013 – naj -
więk szy w ca łej Unii pro gram wspie ra ją cy ob sza ry wiej -
skie, na któ ry ze środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu Rol ne -
go na rzecz Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich (EFR ROW)
prze zna czo no 13,2 mld eu ro. Ogó łem, na re ali za cję
dzia łań sa mo rzą do wych w la tach 2007-2013 za an ga żo -
wa nych jest oko ło 109,75 mln eu ro w tym: 83,8 mln eu -
ro UE: wg kur su 4,3840 zł/EU RO ~ 367,38 mln zł, 25,9
mln eu ro środ ków kra jo wych.

Głów nym za ło że niem i pod sta wo wym ce lem PROW
na la ta 2007-2013 jest re ali za cja kon cep cji wie lo funk cyj -
no ści rol nic twa i ob sza rów wiej skich, któ ra za kła da
wzmoc nie nie eko no micz ne go spo darstw rol nych, a tak -
że wzrost kon ku ren cyj no ści sek to ra rol no -spo żyw cze go,
przy jed no cze snym za pew nie niu in stru men tów na rzecz
róż ni co wa nia dzia łal no ści go spo dar czej w kie run ku stwo -
rze nia i po zy ska nia al ter na tyw nych źró deł do cho dów
miesz kań ców wsi. Obec nie do mi nu ją cą ro lą ob sza rów
wiej skich jest pro duk cja żyw no ści – pro gram ma na ce -
lu stwo rze nie atrak cyj nej al ter na ty wy dla tej funk cji.

Ce le szcze gó ło we PROW na la ta 2007-2013 uję te
są w czte rech Osiach, z któ rych dwie pierw sze słu żą
głów nie do sto so wa niu sek to rów rol ne go i le śne go do ro -
sną cych wy ma gań wspól no to wych i skie ro wa ne są głów -
nie do pro du cen tów rol nych oraz ma łych i śred nich
przed się biorstw z sek to ra prze twór stwa rol ne go. Za kła -
da ją też po pra wę in fra struk tu ry zwią za nej z roz wo jem
i do sto so wa niem rol nic twa i le śnic twa.

Uzu peł nie niem tych za mie rzeń są dzia ła nia sku pio -
ne w ra mach Osi III, a zmie rza ją ce do po pra wy usług ko -

mu nal nych, sze ro ko po ję tej od no wy wsi i two rze nia po za -
rol ni czych miejsc pra cy, co ma dziś bar dzo du że zna cze -
nie dla lud no ści wiej skiej. Re ali za cję tej stra te gii wspie ra -
ją dzia ła nia Osi IV Le ader, któ rych ce lem jest wzmoc nie nie
ka pi ta łu spo łecz ne go na ob sza rach wiej skich – pro mo wa -
nie od dol nych ini cja tyw, ak ty wi za cja miesz kań ców wsi
i wy mia na naj ko rzyst niej szych do świad czeń.

Oś I Po pra wa kon ku ren cyj no ści sek to ra rol ne go
i le śne go:

1. Szko le nia za wo do we dla osób za trud nio nych
w rol nic twie i le śnic twie;

2. Uła twia nie star tu mło dym rol ni kom;
3. Ren ty struk tu ral ne;
4. Ko rzy sta nie z usług do rad czych przez rol ni ków

i po sia da czy la sów;
5. Mo der ni za cja go spo darstw rol nych;
6. Zwięk sza nie war to ści do da nej pod sta wo wej pro -

duk cji rol nej i le śnej;
7. Po pra wia nie i roz wi ja nie in fra struk tu ry zwią -

za nej z roz wo jem i do sto so wa niem rol nic twa i le -
śnic twa (przez sca la nie grun tów i go spo da ro wa nie
rol ni czy mi za so ba mi wod ny mi) – za da nie wdra ża ne
przez Sa mo rząd Wo je wódz twa Opol skie go;

8. Uczest nic two rol ni ków w sys te mach ja ko ści
żyw no ści;

9. Dzia ła nia in for ma cyj ne i pro mo cyj ne;
10. Gru py pro du cen tów rol nych.
Oś II Po pra wa śro do wi ska na tu ral ne go i ob sza -

rów wiej skich:
11. Wspie ra nie go spo da ro wa nia na ob sza rach gór -

skich i in nych ob sza rach o nie ko rzyst nych wa run kach go -
spo da ro wa nia (ONW);

12. Pro gram rol no -śro do wi sko wy;
13. Za le sia nie grun tów rol nych oraz za le sia nie grun -

tów in nych niż rol ne;
14. Od twa rza nie po ten cja łu pro duk cji le śnej znisz -

czo ne go przez ka ta stro fy i wpro wa dza nie in stru men tów
za po bie gaw czych.

Oś III Ja kość ży cia na ob sza rach wiej skich i róż -
ni co wa nie go spo dar ki wiej skiej:

15. Róż ni co wa nie w kie run ku dzia łal no ści nie rol ni czej;
16. Two rze nie i roz wój mi kro przed się biorstw;
17. Pod sta wo we usłu gi dla go spo dar ki i lud no ści

wiej skiej – za da nie wdra ża ne przez Sa mo rząd Wo je -
wódz twa Opol skie go;

18. Od no wa i roz wój wsi – za da nie wdra ża ne
przez Sa mo rząd Wo je wódz twa Opol skie go.

Oś IV LE ADER:
19. Wdra ża nie lo kal nych stra te gii roz wo ju – za da -

nie wdra ża ne przez Sa mo rząd Wo je wódz twa Opol skie go;
20. Wdra ża nie pro jek tów współ pra cy – za da nie

wdra ża ne przez Sa mo rząd Wo je wódz twa Opol skie go;
21. Funk cjo no wa nie lo kal nej gru py dzia ła nia, na -

by wa nie umie jęt no ści i ak ty wi za cja – za da nie wdra ża -
ne przez Sa mo rząd Wo je wódz twa Opol skie go.

Od 2009 ro ku rów nież opol ska wieś jest wspie ra na
przez Sa mo rząd Wo je wódz twa Opol skie go w ra mach
dzia łań PROW na la ta 2007-2013. Na ten cel prze wi dzia -
nych jest ok. 84 mln eu ro (ok. 367 mln zło tych) z Eu ro pej -
skie go Fun du szu Rol ne go na rzecz Roz wo ju Ob sza rów
Wiej skich.

W ra mach dzia ła nia „Po pra wia nie i roz wi ja nie in fra -
struk tu ry zwią za nej z roz wo jem i do sto so wa niem rol nic twa
i le śnic twa” wspar cie w wy so ko ści 100% kosz tów kwa li fi -
ko wal nych mo gą uzy skać: Sta ro sto wie – na prze pro wa dze -
nie pro ce su sca le nia grun tów roz drob nio nych oraz wy ko -

„Puls Nie mo dli na” pre zen tu je Pań stwu
no wy cykl ar ty ku łów na te mat po zy ski wa -
nia fun du szy ze środ ków unij nych dla rol -
nic twa wdra ża nych przez Sa mo rząd Wo je -
wódz twa Opol skie go w ra mach PROW
na la ta 2007 – 2013. Kon ty nu acja te ma tu
już w wy da niu kwiet nio wym.

Po nad 360 mln
dla opol skiej wsi
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PN: Z Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich
na la ta 2007 – 2013 sa mo rząd na sze go wo je -
wódz twa ma do roz dy spo no wa nia ponad 360 mln
zł z Eu ro pej skie go Fun du szu Rol ne go na rzecz
Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich (EFR ROW). To ko lej -
na szan sa dla na sze go wo je wódz twa…

To masz Ko stuś: Przede wszyst kim trze ba pod -
kre ślić, że 84 mln eu ro z EFR ROW (ok. 367 mln zł), któ -
re już tra fia ją do na sze go wo je wódz twa, to kwo ta po -
nad dzie się cio krot nie więk sza od tej, ja ką otrzy ma li śmy
i wy ko rzy sta li śmy na po dob ne ce le w la tach 2004 –
2006. To no we wy zwa nia i nie po wta rzal na szan sa,

aby po pra wić ja kość ży cia na opol skiej wsi, uatrak cyj -
nić ją i wy pro mo wać. Na le ży do ło żyć wszel kich sta rań,
aby tę szan sę wy ko rzy stać, bo po 2013 ro ku pie nię dzy
dla wsi bę dzie znacz nie mniej. Dzię ki tej po mo cy fi nan -
so wej na stę pu je zde cy do wa ny roz wój sze ro ko ro zu mia -
nej in fra struk tu ry wiej skiej i po ten cja łu spo łecz ne go.

PN: Po nad 144 mln zł tra fia do gmin i jed no -
stek na le żą cych do sa mo rzą dów te ry to rial nych.
Co z te go bę dą mie li miesz kań cy opol skich wsi?

To masz Ko stuś: To pie nią dze na za opa trze nie
wsi w wo dę, ka na li za cję, go spo dar kę od pada mi ko mu -
nal ny mi, wy twa rza nie lub dystry bu cję ener gii ze źró deł
od na wial nych. Au to rzy pro jek tów bę dą mo gli otrzy -
mać mak sy mal nie 75 proc. kosz tów kwa li fi kowa lnych,
ale je dy nie dla miej sco wo ści do 5 tys. miesz kań ców, bo -
wiem pro gram ten jest uzu peł nie niem kra jo wych pro -
gra mów ope ra cyj nych i Re gio nal ne go Pro gra mu Ope -
ra cyj ne go Wo je wódz twa Opol skiego.

PN: Ko lej ne 80 mln zł jest wy korzy sty wa ne
na od no wę i roz wój wsi. Kto i na ja kie kon kret ne
ce le otrzy mu je te pie nią dze?

To masz Ko stuś: To pu la na po pra wę es te ty ki
wsi, za spo ko je nie po trzeb spo łecz nych i kultu ral nych
miesz kań ców, po pra wę sta nu dzie dzic twa kul tu ro we go
i przy rod nicze go oraz pod nie sie nie atrak cyj no ści wio -
sek, a kon kret nie w tym dzia ła niu do fi nan so wu je my już
m.in. bu dowę, prze bu do wę, re mon ty i wy po sa że nie
obiek tów wiej skich, któ re słu żą lo kal nym spo łecz no -
ściom, pro mo cję ob sza rów wiej skich, od na wia nie bu -
dyn ków za bytko wych i lo kal nych po mni ków, kul ty wowa -

nie tra dy cji spo łecz nych i tra dy cyj nych za wo dów. Wnio -
ski zło żo ne zo sta ły przez gmi ny, in sty tu cje kul tu ry jed -
no stek sa morzą du te ry to rial ne go, ko ścio ły i związ ki
wy zna nio we, or ga ni za cje po za rzą do we. 

PN: Aż 100 proc. do fi nan so wa nia mo gą otrzy -
mać sta ro sto wie na sca lanie grun tów oraz Wo je -
wódz ki Za rząd Me lio ra cji i Urzą dzeń Wod nych
na go spo da ro wa nie rol ni czy mi za so ba mi wod ny -
mi. Cze mu ma ją słu żyć ta kie dzia ła nia?

To masz Ko stuś: Mniej dzia łek ozna cza zwięk -
sze nie efek tyw no ści go spo da ro wa nia, mniej sze kosz -
ty trans por tu, uła twie nie me cha niza cji prac po lo wych.
Za pi sa ne na ten cel jest 10 mln zł, w tym 8 mln zł
z EFR ROW. Po nad to Wo je wódz ki Za rząd Me lio ra cji
i Urzą dzeń Wod nych otrzy ma 55 mln zł, w tym z EFR -
ROW 42 mln zł na me lio ra cje wod ne, któ re wpły ną
na uregu lo wa nie sto sun ków wod nych w gle bie, uła -
twie nie jej upra wy oraz za pew nią ochro nę prze ciw po -
wo dzio wą użyt ków rol nych.

PN: Po nad 130 mln zł na re ali za cję podej ścia
Le ader. Jak są roz dy spo no wa ne te pie nią dze?

To masz Ko stuś: Kwo ta ta jest prze zna czo na
na ak ty wiza cję miesz kań ców, two rze nie no wych
miejsc pra cy na opol skich wio skach, po lep sze nie ich
za rzą dza nia przez włą cze nie w ten pro ces lo kal nych
grup dzia ła nia (LGD). To są pie nią dze tak że na tzw.
„ma łe pro jek ty”, czy li m.in. impre zy kul tu ral ne, spor -
to we, szko le nia i warsz ta ty, two rze nie pra cow ni kom -
pu tero wych z do stę pem do in ter ne tu, re mont i wy po -
sa że nie świe tlic, pro mo cję lo kalnej twór czo ści
kul tu ral nej, kul ty wo wa nie miej sco wych tra dy cji, gwa -
ry, przed sięwzię cia pro mu ją ce wieś (stro ny in terne to -
we, fol de ry), two rze nie in fra struk tu ry tu ry stycz nej, od -
no wę za byt ko wych obiek tów. Ich au to ra mi mo gą być
oso by fi zycz ne, oso by praw ne, jed nost ki samo rzą do -
we, or ga ni za cje po za rzą do we, ko ścio ły i związ ki wy -
zna nio we, któ re dzia ła ją na te re nach wiej skich lub ma -
ją tam sie dzi by. To szan sa na sfi nan so wanie
naj cie kaw szych wiej skich ini cja tyw. Lo kal ne Gru py
Dzia ła nia re ali zu ją już te na bo ry od paź dzier ni ka
ubie głe go ro ku.

PN: Dzię ku ję za roz mo wę.

na nie za go spo da ro wa nia po sca le nio we go, w tym bu do -
wę lub mo der ni za cję dróg do jaz do wych do grun tów rol -
nych i le śnych wy dzie lo nych w ra mach te go pro ce su –
w wo je wódz twie opol skim prze zna czo nych jest ponad 10
mln zł, z te go prawie 8 mln zł po cho dzi z Eu ro pej skie go
Fun du szu Rol ne go na rzecz Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich
(EFR ROW) oraz 2,5 mln zł z bu dże tu pań stwa, na to miast
Wo je wódz ki Za rząd Me lio ra cji i Urzą dzeń Wod nych –
na me lio ra cje wod ne słu żą ce re gu la cji sto sun ków wod -

nych w gle bie, uła twie niu jej upra wy oraz ochro nie prze -
ciw po wo dzio wej użyt ków rol nych otrzy mał ponad 55 mln
zł, z te go 41,5 mln zł po cho dzi ze środ ków Eu ro pej skie go
Fun du szu Rol ne go na rzecz Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich
(EFR ROW) oraz 14 mln zł z bu dże tu pań stwa.

W ra mach dzia ła nia „Pod sta wo we usłu gi dla go spo -
dar ki i lud no ści wiej skiej” po moc otrzy mu ją już gmi ny oraz
jed nost ki or ga ni za cyj ne na le żą ce do jed no stek sa mo rzą du
te ry to rial ne go, a prze zna czo na jest ona na po pra wę pod -
sta wo wych usług ko mu nal nych na ob sza rach wiej skich,
w tym m.in. do ty czą cych za opa trze nia w wo dę, od pro wa -
dza nia i oczysz cza nia ście ków, two rze nia sys te mu zbio ru,
se gre ga cji i wy wo zu od pa dów ko mu nal nych, wy twa rza nia
lub dys try bu cji ener gii ze źró deł od na wial nych. Na ten cel
prze ka za no po nad 145 mln zł ze środ ków Eu ro pej skie go
Fun du szu Rol ne go na rzecz Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich.

W ra mach dzia ła nia „Od no wa i roz wój wsi” moż na
uzy skać po moc na pro jek ty in we sty cyj ne, któ rych re ali za -
cja przy czy ni się do po pra wy ja ko ści ży cia – za spo ko je nia
po trzeb kul tu ro wych i spo łecz nych jej miesz kań ców, a tak -
że na od bu do wę sta nu dzie dzic twa kul tu ro we go i przy rod -
ni cze go, oraz pod nie sie nia atrak cyj no ści tu ry stycz nej wsi.
Cel ten moż na osią gnąć m.in. po przez wy bu do wa nie, wy -
re mon to wa nie lub wy po sa że nie obiek tów spo łecz no -kul tu -
ral nych, re kre acyj nych, spor to wych, tu ry stycz nych, słu żą -
cych pro mo cji wsi i tra dy cji, kształ to wa nie ob sza ru
prze strze ni pu blicz nej, od na wia niu lo kal nych po mni ków
hi sto rycz nych lub obiek tów za byt ko wych. Po moc udzie la na
jest gmi nie, in sty tu cji kul tu ry pod le ga ją cej jed nost kom sa -
mo rzą du te ry to rial ne go, ko ścio ło wi lub in ne mu związ ko wi
wy zna nio we mu oraz or ga ni za cji po za rzą do wej ma ją cej
sta tus or ga ni za cji po żyt ku pu blicz ne go, któ rej ce le sta tu to -
we są zbież ne z ce la mi od no wy wsi. Na ten cel prze wi dzia -
nych jest ok. 81 mln zł ze środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu
Rol ne go na rzecz Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich (EFR ROW).

Dzia ła nia osi IV Le ader, ta kie jak: „Wdra ża nie lo kal -
nych stra te gii roz wo ju”, „Wdra ża nie pro jek tów współ pra -
cy”, „Funk cjo no wa nie lo kal nych grup dzia ła nia, na by wa -
nie umie jęt no ści i ak ty wi za cja”, to łącz nie ponad 130 mln
zł ze środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu Rol ne go na rzecz
Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich. Dzia ła nia te ma ją na ce -
lu bu do wa nie ka pi ta łu spo łecz ne go po przez ak ty wi za cję
miesz kań ców oraz przy czy nia nie się do po wsta wa nia
no wych miejsc pra cy, a tak że po lep sze nie za rzą dza nia lo -
kal ny mi za so ba mi i ich wa lo ry za cja wsku tek po śred nie -
go włą cze nia lo kal nych grup dzia ła nia w sys tem za rzą -
dza nia da nym ob sza rem. Ze środ ków unij nych mo gą
sko rzy stać miesz kań cy wsi (oso by fi zycz ne, praw ne, or ga -
ni za cje po za rzą do we, ko ścio ły, związ ki wy zna nio we, gmi -
ny i in ne jed nost ki or ga ni za cyj ne) na re ali za cję róż ne go
ro dza ju ini cja tyw, przed się wzięć, m.in. kul tu ral nych, spor -
to wych, re kre acyj nych, tu ry stycz nych, edu ka cyj nych, pro -
mo cyj nych – ta kich, któ re są zgod ne z lo kal ną stra te gią
roz wo ju opra co wa ną przez lo kal ną gru pę dzia ła nia funk -
cjo nu ją cą na da nym ob sza rze i wy bra ną w dro dze kon -
kur su przez Sa mo rząd Wo je wódz twa Opol skie go.

Wię cej in for ma cji na te mat Pro gra mu moż na uzy skać
na stro nie in ter ne to wej Mi ni ster stwa Rol nic twa i Roz wo ju
Wsi www.min rol.gov.pl, nastro nie Agen cji Re struk tu ry za cji
i Mo der ni za cji Rol nic twa i Roz wo ju Wsi www.arimr.gov.pl
oraz na stro nie Sa mo rzą du Wo je wódz twa Opol skie go
www.umwo.opo le.pl (w za kład ce PROW), za po śred nic -
twem e -ma ila: in fo.prow@umwo.opo le.pl lub in fo li -
nii: 077/44 83 205.

Na ta lia Ochę dzan

No we wy zwa nia
Z Człon kiem Za rzą du Wo je wódz twa Opol skie go To ma szem
Ko stu siem roz ma wia Ka ta rzy na Pa szu la -Gryf
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Pie czę cie gmin ne
po wia tu nie mo dliń skie go

W poprzedniej części cyklu przedstawione zostały pieczęcie ukazujące wieśniaków przy pracy z kosą. Na
pieczęciach kolejnych miejscowości odnajdujemy rozmaite inne sceny z życia wsi.  I tak pojawiają się drwale,
żeńcy, czy pracujący w polu. Wizerunki te, powtarzające się na kolejnych pieczęciach, prezentują popularne
wyobrażenia o życiu na wsi. Takie przedstawienia, jako własne symbole, wykorzystały wsie: Wydrowice, kolonia
Jemielin, Siedliska, Nowa Jamka, wieś Korfantów i Narok.

Aleksandra Starczewska-Wojnar

Pie częć Wy dro wic z 1862 ro ku, przed sta wia -
ją ca sto ją ce go męż czy znę z to po rem. Na pis w oto -
ku WE IDER WITZ. Pod wi ze run kiem KRE IS FAL KEN -
BERG.

Pie częć ko lo nii Je mie lin z 1857 ro ku, przed sta wia -
ją ca sto ją ce go męż czy znę z to po rem. Na pis w oto ku
CO LO NIE FRIE DRICHS FELD. Pod wi ze run kiem FAL -
KEN BERG KREYS.

Pie częć Sie dlisk z 1859 ro ku, przed sta wia ją -
ca sto ją ce go męż czy znę z wi dła mi. Na pis w oto -
ku SCHE DLI SKE GEM SIG. Pod wi ze run kiem FAL -
KEN BERG KREYS.

Pie częć gmi ny wiej skiej Kor fan tów z 1829 ro ku,
przed sta wia ją ca męż czy znę tną ce go zbo że. Na pis
w oto ku DORF FRIE DLAND GEM SIG. Pod wi ze run -
kiem FAL KEN BERG CREYS 1776.

Pie częć NA RO KA z 1835 ro ku, przed sta wia ją ca
ko bie tę  z ce pem, młó cą cą zbo że. Na pis w oto ku NO -
ROCK GEM SI GIEL. 

Pie częć No wej Jam ki z 1857 ro ku, przed sta wia -
ją ca sto ją ce go męż czy znę z sier pem w oto cze niu pta -
ków. Na pis w oto ku: GE ME IN SIG … IAM KE.

Bi blio gra fia:
Zespoły Sądu Obwodowego w Niemodlinie i Starostwa Powiatowego w Niemodlinie w zbiorach Archiwum Państwowego w Opolu.

część V - mo ty wy ru sty kal ne - wieśniacy przy pracy

Historia

Pie częć miej ska Opo la z koń ca XIII w.
Fo to M. Woź niak 2009

W cza sach śre dnio wie cza mia sta lo ko wa ne
na ob sza rze Księ stwa Opol skie go mia ły pra wo do po -
sia da nia wła snej pie czę ci, uży wa nej do sy gno wa nia
wy sta wia nych do ku men tów. Pie czę cie ta kie, wy ko ny -
wa ne w me ta lu, by ły kosz tow ne i słu ży ły mia stu dłu -
gie la ta. Gdy uszko dzi ły się al bo wy ma ga ły zmian,
czę sto sta re prze ra bia no na no we. Naj bar dziej zna -
ną śre dnio wiecz ną pie czę cią opol ską jest chy ba pie -
częć z koń ca XIII wie ku, przed sta wia ją ca pół or ła
i pół krzy ża, z na pi sem na oto ku: +SI GIL LVM CI VIVM
OPO LIEN SIVM. Nie wie le na to miast wia do mo o pie -
czę ci Nie mo dli na po cho dzą cej z te go okre su. 

Lo ka cja mia sta Fal ken berg (Nie mo dlin) na pra -
wie nie miec kim mia ła miej sce po mię dzy ro -
kiem 1260 a 1283. Pierw sza pie częć miej ska mo gła -
by więc teo re tycz nie po ja wić się po 1283 ro ku. Ale
czy tak ma ła, choć ob da rzo na pra wa mi miej ski mi
osa da, któ rą utwo rzy ła pew na licz ba osad ni ków,
przy by łych na za pro sze nie księ cia opol skie go Wła dy -
sła wa, po sia da ła wła sną pie częć? Te go nie wia do mo. 

Naj star sza zna na, choć tyl ko z opi su, pie częć
miej ska Nie mo dli na po cho dzi ła z po ło wy XIV wie ku,
a więc z cza sów funk cjo no wa nia Księ stwa Nie mo -
dliń skie go, utwo rzo ne go na czę ści te ry to rium wy -
dzie lo ne go z gra nic Księ stwa Opol skie go, po śmier -
ci księ cia Bo le sła wa I. Księ stwo to ob jął
Bol ko I Nie mo dliń ski, pier wo rod ny syn Bo le sła wa I.
W po lu wy mie nio nej pie czę ci, o śred ni cy 35 mm, jak
po da je dr Ja ni na Do mska w swo jej książ ce „Nie mo -
dlin i zie mia nie mo dliń ska od 1224 ro ku do po cząt -
ków XX wie ku”, wid niał so kół sie dzą cy na trój w zgó -
rzu, pa trzą cy w le wo. Na oto ku pie czę ci umiesz czo ny
był na pis: +SI GIL LVM CI VI TA TIS FAL KIN BERG, in for -
mu ją cy, że jest to pie częć mia sta Fal kin berg (Nie mo -
dlin). Ty le wia do mo z opi su. Pie częć ta nie za cho wa -
ła się, po dob nie zresz tą jak i do ku men ty, któ re by ły
nią opa trzo ne. 

Wie ża zam ko wa, na któ rej umiesz czo no dzwo ny.
Fo to gra fia ar chi wal na sprzed 1945 r.
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Prze nie śmy się w cza sie do ro ku 1599. Od po -
nad sześć dzie się ciu lat nie ży je już ostat ni Piast li nii
opol skiej, a Nie mo dlin jest w rę kach ro du Puc kle rów,
któ rzy ku pi li oko licz ne zie mie w 1581 ro ku, two rząc
na nich pierw sze dzie dzicz ne pań stwo sta no we. Ma -
jąc za sie dzi bę dość skrom ny, jak na ich ma jęt no ści,
po pia stow ski za mek pro wa dzą je go ob szer ną prze -
bu do wę. Sta wia ją przy zam ku wie żę bram ną, a w jej
wnę trzu kosz tow ny me cha nizm ze ga ro wy, wy po sa -
żo ny w dwa dzwo ny. We dług prze ka zu (Wal ter Sche -
lenz) dzwo ny od la no z dzia ła zdo by te go na jed nej
z wo jen. Więk szy z dzwo nów opa trzo ny zo sta je in -
skryp cją w ję zy ku nie miec kim: 

„*GOT s WOL LE s FVR. FE VERS s BRUNST s
VND s AN DE RER s GE FAHR. DIE SER s STADT. OB -
RI KE IT. VND. VNDER THA NEN s BE WA REN s DIE -
SE. GLOC KEN. IST. GE GOS SEN. WOR DEN.
DEN. 24. SEP TEM BER. AN NO. 1599”, co prze tłu -
ma czyć moż na: 

„*Bo że ze chciej od ognia na głe go i in nych nie -
bez pie czeństw to mia sto, zwierzch ność i pod da nych
uchro nić tym dzwo nem, od la nym dnia 24 wrze śnia
ro ku 1599”.

Mniej szy z ko lei otrzy mu je na pis po dob nej tre ści,
lecz nie co krót szy:

„*GOT s WOL LE s FUR. FE VERS s BRUNST s
VND s AN DE RER s GE FAHR. DIE SER s STADT. OB RI -
KE IT. VND. VNDER THA NEN s BE WA REN s 1599”:
„*Bo że ze chciej od ognia na głe go i in nych nie bez pie -
czeństw to mia sto, zwierzch ność i pod da nych uchro -
nić, 1599”. 

Po za in skryp cja mi cza sze dzwo nów ozdo bio ne
zo sta ją pie czę cią miej ską Nie mo dli na. Jej dość wy -
raź ny ob raz świad czy, że od ci śnię to ją w mo de lu
dzwo nu, w pro ce sie wy twa rza nia for my od lew ni -
czej. Pie częć umiesz czo na zo sta ła po środ ku cza szy
dzwo nu. Ta kie wy eks po no wa nie jej mo że wska zy -
wać, że by ła to cen na i god na uwiecz nie nia pa miąt -
ka. Z dru giej zaś stro ny nie moż na wy klu czyć, że
umiesz czo na zo sta ła tam je dy nie dla umow ne go
po twier dze nia udzia łu mia sta w kosz tach od la nia
dzwo nów, ja ko zwy kła, użyt ko wa pie częć miej ska.

Pie częć Nie mo dli na na mniej szym dzwo nie.
Fo to M. Woź niak 2009

Pie częć umiesz czo na na mniej szym dzwo nie
(przy pusz czal nie rów nież i na więk szym) przed sta wia
so ko ła (or ła) z roz po star ty mi skrzy dła mi, spo glą da -
ją ce go w le wo, sto ją ce go na trój w zgó rzu. Na oto ku
pie czę ci czę ścio wo czy tel ny na pis: +SI GIL LUM CI VI -
TA TIS FAL KEN BERG (FAL KIN BERG?). Ob raz pie czę ci
na dzwo nie wy da je się być zgod ny z wcze śniej szym
opi sem za gi nio nej pie czę ci miej skiej po cho dzą cej
z po ło wy XIV wie ku – róż ni ca do ty czy je dy nie jej wy -
mia ru. Opis mó wi o śred ni cy pie czę ci wy no szą -
cej 3,5 cm, na to miast pie częć na dzwo nie ma śred -
ni cę ok. 4 – 4,5 cm. Więc mo że to tyl ko jej ko pia? Ale
czy war to by by ło po no sić kosz ty wy ko na nia ko pii nie -
wie le więk szej od ory gi na łu, w ce lu wy eks po no wa nia
jej na tak du żej po wierzch ni cza szy dzwo nu? 

Przy glą da jąc się ob ra zo wi so ko ła (or ła) na nie -
mo dliń skiej pie czę ci miej skiej za sta na wia je go po do -
bień stwo do śre dnio wiecz nych or łów ślą skich. Wi dać
to dość wy raź nie przy po rów na niu so ko ła (or ła)
„miej skie go” z or łem na pie czę ci księ cia Bol ka I Nie -
mo dliń skie go z 1314 ro ku (po ka za nej w książ ce Alek -
san dry Pasz kow skiej „Za mek w Nie mo dli nie, dzie je
i ar chi tek tu ra” – patrz Pu bli ka cje). Pew ne po do bień -
stwo do ty czy rów nież kro ju czcio nek w na pi sach
obu pie czę ci. Na le ży oczy wi ście wziąć pod uwa gę, że
po ka za na pie częć miej ska od la na jest w twar dym
spi żu, nie od da ją cym wier nie wszyst kich szcze gó -
łów ry sun ku. Wy mie nio ne ce chy mo gły by wska zy -
wać, że pie częć, któ rą od ci śnię to na cza szy dzwo nu
od la ne go w 1599 ro ku, jest star sza niż sam dzwon,
a jej wiek mo że się gać cza sów pia stow skich.

Te raz prze nie śmy się w cza sie do ro ku 1943.
W dniu 20 mar ca te go ro ku do biu ra Po wia to wej Izby
Rze mieśl ni czej w Nie mo dli nie wpły wa pi smo urzę do -
we z jed nost ki nad rzęd nej w Opo lu, z na ka zem po -
da nia wy ka zu dzwo nów zdję tych z wy ty po wa nych
obiek tów. Już po czte rech dniach nie mo dliń ska izba
od pi su je na zgrab nym fir mo wym dru ku: 

„Do Okrę go wej Izby Rze mieśl ni czej Gór ne go Ślą -
ska, Wy dział Ewi den cji Dzwo nów w Opo lu. W od po -
wie dzi na pi smo z dn. 20 mar ca 1943 ro ku in for mu ję,
że zdję te zo sta ły dzwo ny zgod nie z po da nym wy ka zem
B- i C -. Wy kaz dzwo nów C: 25/4/53 – ka to lic ki ko ściół
Kor fan tów, 25/4/54 – ka to lic ki ko ściół Ma le rzo wi -
ce, 25/4/66 – ka to lic ki ko ściół Szy dło wiec, 25/4/80 –
za mek Pra sch mów Nie mo dlin, 25/4/81 – za mek Pra -
sch mów Nie mo dlin. Wy kaz dzwo nów B: 25/4/79
– ka to lic ki ko ściół Prą dy. Pod pi sał Mistrz Po wia to wej
Izby Rze mieśl ni czej. Pod pis nie czy tel ny.”

Dzwo ny, któ re na wie ży nie mo dliń skie go zam ku
wi sia ły od 1599 ro ku, zdję to i wy wie zio no. Tra fi ły
na cmen ta rzy sko dzwo nów w Ham bur gu. Za ło żo no
im kar to te ki; zmie rzo no, sfo to gra fo wa no. Pod czas ich
oglę dzin od czy ta no też cy to wa ny wcze śniej na pis
na pie czę ci z mniej sze go dzwo nu: +SI GIL LVM CI VI -
TA TIS...... BERG. Kar to te ki nie mo dliń skich dzwo nów
prze cho wy wa ne są do dziś w nie miec kim ar chi wum
dzwo nów – Deut sches Gloc ke nar chiv w No rym ber -
dze, skąd po cho dzą po ka za ne ni żej ko pie ich fo to gra -
fii, udo stęp nio ne dzię ki uprzej mo ści pa na pro fe so ra
Paw ła Le lon ka, znaw cy i ko lek cjo ne ra do ku men tów
o hi sto rii Nie mo dli na.

Dzwo ny z wie ży nie mo dliń skie go zam ku wy wie -
zio ne na zło mo wi sko w Ham bur gu. Z pra wej mniej -
szy dzwon (śred ni ca 70 cm, wy so kość 41 cm) z wi -

docz ną pie czę cią na cza szy. Z le wej stro ny więk szy
dzwon (śred ni ca 97 cm, wy so kość 61 cm) rów nież
z pie czę cią na cza szy (przy pusz czal nie ta ką sa mą
jak na mniej szym, choć nie ma co do te go pew nej in -
for ma cji). Fo to Gloc ke nar chiv, No rym ber ga.

Do cza su za koń cze nia woj ny część dzwo nów
nie uszła przed ude rze niem ka fa ra i tra fi ła do hu ty.
Du ża część oca la ła. Wśród szczę śli wie oca la łych
zna lazł się mniej szy z nie mo dliń skich dzwo nów.
Po więk szym ślad za gi nął. 

Po woj nie oca la ły dzwon tra fił do klasz to ru Co -
rvey nad We ze rą w pół noc nej West fa lii, a w 1995 ro -
ku prze ka za ny zo stał do mu zeum w Do mu Ślą skim
w König swin ter nie da le ko Bonn, gdzie znaj du je się
do dziś. Nad gryzł go już przy sło wio wy ząb cza su.
Sta ru szek jest pęk nię ty, a pęk nię cie uszko dzi ło czę -
ścio wo od lew śre dnio wiecz nej pie czę ci. Jed nak war -
to go od wie dzić na ob czyź nie, bę dąc w tam tych
oko li cach Nie miec.

Nie mo dliń ski dzwon w mu zeum w König swin ter.
Fo to M. Woź niak 2009

Pie częć na pęk nię tej cza szy dzwo nu.
Fo to M. Woź niak 2009

Opra co wa nie: Ma riusz Woź niak

Naj star sza
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Jog ging
dla po cząt ku ją cych

Śnie gi top nie ją, idzie wio sna, a wraz z nią naj -
lep szy mo ment do wyj ścia z „do mo wych pie le -
szy”. Czas za ło żyć dres, bu ty spor to we i w te ren.
Po cząt ku ją cy bie ga cze sta wia ją wie le py tań: jak
szyb ko i jak dłu go po win no się bie gać? Gdzie bie -
ga się naj le piej? Spró bu je my od po wie dzieć na tych
kil ka py tań. Mo że wska zów ki oka żą się po moc ne
i za chę cą do ak tyw no ści ru cho wej na szych miesz -
kań ców.

Wy bór od po wied niej tra sy do bie ga nia za le ży
w pierw szej li nii od pod ło ża. Mięk kie, le śne pod ło że bę -
dzie amor ty zo wać kro ki, oszczę dza jąc tym sa mym sta -
wy. Dla te go za le ca się, by na po cząt ku wy bie rać się
na bie ga nie do la su. Tak że par ki sta no wią do bre miej -
sce do bie ga nia, bo i tam pod ło że nie bę dzie zbyt twar -
de. Mniej od po wied nie są uli ce, dro gi as fal to we i chod -
ni ki. A to, czy każ do ra zo wo bę dzie się wy bie rać tra sę
bie ga nia, czy za wsze bie gać się bę dzie tą sa mą tra -
są, jest kwe stią wła snych upodo bań. Z cza sem jed nak
po trzeb na bę dzie zmia na miej sca bie ga nia, by po pro -
stu nie po paść w ru ty nę.

Ru szyć mo żesz po roz grzew ce i ćwi cze niach roz -
cią ga ją cych. Na po czą tek za le ca się bie ga nie na zmia -
nę z cho dze niem. Bie ga się w jed na ko wym tem pie
przez dwie mi nu ty, na stęp nie mi nu tę się cho dzi. Ten
cykl po wta rza się czte ry do pię ciu ra zy. Je śli stwier -
dzisz, że dwie mi nu ty cią głe go bie gu to dla cie bie ża -
den pro blem, mo żesz spró bo wać wy dłu żyć ten czas
do pię ciu mi nut. Le piej jed nak jest po dejść ostroż nie
i bie gać mniej, niż wię cej.

Że by na po cząt ku się nie prze for so wać, trze ba
prze strze gać na stę pu ją cej, że la znej re gu ły: pod czas
bie ga nia po win no się być w sta nie, by móc roz ma -
wiać. Je śli mó wie nie spra wia trud ność, to zna czy, że
bie gnie się za szyb ko. Umiar ko wa ne tem po jest wska -
za ne, by uzy skać po żą da ny efekt ćwi czeń. Na le ży
zwró cić uwa gę na to, że by bie gać w rów nym tem pie
i nie kie ro wać się tem pem bie ga nia in nych osób – mi -
strzo wie olim pij scy też za czy na li po wo li.

Jak czę sto po win no się bie gać, by osią gnąć opty -
mal ny re zul tat ćwi czeń, to py ta nie, na któ re le ka rze
zaj mu ją cy się me dy cy ną spor to wą i sa mi bie ga cze
ma ją róż ne zda nia. Nie któ rzy uwa ża ją, że wy star czy
bie gać dwa dni w ty go dniu, in ni – że jog ging po win -
no się upra wiać co dzien nie. Naj roz sąd niej szy więc
chy ba bę dzie zło ty śro dek. Oso bom po cząt ku ją cym
za le ca się bie ga nie trzy ra zy w ty go dniu. Po mię dzy
dnia mi, w któ re się bie ga, po win no się uwzględ niać je -
den dzień prze rwy, że by or ga nizm miał od po wied nio
du żo cza su na od po czy nek. Je śli się przy zwy czai
do wy sił ku, ja ki sta no wi jog ging, moż na po upły wie kil -
ku ty go dni zwięk szyć czę sto tli wość tre nin gów i bie gać
czte ry, czy pięć ra zy w ty go dniu. Je śli na po cząt ku się
prze for su je, mo że się zda rzyć, że szyb ko przyj dzie wy -
czer pa nie. Te go trze ba jed nak uni kać.

Jak już za uwa ży łeś, to jest bar dzo pro ste. Nie
prze for suj się na sa mym po cząt ku, rób prze rwy i daj
czas or ga ni zmo wi, by mógł się przy zwy cza ić do do dat -
ko we go wy sił ku. Je śli bę dziesz się te go trzy mać, bie -
ga nie mo że stać się szyb ko nie od łącz ną czę ścią two -
je go ży cia.

Oko li ce Nie mo dli na ma ją bar dzo wie le do za ofe -
ro wa nia bie ga czom, m. in.: ob szar le śny mię dzy ba se -
nem w Lip nie a „chat ką Pu stel ni ka”, dro ga do Gó ry
Ma łej i oko li ce, tra sa do Sa dów i da lej na Gro dziec lub
Skar bi szo wi ce. Moż na tak że po bie gać na sta dio nie
miej skim w Nie mo dli nie, do cze go go rą co za chę cam.

Woj ciech Kwie ciń ski

No wy klub spor to wy
w na szej gmi nie

W li sto pa dzie 2009 ro ku spo tkał się ko mi tet za ło ży ciel ski no we go sto wa rzy sze -
nia – Uczniow skie go Klu bu Spor to we go „So ko lik” w Nie mo dli nie. Po wstał on w na -
stęp stwie pro ble mów spor to wych i or ga ni za cyj nych sek cji te ni sa sto ło we go MKS So -
kół Nie mo dlin i po trze by – zda niem ro dzi ców – wy łą cze nia, w ra mach no we go klu bu,
pra cy z dzieć mi i mło dzie żą. 

Na wal nym ze bra niu, któ re od by ło się w grud niu 2009 ro ku do ko na no wy bo ru no wych władz. Pierw -
szym Pre ze sem no we go klu bu zo stał Pan Bar tło miej Wal ków. 

Ce lem UKS -ów jest or ga ni zo wa ne po za lek cyj ne go ży cia spor to we go uczniów, an ga żo wa nie ich
do róż no rod nych form ak tyw no ści ru cho wej, w tym wy pad ku są ni mi za ję cia z za kre su te ni sa sto ło we -
go. Uczest ni cy za jęć bio rą tak że ak tyw ny udział w za wo dach spor to wych.

Od po cząt ku or ga ni za to rzy no we go klu bu po sta wi li na pro fe sjo nal ne po dej ście do pra cy z dzieć -
mi i mło dzie żą. Za trud nio no do świad czo ne go tre ne ra Pa na Zdzi sła wa Gro bel skie go. Część za jęć pro -
wa dzi z ogrom nym za an ga żo wa niem Pa ni Bar ba ra Ol szew ska, na uczy ciel wy cho wa nia fi zycz ne go
w Szko le Pod sta wo wej Nr 2 w Nie mo dli nie. Na dzisiaj, w ra mach klu bu, tre nu je oko ło 25 dzie ci, w tym
du ża licz ba dziew czy nek, dla któ rych te nis jest al ter na ty wą wo bec w więk szo ści mę skich dys cy plin, kró -
lu ją cych do tej po ry w gmi nie. I to one od no szą już suk ce sy, zaj mu jąc czo ło we lo ka ty w ka te go riach skrzat
i żacz ki, w ra mach Szkol nych Za wo dów Spor to wych na szcze blu wo je wódz kim, or ga ni zo wa nych przez
Opol ski Zwią zek Te ni sa Sto ło we go, Tur nie jach Kwa li fi ka cyj nych oraz w ra mach mię dzy klu bo wych tur -
nie jów „Pierw szy Krok”. Wy niki te da ją na dzie ję na przy szłość i dal szy roz wój te ni sa w ko lej nych la tach,
rów nież w star szych ka te go riach wie ko wych.

Naj bliż sze pla ny to dal sze tre nin gi, udział w za wo dach spor to wych dla dzie ci i mło dzie ży oraz or -
ga ni za cja wy jaz du na obóz spor to wy pod czas la ta do Ust ki nad Mo rzem Bał tyc kim.

No we mu klu bo wi ży czy my po wo dze nia i speł nie nia pla nów, a wszyst kich chęt nych za pra sza my
na za ję cia we wtor ki i czwart ki w godz. 15.00 – 17.00 do sa li Szko ły Pod sta wo wej nr 2 w Nie mo dli nie
lub zgła sza nie się do Pa ni Bar ba ry Ol szew skiej. 

Woj ciech Kwie ciń ski

Czas spa rin gów
Je dy ny jak do tąd spa ring, ro ze grał nasz III li go -

wiec Skal nik Gra cze.
30 stycz nia 2010 r. dwa me cze spa rin go we

z LZS Le śni ca 2: 1, bram ki: Piotr So bot ta 19', Ra do -
sław Pa ra da 48'-kar ny, G. Choj now ski 86' oraz z Ko -
lek tyw Ra dwa ni ce 6-5; bram ki: K. Wit kow ski, I. Gor -
tow ski, S. Le wan dow ski, K. Ga jos, J. Ku lej X 2.

3 lu te go 2010 r. z Po go nią Ole śni ca 1: 0, bram -
ka: Ja kub Ku lej 24”. 

6 lu te go 2010 r. mecz z Vic to rią Chru ści ce – wy -
gra na 2: 0; bram ki: Piotr So bot ta (8'), Ire ne usz Gor -
tow ski (55').

13 lu te go 2010 r. mecz na sztucz nej na wierzch -
ni w Świd ni cy z tam tej szą Spar tą: wy nik 3: 3; bram -
ki: So bot ta 3', Gor tow ski 41' i 45'.

21 lu te go 2010 r. spa ring z dru ży ną Or ła Ząb ko wi -
ce Ślą skie za koń czo ny wy so ką wy gra ną:4:0; bram ki: Se -
ba stian Le wan dow ski 8', 37' i Piotr So bot ta 63' i 83'.

Po zo sta łe dru ży ny pił kar skie, jak MKS So kół Nie -
mo dlin, tre nu ją in ten syw nie lub jesz cze nie roz po czę -
ły okre su przy go to waw cze go, głów nie ze wzglę du
na trud ne wa run ki po go do we. 

Zno wu na po dium
Ze spół pra cow ni ków Urzę du Miej skie go w Nie -

mo dli nie wspól nie z ko le ga mi z Tu ło wic wziął udział
w Ha lo wym Tur nie ju Sa mo rzą dow ców or ga ni zo wa -
nym przez Urząd Gmi ny w Ko lo now skim (foto). Dru -
ży na na sza za ję ła III miej sce uzna jąc wyż szość tyl -
ko dru żyn Sta ro stwa Po wia to we go w Opo lu i Urzę du
Mar szał kow skie go. 

Z pił kar skich bo isk 
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PN: Wja kiej kon dy cji eko no micz no -fi nan so wej znaj du je się Go spo dar stwo Ry -
bac kie wNie mo dli nie –wdo bie kry zy su, gdy wie le firm bo ry ka się z trud no ścia mi?

Ma rek Ada mus: Oce na sy tu acji eko no micz nej Go spo dar stwa wy pa da po -
myśl nie. Pod sta wą na szej eg zy sten cji jest ho dow la i sprze daż ryb, głów nie kar pia.
Z sa tys fak cją mu szę po wie dzieć, że na sze ry by cie szą się do brą opi nią. Kul ty wo wa -
na tra dy cja świąt, z kar piem w tle, po zwa la na pe wien opty mizm. 

PN: Jest Pan czło wie kiem za pra co wa nym – ja kim pa sjom i za in te re so wa -
niom od da je się Pan po pra cy?

Ma rek Ada mus: Więk szość mo ich za in te re so wań zwią za na jest z wo dą i to bez
wzglę du na stan sku pie nia. Jak tyl ko mo gę to pły wam, naj chęt niej na ja kimś w mia rę du -
żym akwe nie. De ska z ża glem, ja kieś ło dzie, mo że być na wet sa ma de ska al bo bez. Zi mą
tro chę nanar tach (to ten dru gi stan sku pie nia), ale zmniej szym en tu zja zmem. Nie spe cjal -
nie lu bię gó ry, bo jak po wie dzia ła chy ba Ma ria Czu ba szek, za sła nia ją ład ny wi dok. Dzię -
ki żo nie jeż dżę rów nież naro we rze, ale ra czej bli sko wo dy al bo przy naj mniej poka łu żach. 

PN: Jest Pan dy rek to -
rem przed się bior stwa, któ re
sły nie z pro duk cji i ho dow li
kar pia w ca łej Pol sce i w kil -
ku kra jach eu ro pej skich –
pry wat nie jest Pan mi ło śni -
kiem ryb słod ko wod nych
czy mor skich? Po tra fi Pan
przy rzą dzać po tra wy z ryb?

Ma rek Ada mus: Lu bię
wszyst kie ry by, a jest w czym
wy bie rać (sys te ma ty cy zde fi -
nio wa li po nad 28 tys. ga tun -
ków), tak więc szan sa na ku li -
nar ne spo tka nie ze zdro wą
i smacz ną ry bą jest du ża. Nie
mam pro ble mów z przy go to -
wa niem po traw z ryb. Nie któ rzy mó wią, że im sma ku je.

PN: Te raz py ta nie nie co sa ty rycz nie – jest Pan po sia da czem kar ty węd kar -
skiej i węd ki?

Ma rek Ada mus: Oczy wi ście i to od bar dzo wie lu lat. Lu bię ło wić ry by, rów -
nież na węd kę, ale w ta ki spo sób (mu cha, spin ning) i w ta kich miej scach (pstrą go -
we rze ki i je zio ra, mo rze), któ re wy klu cza ją moż li wość zło wie nia kar pia.

PN: Jest Pan od sa me go po cząt ku spon so rem i współ or ga ni za to rem Mię -
dzy na ro do we go Kon kur su Ry sun ku Sa ty rycz ne go „Kar pik” or ga ni zo wa ne go
przez Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie. Co Pan są dzi o tym przed się wzię ciu?

Ma rek Ada mus: Ja ko ho dow ca ryb jak naj bar dziej po pie ram, jest to prze cież
rów nież pro mo cja. Ja ko miesz ka niec Nie mo dli na mam moż li wość uczest nic twa
w je dy nej cy klicz nie or ga ni zo wa nej im pre zie sa ty rycz nej Opolsz czy zny, gdzie wy sta -
wia ne pra ce cza sem in spi ru ją do in ne go spoj rze nia na rze czy wi stość. My ślę, że za -
po cząt ko wa na w ro ku ubie głym przez Pań stwa, roz sze rzo na for ma te go kon kur su,
mam na my śli – „Świę to Kar pia” – to wła ści wy kie ru nek.PN: Cu kier nia na le żą ca do Pań stwa jest jed ną z naj star szych w re gio -

nie? Ja kie by ły jej po cząt ki?
Piotr Peł ka: Dzia łal ność roz po czę li śmy w mar cu 1977 ro ku. Na po cząt -

ku nie by ło ła two, zwłasz cza w tam tych cza sach, kie dy wszyst kie go bra ko wa -
ło. Na szczę ście cza sy się zmie ni ły.

PN: Jak sze ro ki jest obec nie asor ty ment Pań stwa pro duk tów? Czy po -
wsta ną ja kieś no we wy pie ki, któ re za gosz czą na sto łach miesz kań ców Nie -
mo dli na?

Piotr Peł ka: W na szej cu kier ni znaj du je się sze ro ki wy bór słod ko ści. Każ -
dy z pew no ścią znaj dzie coś dla sie bie. Sta ra my się wpro wa dzać no we pro duk -
ty, aby na si klien ci mo gli so bie spró bo wać coś no we go. Są to cia sta, któ re nie
spo sób piec w do mu. Pie cze my rów nież cia sta, któ re gosz czą w na szej cu kier -
ni od wie lu lat.

PN: Jak ra dzi ła so bie cu kier nia wcza sach, kie dy bra ko wa ło mą ki i cu kru?
Piotr Peł ka: W cza sach, kie dy nie by ło od po wied nich su row ców do pro -

duk cji wy pie ków, otrzy my wa no je na pod sta wie przy dzia łów. Jeź dzi li śmy za nie -
zbęd nym to wa rem do hur tow ni, któ re znaj do wa ły się w róż nych re gio nach wo -
je wódz twa opol skie go. Obec nie jest du żo pro ściej, wy star czy wy ko nać te le fon
z za mó wie nia mi i na stęp ne go dnia ma my nie zbęd ne su row ce po trzeb ne
do pro duk cji wy pie ków.

PN: Pa mię ta Pan ja kieś śmiesz ne (nie praw do po dob ne) za mó wie nie,
któ re zo sta ło przez Pań stwa zre ali zo wa ne?

Piotr Peł ka: Kie dy klient do nas przy cho dzi z kon kret nym za mó wie niem
to sta ra my się do ra dzić w wy bo rze. Więk szość klien tów ko rzy sta z na szej po -
mo cy. W dzi siej szych cza sach wszy scy się spie szą, więc szyb kie na pro wa dze -
nie klien ta na wła ści wy wy bór jest wska za ny. Wra ca jąc do py ta nia – ta kie go za -
mó wie nia nie by ło.

PN: Sły nie cie z pysz nych pącz ków (nie gor szych od Bli kle go). Co sta -
no wi o si le ich sma ku?

Piotr Peł ka: Pącz ki w na szej cu kier ni są pro du ko wa ne w spo sób tra dy -
cyj ny, od wie lu lat we dług tej sa mej re cep tu ry. Je ste śmy bar dzo za do wo le ni, że
na sze pącz ki cie szą się tak wiel kim uzna niem na szych klien tów.

PN: Cu kier nia to rów nież miej sce, gdzie mło dzi lu dzie uczą się za wo -
du. Ilu mło dych lu dzi na uczy ło się u Pań stwa fa chu cu kier ni ka?

Piotr Peł ka: Przez po nad 30 lat w na szej cu kier ni za wo du cu kier ni ka na -
uczy ło się prze szło 60 uczen nic, nie któ re pra cu ją u nas do dzisiaj.

Z Pio trem Peł ką, wła ści cie lem naj star szej cu kier ni
w Nie mo dli nie, roz ma wia Mi chał Gra czyk

W na szej cu kier ni
każ dy znaj dzie coś dla sie bie

Na sze ry by cie szą się do brą opi nią...
Z Mar kiem Ada mu sem, pre ze sem Go spo dar stwa Ryb ne go w Nie mo dli nie,
roz ma wia Mi chał Gra czyk
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PN: Ma Pan pięk ną, ma low ni czo po ło żo ną
we wsi Brzęcz ko wi ce pa sie kę z ko lo ro wy mi ula mi.
Każ dy z nich ma swo ją na zwę (m. in. Ba ca, Wa -
łę sa, Ma ry sia, Zo sia, dzia dek, zna lazł się tam
rów nież ul na cześć Bur mi strza Nie mo dli na - Mi -
ro sła wa Stan kie wi cza). Pro szę opo wie dzieć nam
o swo jej słod kiej pa sji – jak to się za czę ło? 

Jan Ka pu ściń ski: Mój oj ciec miał pa sie kę,
a więc prak tycz nie uro dzi łem się przy pszczo łach.
W sierp niu 1945 ro ku przy je cha li śmy z Kre sów
Wschod nich tu taj – na „Za chód”, za miesz ka li śmy
w Brzęcz ko wi cach. W 1946 ro ku za czę ła się mo ja
przy go da z pszcze lar stwem. Pę dzi łem aku rat kro wy
z pa stwi ska, kie dy na pięk nej mło dej lip ce za uwa ży -
łem rój pszcze li. Po bie głem szyb ko do do mu, chwy -
ci łem wia dro i wró ci łem pod li pę – ob cią łem ga łąz -
kę i pszczo ły do wia der ka. Pierw sze ule wzią łem
od są sia da. Za wio złem je na ta ką ma łą gór kę, nie da -
le ko do mu, wpu ści łem do nich pszczo ły i tak za czę -
ła się mo ja przy go da. Stop nio wo po więk sza łem swo -
ją pa sie kę, uczy łem się, jak z pszczo ła mi po stę po wać.
Spodo ba ło mi się i sam za czą łem ro bić ule. Obec nie

mam ich pięć dzie siąt i cią gle tę sa mą pa sie kę
w Brzęcz ko wi cach. By łem na róż nych kur sach, szko -
le niach (m. in. w Kra ko wie), przy glą da łem się pra com
Spół dziel ni Pszcze lar skiej w Opo lu i w Nie mo dli nie.
Sta ra łem się pro du ko wać miód jak naj lep szy i jak naj -
le piej, wkła dać w to wszyst kie swo je si ły i ser ce.

PN: A z ja kich kwia tów jest wy twa rza ny
miód? 

Jan Ka pu ściń ski: Mio dy są wie lo kwia to we,
li po we, aka cjo we, gry cza ne. Za po trze bo wa nie jest
bar dzo du że. Nie ste ty w ze szłym ro ku mio du nie by -
ło wie le, po go da nie sprzy ja ła, naj pierw by ła su sza,
po tem desz cze. Ze bra łem za le d wie 400 kg mio du,
a w sześć dzie sią tych i sie dem dzie sią tych la tach by -
ło go na wet 800 kg. Daw niej i do sa na to rium wy sy -
ła łem, bo miód jest wska za nym „le kiem” na przy kład
na cho ro by reu ma tycz ne, za le ca ny jest w róż ne go ro -
dza ju die tach. Nie ste ty, du żo jest pszcze la rzy nie -
uczci wych. Waż ne jest, by miód był na tu ral ny, a ho -
dow cy czę sto da ją pszczo łom spe cjal ne środ ki

– sy ro py z cu krem, któ re spra wia ją, że miód nie jest
ta ki czy sty.

PN: Kie dy za czy na się se zon pszcze lar ski?
Jan Ka pu ściń ski: A to za le ży od po go dy, ale

prze waż nie ko niec kwiet nia, po czą tek ma ja. Na po -
cząt ku ma ja za czy na ją kwit nąć cze re śnie, wi śnie,
wów czas pszczo ły za czy na ją już pra co wać. Po dwu -
dzie stym czerw ca trze ba od wi ro wy wać już pierw szy
miód tzw. wie lo kwia to wy, prze waż nie z drzew owo -
co wych, z mnisz ka i z in nych. 

PN: Ja kie suk ce sy ma Pan na swo im kon cie? 
Jan Ka pu ściń ski: Je stem w Związ ku Pszcze -

la rzy w Nie mo dli nie. Or ga ni zu je my róż ne szko le nia,
ze bra nia pszcze lar skie, za pra sza my przed sta wi cie li,
któ rzy pro wa dzą ho dow le, np. za Klucz bor kiem jest
ho dow la ma tek pszcze lich. Do sta łem wie le na gród,
wy róż nień, me da li. Otrzy ma łem rów nież naj więk sze
od zna cze nie pszcze lar skie ks. Dzier żo na, pszcze la rza
z za mi ło wa nia. Kon tak tu ję się tak że z in ny mi pszcze -
la rza mi, m.in. z pa nem, któ ry ma pa sie kę ko ło Kra -
ko wa, wy da je mie sięcz nik pszcze lar ski, do któ re go
w ze szłym ro ku wy sła łem zdję cie swo jej pa sie ki i za to
otrzy ma łem dy plom. Dwa la ta te mu mo ja pa sie ka
zo sta ła wy ty po wa na do kon tro li przez Mi ni ster stwo
Rol nic twa, Le śnic twa i Ho dow li Owa dów Użyt ko -
wych, któ re spraw dza ło zdro wot ność pszczół, itp.
Mam le gi ty ma cję pszcze lar ską i in ne od zna cze nia. 

Oczy wi ście na dal sprze da ję swój miód. Naj -
pierw, przez kil ka lat spół dziel ni pszcze lar skiej, któ -
ra by ła sta łym od bior cą. W chwi li obec nej też mam
więk szych od bior ców, do dat ko wo sprze da ję „po są -
siedz ku”, przy jeż dża ją róż ni lu dzie. I tak cią gle ba wię
się tym pszcze lar stwem i mam na dzie ję, że na dal tak
bę dzie.

PN: Ma Pan na stęp ców?
Jan Ka pu ściń ski: Nie ste ty, mło dych pszcze -

la rzy nie wi dać, na spo tka niach pszcze lar skich, któ re
od by wa ją się m.in. w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie,
przy cho dzą sa mi star si. Chciał bym, aby młod si się tym

za ję li, ale bra ku je ich. Trze ba mieć ser ce do te go, za -
mi ło wa nie, czas. Mło dzi są te raz za bar dzo za ję ci.

PN: Czy ma Pan też in ne za in te re so wa nia
po zapsz cze lar skie?

Jan Ka pu ściń ski: Ko cham las, zwie rzę ta,
mam w swo im po ko ju na ścia nach du żą „ko lek cję” po -
ro ży le śnych zwie rząt, któ re znaj du ję na spa ce rach. 

Po za tym lu bię jeź dzić na ro we rze. W mło do ści
prze je cha łem pół po wia tu grod kow skie go od stro ny
Otmu cho wa, gmi nę Ja sie ni ca Dol na i oko licz ne wio -
ski. Obec nie od wie lu lat miesz kam w Sa dach, ko ło
Nie mo dli na. Żo na zmar ła osiem na ście lat te mu, je -
stem sam i tak so bie poma łu go spo da rzę. Nie po sta -
ra łem się o sy na i nie ma kto prze jąć „in te re su”. Ale
nie na rze kam – ży je mi się do brze – do mia sta bli sko,
wnucz ki po ma ga ją jak mo gą, są bar dzo pra co wi te,
a ja się cie szę ich szczę ściem. Cho dzę so bie na spa -
ce ry do la su, na grzy by, mam kon takt z przy ro dą
i tak mi pły ną dni. Cze kam na wio snę...

PN: Dzię ku ję za roz mo wę.
Ka ta rzy na Knie ja

Za nim słoń ce wtu lo ne w błę kit nie ba roz to pi reszt ki za le ga ją ce go śnie gu, ma my na dzie ję, że roz mo wa na szej re dak cji z za pa lo nym
pszcze la rzem, mi ło śni kiem przy ro dy i zwie rząt oraz wspa nia łym ga wę dzia rzem – Ja nem Ka pu ściń skim z Sa dów, sta nie się pierw szym
zwia stu nem wio sny i cie plej szych dni...

Mio do we la ta Pa na Ja na

Pasieka  w Brzęczkowicach zimową porą...

Każdy ul ma swoje imię

Jan Kapuściński i jego hobby


