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Dro dzy Czy tel ni cy!

Ma my przy jem ność od dać w Wa sze
rę ce li sto pa do we wy da nie „Pul su Nie -
mo dli na”. 

Za na mi uro czy sta ga la wrę cze nia
na gród Lau re atom VIII Mię dzy na ro do -
we go Kon kur su Ry sun ku Sa ty rycz ne go
„Kar pik 2010”. Po kon kur so wy mi re flek -
sja mi po dzie li li się z na mi – Bar tło miej Bel -
niak – zdo byw ca jed nej z na gród oraz Mi -
chał Gra czyk – po my sło daw ca kon kur su.
Na pew no wie lu Czy tel ni ków za in te re su -
je wy wiad z For ma cją Cha te let, któ ra wy -
stą pi ła w Nie mo dli nie pod czas dwu dnio -
wych ob cho dów „Świę ta Kar pia”. 

W związ ku z pro mo cją książ ki „W kra inie nie mo dliń skich sta wów” w ra mach pro -
jek tu z kar piem w tle, au tor stwa Elż bie ty i Ma riu sza Woź nia ków, przed sta wia my roz -
mo wę z au to ra mi oraz w czę ści po świę co nej hi sto rii, krót ki opis – wpro wa dze nie
do książ ki, któ re, ma my na dzie ję, za chę ci do się gnię cia po nią.

W tym mie sią cu mia ło miej sce uro czy ste otwar cie ha li wi do wi sko wo -spor to wej
w Nie mo dli nie, z któ re go re la cję pre zen tu je my na ła mach na sze go pi sma.

Li sto pad nie ro ze rwal nie wią że się z ko lej ną Rocz ni cą Od zy ska nia Nie pod le gło ści
przez Pol skę – opi su je my za tem ob cho dy te go świę ta w Gmi nie Nie mo dlin. Pi sze my tak -
że o kon ser wa cji Po mni ka Świę te go Flo ria na, któ ry bę dzie na no wo cie szył oko miesz -
kań ców Nie mo dli na. 

Przed na mi wy bo ry sa mo rzą do we – in for ma cje na te mat te go, w ja ki spo sób gło -
so wać – swo isty nie zbęd nik każ de go wy bor cy, znaj dzie cie w biu le ty nie Gmi ny Nie mo -
dlin, za miesz czo nym, jak co mie siąc, na ła mach „Pul su Nie mo dli na”. 

Po nad to, wzo rem po przed nich wy dań, i tym ra zem nie bra ku je wie ści z gmi ny,
re la cji z wy da rzeń kul tu ral nych (m. in. z kon cer tu per ku syj ne go, któ ry od był się w nie -
mo dliń skim Ośrod ku Kul tu ry), bie żą cych spraw z ży cia przed szko li i szkół, re la cji
z prze bie gu Dnia Edu ka cji Na ro do wej w Ze spo le Szkół w Nie mo dli nie, a tak że roz -
mo wy gim na zja li stów z ka pi ta nem dru ży ny żuż lo wej Ko le ja rza Opo le. Pre zen tu je -
my tak że zdję cia pierw szo kla si stów pa so wa nych na uczniów ze Szko ły Pod sta wo wej
w Gra czach i Ro gach.

Zamieszczamy również wywiady z osobami, któ re swo ją pra cą i dzia łal no ścią roz -
sła wia ją na szą Nie mo dliń ską Zie mię. W li sto pa do wym nu me rze roz ma wia my z ko or -
dy na tor ką pro jek tu OPS „Rów nać Szan se” – Do ro tą Se re dy ką -Pał ką oraz z Dy rek to rem
ZGKiM – Ada mem Pięt ką. 

Mi łej lek tu ry ży czy Re dak cja
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Bank Zachodni WBK S.A. Oddział Niemodlin
Ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34

Tel. 774033141, fax 774607307

Bank Zachodni WBK
1 Oddział w Niemodlinie

zaprasza w dniu 
11 grudnia 2010 r.

w godz. 10.00 - 14.00
na

Dzień otwarty
w Przyjaznym Banku

w programie:
• możliwość skorzystania z produktów bankowych – oferta BZWBK,

ciekawe nagrody,
• degustacje – oferta Restauracji Na Wyspie M. Oleksa, firmy

Rzeźnictwo i Wędliniarstwo M.Gruszka i T.Witkowski, PSS Społem,
Baru DANUSIA D. Wach,

• zabiegi kosmetyczne – oferta Salonu Aphrodite J. Jędrzejczyk,
• pokaz elektronicznych akcesoriów samochodowych – oferta PUH

ANDAR D. Andel,
• fryzjerstwo i tatuaże – oferta Salonu Fryzjerskiego J. Naściuk,
• oferta wczasów i kursów językowych – Biuro Podróży oraz Szkoła

Języków Obcych VICTORIA A. Marut.

Serdecznie zapraszamy!
WSTĘP WOLNY!
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Pa tro nat ho no ro wy nad im pre zą ob ję li: Bur mistrz
Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz, Mar sza łek Wo je -
wódz twa Opol skie go Jó zef Se be sta, Sta ro sta Opol ski
Hen ryk La kwa. Na to miast me dial nie „Świę to Kar pia”
wspar ły: Te le wi zja Opo le, Ra dio Opo le, „No wi ny Ny -
skie” i „Puls Nie mo dli na”.

W pierw szym dniu mia ło miej sce uro czy ste wrę cze -
nie na gród Lau re atom Kon kur su „Ma ły Kar pik2010”. Na -
gro dy i dy plo my mło dzi ry sow ni cy ode bra li z rąk ich fun -
da to ra Bur mi strza Nie mo dli na Mi ro sła wa Stan kie wi cza.

Wśród na gro dzo nych zna leź li się: Mar ty na Nie -
spor ze Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Nie mo dli nie (Grand
Prix), Krzysz tof Cho da niec ki – PSP1 w Nie mo dli nie, Ju -
lia Bo ro wicz – PSP Gra bin, Bar tek Mro żek ze Szko ły
Pod sta wo wej nr 1 w Nie mo dli nie, Jo an na Cen dal ze
Szko ły Pod sta wo wej wRo gach, uczen ni ca Szko ły Pod sta -
wo wej w Gra bi nie Ewe li na Szwa la, a tak że Mag da le na
Ko ne fał ze Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Nie mo dli nie.

Po nad to Dy plo my Ho no ro we otrzy ma li: An na Ko -
szyk (PSP Prze chód), Aga ta Dul ska, Zo fia Ro ga la, Mi łosz
Cym ba ła, Iza be la Du da, Han na Wę grow ska (wszy scy
re pre zen tu ją cy Szko łę Pod sta wo wą nr 1 w Nie mo dli nie)
oraz Łu kasz Ka pu ściń ski (PSP 2 Nie mo dlin).

Wy róż nie nia Fir my „Or na ment” z Ny sy tra fi ły
do Ma te usza Ka pu ściń skie go (PSP 2), Agniesz ki Szwa -
li (PSP Gra bin), Mai Mar ty no wicz (PSP 1 Nie mo dlin).

W dru giej czę ści uro czy sto ści od by ła się pro mo cja
książ ki au tor stwa Elż bie ty i Ma riu sza Woź nia ków pt.
„W kra inie nie mo dliń skich sta wów”. Na wstę pie Elż bie -
ta Woź niak po dzię ko wa ła wszyst kim przy by łym oraz
oso bom, bez któ rych nie by ło by moż li we po wsta nie
książ ki, m.in. Sto wa rzy sze niu Part ner stwa Bo rów Nie -
mo dliń skich, wła dzom Nie mo dli na, Nie mo dliń skie mu
To wa rzy stwu Re gio nal ne mu, spon so rom oraz wie lu in -
nym lu dziom do brej wo li, a tak że ro dzi nie i przy ja cio łom
wspie ra ją cym au to rów. 

Ma riusz Woź niak, roz po czy na jąc pre zen ta cję
książ ki, pod kre ślił jej spe cy ficz ny cha rak ter. Za wie ra
ona bo wiem ele men ty hi sto rycz ne, przy rod ni cze, jest
rów nież bo ga to ilu stro wa na fo to gra fia mi oraz ma pa -
mi. Au tor, na przy kła dzie po szcze gól nych roz dzia łów pu -
bli ka cji, opo wia dał o hi sto rii sta wów i zwią za nej z ni mi
tra dy cji po ło wu ryb, któ ra sta no wi ła o bo gac twie Zie mi
Nie mo dliń skiej w jej daw nych gra ni cach. Bar dzo pla -
stycz ny i li te rac ki spo sób opi sy wa nia przez Ma riu sza
Woź nia ka za war tej w książ ce tre ści z pew no ścią za chę -
cił nie jed ne go czy tel ni ka do się gnię cia po nią. W trak -

cie spo tka nia, zgro ma dzo na w Ośrod ku Kul tu ry w Nie -
mo dli nie pu blicz ność, mia ła moż li wość na by cia książ -
ki z au to gra fa mi au to rów.

W dru gim dniu nie mo dliń skiej im pre zy or ga ni za to -
rzy przy go to wa li dla przy by łych go ści ko lej ne atrak cje.
Miesz kań cy Gmi ny Nie mo dlin, zna ni pol scy i za gra nicz -
ni ry sow ni cy, wła dze Nie mo dli na, rad ni Ra dy Miej skiej
wNie mo dli nie, przed sta wi cie le mia sta part ner skie go Sti -
ty z Czech, spon so rzy i po zo sta li go ście już od wej ścia
wsze ro kie pro gi Ośrod ka Kul tu ry wNie mo dli nie mo gli po -
czuć kli mat im pre zy, bo wiem hol bu dyn ku stro iło akwa -
rium zkar pia mi, któ re zro bi ły fu ro rę wśród zwie dza ją cych.

Jed nak to, co te go dnia by ło naj waż niej sze, od by ło
się w sa li wi do wi sko wej. Przy wy peł nio nej po brze gi wi -
dow ni roz po czę ła się ga la wrę cze nia na gród Lau re -
atom VIII Mię dzy na ro do we go Kon kur su Ry sun ku Sa ty -
rycz ne go „Kar pik2010”. Prze wod ni czą cy ju ry –Mi ro sław
Haj nos za pro sił nasce nę wszyst kich na gro dzo nych, m.in.
lau re at kę Grand Prix Iva nę Va loc ką, któ ra przy je cha ła
do Nie mo dli na z Czech. Wśród na gro dzo nych zna leź li
się: Bar tło miej Bel niak /Pol ska/, Pa weł Ku czyń ski /Pol ska/,
An drzej Kraw czak /Pol ska/. Wy róż nie nia ho no ro we otrzy -
ma li: To masz Piąt kow ski /Pol ska/, Mar cin Bon da ro wicz
/Pol ska/, Zyg munt Za rad kie wicz /Pol ska/, My ko la Dmi -
truch /Ukra ina/, Ross Thom son /Wiel ka Bry ta nia/, Olek -
siy Ku sto vsky /Ukra ina/, Woj ciech Gdow ski /Pol ska/,
Tso cho Pe er /Buł ga ria/, Hu ey Nguy en huu /USA/, Sła wo -
mir Łu czyń ski /Pol ska/, To masz Wo ło szyn /Pol ska/, Mag -
da le na Wo sik /Pol ska/, Mie czy sław Pod gór ski /Pol ska/,
Grze gorz Myć ka /Pol ska/.

Jak przy sta ło na im pre zę sa ty rycz ną, po czę ści
głów nej, zwią za nej z wrę cze niem na gród wszyst kim
wy róż nio nym ry sow ni kom, przy szedł czas nawy stęp ka -
ba re tu. Wtym ro ku wNie mo dli nie wy stą pi ła, bar dzo po -
pu lar na w Pol sce, kra kow ska For ma cja Cha te let. Trzy -
oso bo wa gru pa ka ba re cia rzy nie tyl ko roz śmie sza ła
do łez, ale tak że ży wo włą cza ła do swo ich wy stę pów pu -
blicz ność, co spra wi ło, że na za koń cze nie wi dzo wie nie
chcie li „wy pu ścić” ze sce ny ar ty stów. Na uzna nie za słu -
gu je rów nież fakt, że oprócz sta rych, zna nych choć by
z te le wi zji, nu me rów człon ko wie For ma cji Cha te let po -
ka za li tak że „świe ży” re per tu ar swo ich ar ty stycz nych
moż li wo ści i po my słów, któ re wy da ją się nie wy czer pa ne.

Po du żej daw ce do bre go hu mo ru, któ rą za pew ni -
li człon ko wie For ma cji Cha te let, na stą pi ło uro czy ste
od sło nię cie trzech pa miąt ko wych ta blic na „Ścia nie
Sa ty ry ków”, znaj du ją cej się przy wej ściu na fo y er nie mo -
dliń skie go Ośrod ka Kul tu ry. Tym ra zem swo im ta len -
tem, któ re go trwa ły ślad bę dzie wi docz ny w tak za -
szczyt nym i uzna nym już miej scu, po dzie li li się: Da riusz
Pie trzak z Mu ro wa nej Go śli ny, Piotr Opał ka z Ny sy
oraz Ja ro sław Woj ta siń ski z Ino wro cła wia.

Uczest ni cy „kar pio we go świę ta” wzięli udział
w wer ni sa żu prac VIII Mię dzy na ro do we go Kon kur su Ry -

sun ko we go „Kar pik 2010” i otrzy mali pięk nie wy da ny
ka ta log z kon kur so wy mi pra ca mi.

Or ga ni za to rzy nie za po mnie li tak że o praw dzi wej
uczcie dla pod nie bie nia. Roz strzy gnię to bo wiem „Pol -
sko -Cze ski Kon kurs Ku li nar ny na Po tra wę z Ryb”. Ju ry
w skła dzie: ku charz Ja cek Haj zyk (prze wod ni czą cy),
Sta ro sta mia sta Sti ty Ji rij Vo gel, Bur mistrz Nie mo dli na
Mi ro sław Stan kie wicz, Mi chał Gra czyk – ry sow nik, dy -
rek tor Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie Ka ta rzy na Pa szu -
la -Gryf, po de gu sta cji ryb i burz li wych ob ra dach, na gro -
dę Grand Prix przy zna ło Ja nie Tej klo wej z mia sta
part ner skie go Sti ty, na to miast dwie pierw sze na gro dy
tra fi ły do Aga ty Dwo jak z Lip na i Sta ni sła wy Gal la z Ru -
tek. Wy róż nie nia przy pa dły Ha nie Kat ze ro wej, Evie Pe -
chac ko wej (Sti ty), re stau ra cji „Na Wy spie” z Nie mo dli -
na oraz „Pod cy cem” z Gra czy. Wspól ne bie sia do wa nie
za koń czy ło te go rocz ne ob cho dy „Świę ta Kar pia”.

Ka ta rzy na Knie ja

Fotoreportaż na str. 20

Skła dam ser decz ne po dzię ko wa nia
za wspar cie or ga ni za cyj ne i fi nan so we
pro jek tu re ali zo wa ne go przez Ośro dek
Kul tu ry w Nie mo dli nie „Świę to Kar -
pia 2010”.
• Bur mi strzo wi Nie mo dli na Pa nu Mi ro sła wo wi

Stan kie wi czo wi
• Sta ro ście Opol skie mu Panu Hen ry ko wi La kwie 
• Mar sza ło wi Wo je wódz twa Opol skie go Pa nu

Jó ze fo wi Se be ście
• Dy rek to ro wi Go spo dar stwa Ry bac kie go w Nie -

mo dli nie Pa nu Mar ko wi Ada mu so wi 
• Pre ze so wi RSP Wy dro wi ce Pa nu Zbi gnie wo wi

Ko ster kie wi czo wi 
• Pre ze so wi Fir my El sab Pa nu Paw ło wi Błasz czu -

ko wi 
• Pre ze so wi Fir my Ba zalt Gra cze Panu An drze jo -

wi Mi ście
• Dy rek to ro wi Ban ku Spół dziel cze go w Nie mo dli -

nie Pa nu Sła wo mi ro wi Kow nac kie mu 
• Pre ze so wi Fir my Ra pex Gra bin Pa nu Bro ni sła -

wo wi Ha ła du so wi 
• Dy rek to ro wi Ce giel ni Nie mo dlin Pa nu Jó ze fo -

wi Ja ku bi ko wi
• Pa nu Jó ze fo wi Sło cia ko wi
• Pa ni Mał go rza cie Bie droń i Fir mie Or na ment
• Pań stwu Elż bie cie i Ma ria no wi Olek sa, wła -

ści cie lom Re stau ra cji „Na Wy spie”
• Pre ze so wi „Spo łem” Nie mo dlin Pa nu Ja no wi

Olek sa 
• Pa nu Ro ma no wi Szy mań skie mu
• Pa nu Ja ro sła wo wi Ko pi jo wi
• Pa nu Wła dy sła wo wi Uni jew skie mu
• Pa nu Mie czy sła wo wi Moź dzier skie mu i Fir mie

„Kwant”
• Pa nu Ta de uszo wi Bo ro wit zo wi

Dzię ki przy ja znej dło ni lu dzi do brej wo li moż -
li wa jest re ali za cja na szych za mie rzeń i ce lów. Ży -
czę sa tys fak cji z po dej mo wa nych przed się wzięć
i dal szej – uda nej – współ pra cy.

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

Świę to Kar pia 2010
Tra dy cyj nie, w li sto pa dzie, od by ły się ob cho dy „Świę ta Kar pia”.
W tym ro ku mia ły one jed nak szcze gól ny, bo dwu dnio wy cha rak ter.
Or ga ni za to rem przed się wzię cia był Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie.

Laureaci konkursu Karpik



PN: Jak po do -
ba Ci się at mos fe -
ra, któ ra pa nu je
pod czas wrę cza -

nia na gród kon kur su „Kar pik”?
Bar tło miej Bel niak: My ślę, że kon kurs z ro -

ku na rok na bie ra co raz więk sze go bla sku. At mos fe -
ra jest wspa nia ła – chce się przy jeż dżać, choć by
po to, że by spo tkać życz li wych i przy ja ciel skich lu dzi.
Ta kie im pre zy jak „Kar pik” w Nie mo dli nie do sko na -
le pro mu ją rów nież mia sto na ze wnątrz. Dzię ki obec -
no ści wie lu przy jezd nych twór ców i go ści, po po -
wro cie do sie bie, mo gą oni po wie dzieć „Tak, by łem
tam – to faj ne miej sce i faj ni lu dzie”. Ta kich rze czy nie
za ła twi na wet „po ciąg” ulo tek.

PN: Nie po raz pierw szy zdo by łeś wy -
róż nie nie i na gro dę na „Kar pi ku”. Czy te -
mat zwią za ny z ry ba mi da je rze czy wi ście
tak wie le po my słów i sko ja rzeń twór czych?

Bar tło miej Bel niak: Po nie waż kon kurs trwa
już pa rę ład nych lat, ogar nia wła ści wie ca ły świat, tzw.
po le do po pi su jest co raz bar dziej wy ma ga ją ce i si łą
rze czy co raz trud niej sze dla ory gi nal nych po my słów.
Nie mniej, za każ dym ra zem znaj du ją się w kon kur sie
pra ce ory gi nal ne i dow cip ne. Cie ka wie wy glą da to
rów nież w pra cach z per spek ty wy ob co kra jow ców.

Ma ją oni prze cież nie jed no krot nie in ny punkt wi dze -
nia pew nych zja wisk i in ne po czu cie hu mo ru. Sam nie
wiem, czy te mat ta ki, czy in ny mo że się wy czer pać –
chy ba jest tyl ko trud niej.

PN: Sam je steś or ga ni za to rem kon kur -
su sa ty rycz ne go w Gor li cach pod na zwą
„Ro po nio ska”. Co są dzisz o or ga ni zo wa niu
kon kur sów sa ty rycz nych?

Bar tło miej Bel niak: Kon kurs w Gor li cach
zro dził się wła ści wie spon ta nicz nie. Na po cząt ku
miał to być jed no ra zo wy „wy głup”, ale spo ro osób za -
uwa ży ło, że po wsta ła no wa ini cja ty wa i mo ty wo wa -
ły do pro lon ga ty kon kur su. Po cząt ki chy ba wszyst kich
im prez to or ka na ugo rze, trze ba prze ko nać lu dzi de -
cy zyj nych i po sia da ją cych pie nią dze, że jed nak war -
to. Po tem zwy kle jest już tro chę ła twiej, moż na po ka -
zać efek ty, prze ko nać do zy sków w sen sie me dial nym
i kul tu ral nym. Je śli nie tra fi się na do bry czas i życz -
li wych lu dzi, czę sto im pre za prze pa da za nim się do -
brze za ko rze ni. Nie ste ty, więk szość spraw trze ba
do glą dać sa me mu, tym bar dziej je śli chcesz, że by
wszyst ko gra ło jak na le ży. 

PN: Ja kie są Two je naj bliż sze pla ny wy -
sta wien ni cze? Po wiedz kil ka słów o swo ich
za in te re so wa niach i pa sjach, po za dzia -
łal no ścią twór czą.

Bar tło miej Bel niak: W koń czą cym się ro ku
ka len da rzo wym nie pla nu ję już in dy wi du al nej wy -
sta wy. Nie daw no, wraz z To ma szem Rze szut kiem
i Paw łem Ku czyń skim, otwie ra li śmy wer ni saż na Sa -
tyr blu esie w Tar no brze gu. W przy szłym ro ku chciał -
bym zor ga ni zo wać wła sną wy sta wę w Kra ko wie,
być mo że w No wym Są czu. Mam też po mysł na wy -
sta wę dow ci pów na te mat mo men tów z ży cia ka -
ta w Bie czu, gdzie w daw nych cza sach mie ści ła się
słyn na szko ła ka tów. Pa mięć o tym fak cie wciąż
czuć w tym mie ście. Mo je za in te re so wa nia? Wła ści -
wie nic szcze gól ne go: miesz kam w Be ski dzie Ni -
skim, dla te go lu bię jeź dzić jed no śla dem, a zi mą
na nar tach. Dal sze po dró że też spra wia ją spo ro
fraj dy. No i oczy wi ście lu bię cho dzić po tych wszyst -
kich pięk nych szla kach, mię dzy ci szą cmen ta rzy
z cza sów I woj ny, a od gło sa mi przy ro dy. Lu bię do -
bre ki no, książ ki, mu zy kę z du szą. Spo ro cza su spę -
dzam też na po zna wa niu taj ni ków ty po gra fii i pro -
jek to wa nia gra ficz ne go.

PN: Cze go Ci ży czyć w naj bliż szej przy -
szło ści?

Bar tło miej Bel niak: Ży czył bym so bie, w dal -
szym cią gu, wie lu war to ścio wych lu dzi na swo jej dro -
dze. Bra ku te ma tów do dow ci pów nie prze wi du ję. 

PN: Dzię ku ję za roz mo wę.

PULS
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PN: Jak dłu go trwa Wa sza przy go da
z ka ba re tem?

For ma cja Cha te let: Do kład nie je sie nią 1996
ro ku zo stał za wią za ny spi sek pod na zwą For ma cja
Cha te let. Na zwa gru py wzię ła się wła ści wie zni kąd.
Nasz ko le ga w ze szy cie swo jej sio stry od krył na pis
w ję zy ku fran cu skim, któ ry bar dzo mu się po do bał i fo -
ne tycz nie ład nie brzmiał. Na wet nie wie dzie li śmy, co
to zna czy. By ło z tym tro chę pro ble mów, ty pu mar ke -
tin go we go, ale mi mo wszyst ko zo sta wi li śmy tę na zwę.
Póź niej do wie dzie li śmy się, że „cha te let” ozna cza za -
me czek, jest to też dziel ni ca Pa ry ża i ostat nia sta cja
me tra w Pa ry żu. 

PN: Ja ki hu mor jest Wa szym ulu bio -
nym? Z cze go śmie je cie się naj czę ściej?

For ma cja Cha te let: Zmo rą nas – ka ba re cia -
rzy jest to, że już ty le rze czy wi dzie li śmy i sły sze li śmy,
stąd co raz mniej nas śmie szy. Za czy na my „iść” w ja -
kieś wy na tu rze nia i „hard co ry”. Ostat nio śmie szą
nas ostre żar ty – to zna czy ostre u nas, w Pol sce. Pew -
nie gdzieś za gra ni cą są one cał kiem nor mal ne. Lu bi -
my wszyst ko, co jest śmiesz ne i co do nas do trze.

PN: A czy jest coś, cze go ni gdy nie ob ró -
ci cie w żart?

For ma cja Cha te let: Nie chcie li by śmy żar to -
wać np. z ży cia sek su al ne go na szych ko le gów. To nie
by ło by w po rząd ku. Po za tym mo że my śmiać się ze
wszyst kie go, jed nak w Pol sce, nie ste ty, nie ze wszyst -
kie go śmiać się moż na i wol no. Dla te go nie któ re te -

ma ty omi ja my. Je że li ma to ko muś spra wić przy krość
lub ko goś ob ra zić, to po co to ro bić? Sztu ką jest po trak -
to wa nie trud ne go te ma tu, np. II woj ny świa to wej,
w ta ki spo sób, by by ło śmiesz nie i ze sma kiem, ale by
nikt nie po czuł się do tknię ty. Lu dzie są obu rze ni, gdy
ktoś śmie je się np. z re li gii, to jest bar dzo de li kat ny te -
mat. Uwa ża my jed nak, że za cho wa nia fa na ty ków
re li gij nych po win no się po ka zy wać i śmiać się z nich,
ale wie le osób fa na tycz nie my ślą cych nie ma dy stan -
su do sie bie i jest to pro blem. 

PN: Czy li że by zro zu mieć Wa sze żar ty
trze ba mieć do sie bie dy stans? 

For ma cja Cha te let: Waż ne jest, by naj pierw
umieć śmiać się z sa me go sie bie, po tem moż na śmiać
się z in nych. W na szym za wo dzie jest to pod sta wa. 

PN: Z jak głę bo kiej stud ni czer pie cie
swo je po my sły? Co jest Wa szą in spi ra cją?
Czy nie bo icie się, że za brak nie Wam te ma -
tów do żar tów?

For ma cja Cha te let: Czer pie my wie le z pu -
blicz no ści, z te go, na co re agu je, na ja kie ske cze, co ją
ba wi, wy ła pu je my to, ob ser wu je my za cho wa nia ludz -
kie, a póź niej prze no si my do swo ich nu me rów. Trze ba
mieć już ja kieś do świad cze nie, wie dzieć, co „chwy ci”.
Naj le piej jest po łą czyć do świad cze nie z ta len tem ipra -
cą. Jak dłu go świat to czy się, tak dłu go te ma ty do żar -
tów się znaj dą. Nie bo imy się, że ich za brak nie. 

PN: Na co dzień je ste ście rów nie za -
baw ni jak na sce nie?

For ma cja Cha te let: Po dob no tak. Lu bi my
się śmiać, ra dość da je po zy tyw ną ener gię, któ ra, gdy
się ją wy sy ła w prze strzeń, wra ca do nas. Gdy by lu -
dzie czę ściej sku pia li się na po zy tyw nym aspek cie ży -
cia, nie by ło by wo jen. Jest nas trój ka, każ dy mo że in -
dy wi du al nie mó wić o tym, ja kie ma po dej ście
do ży cia. By wa też tak, że ka ba re cia rze w ży ciu pry -
wat nym są po waż ni, ku mu lu ją w so bie emo cje, a po -
tem na sce nie – w ske czach –wy pusz cza ją je i są bar -
dzo za baw ni. 

PN: A pry wat nie, po za sce ną, przy jaź ni -
cie się ze so bą?

For ma cja Cha te let: Tak, jest to pod sta wa,
spę dza my ze so bą wie le cza su. Zna my się już pra wie
pięt na ście lat. Oczy wi ście są kon flik ty w ze spo le, to
jest na tu ral ne. Ca ła sztu ka w tym, by je prze zwy cię -
żyć i iść da lej. 

PN: Czy sły sze li ście mo że już wcze śniej,
że Nie mo dlin kar piem sły nie?

For ma cja Cha te let: Szcze rze mó wiąc nie sły -
sze li śmy, ale do wie dzie li śmy się nie daw no – przed wy -
stę pem, że w Nie mo dli nie są sta wy ryb ne, ho dow la -
ne i, że ho du je się tu taj kar pia, ale na szą ulu bio ną
ry bą jest morsz czuk (śmiech).

PN: Dzię ku ję za roz mo wę.
For ma cja Cha te let: My rów nież dzię ku je my,

by ło nam bar dzo mi ło. 

Bra ku te ma tów do dow ci pów nie prze wi du ję
Z Bartłomiejem Belniakiem, zdobywcą jednej z trzech głównych nagród
na VIII Międzynarodowym Konkursie Rysunku Satyrycznego „Karpik 2010”,
rozmawia Michał Graczyk

Cha te let zna czy za me czek...
Z Ada mem Grzan ką, Ada mem Mał czy kiem oraz Mi cha łem
Pa łub skim z For ma cji Cha te let roz ma wia Mar ta Ma zu ruk



Wydarzenia 5

PN: Co za in spi ro wa ło Pań stwa do na pi -
sa nia książ ki „W kra inie nie mo dliń skich
sta wów”. Skąd po mysł, by pi sać aku rat
o sta wach?

Ma riusz Woź niak: Za in spi ro wa ły nas po pro -
stu nie mo dliń skie sta wy, któ re są praw dzi wą pe reł -
ką, uni ka tem. Wo da, las to nie ste ty co raz rza dziej
spo ty ka ne śro do wi sko przy rod ni cze, a w Nie mo dli nie
ono jest i oba wiam się, że jest nie do ce nia ne. Lu dzie
ma ją to na co dzień i dla te go nie do strze ga ją te go,
co ma ją. My zaj mu je my się hi sto rią Nie mo dli na, ty -
mi naj lep szy mi rze cza mi, któ re tu moż na spo tkać,
więc po sta no wi li śmy na pi sać na ten te mat pra cę.
Jest ona zwień cze niem na szej pi sar skiej dzia łal no ści,
po nie waż wszyst kie te ma ty już w za sa dzie opi sa li -
śmy wcze śniej w na szych książ kach. 

PN: Czy dłu go trwa ła pra ca nad książ -
ką? 

Ma riusz Woź niak: Ma te ria ły zbie ra li śmy
od 2005 ro ku – za ję ło nam to pięć lat, na to miast na -
pi sa nie sa mej książ ki trwa ło oko ło ro ku. 

Elż bie ta Woź niak: Jed nak war to do dać, że
nie któ re ma te ria ły zbie ra li śmy tak że wcze śniej, a wy -
ko rzy sta ne zo sta ły póź niej w książ ce. 

Ma riusz Woź niak: Wszyst kie, umiesz czo -
ne w książ ce zdję cia są współ cze sne, po za kil ko ma,
któ re są na sze. Zdję cia ar chi wal ne po cho dzą z wy -
daw nictw przed wo jen nych. Są to sta re ka len da rze
– w la tach trzy dzie stych du żo się pi sa ło o tej te ma -
ty ce. Sta wy przed woj ną by ły tu taj bar dzo po pu lar -
ne i zna ne, co ma swo je od zwier cie dle nie w dru ku,
w róż nych ar ty ku łach. Współ cze śnie o nie mo dliń -
skich sta wach wła ści wie się nie pi sze – kie dyś by ły
bar dziej do ce nia ne. 

PN: Książ ka jest bo ga to ilu stro wa na,
wspo mi na li Pań stwo o zdję ciach w niej za -
war tych. Pro szę o nich coś wię cej opo wie -
dzieć.

Ma riusz Woź niak: Zdję cia są prze róż ne –
pej za żo we – uka zu ją ce na sze nie mo dliń skie kra jo bra -
zy, zwią za ne ze sta wa mi, ar chi wal ne – głów nie z nie -
mo dliń skich ka len da rzy i jesz cze z kil ku ksią żek.
W na szej książ ce po da ne są wszyst kie źró dła, na koń -
cu jest ta be la ze wszyst ki mi in for ma cja mi na te mat
te go, skąd da ne fo to gra fie po cho dzą, z ja kie go cza -
so pi sma.

PN: A ja ką część książ ki sta no wią zdję -
cia? 

Ma riusz Woź niak: My ślę, że książ ka w oko -
ło pięć dzie się ciu pro cen tach jest wy peł nio na fo to gra -
fia mi, a po zo sta łe pięć dzie siąt pro cent to sło wo pi -
sa ne. Jed nak ca ły jej urok tkwi w tym, że nie moż na
jej za kla sy fi ko wać do ja kie goś jed ne go for ma tu. Nie
jest to al bum, bo w al bu mie ma my sa me fo to gra fie
i krót kie opi sy do nich. Jest to i książ ka hi sto rycz na
i kro ni ka. 

PN: Kto wy dał Pań stwa książ kę? Gdzie
bę dzie moż na ją na być? 

Ma riusz Woź niak: Środ ki na wy da nie książ -
ki po zy ska ło Part ner stwo Bo rów Nie mo dliń skich.
Uka za ła się ona dzię ki wy daw nic twu MS Szyb kow ski
w Opo lu. 

Elż bie ta Woź niak: Już dwa ty go dnie
przed pro mo cją książ ki moż na by ło na być ją w skle -
pie u pa na Ja ro sła wa Ko pi ja, w sie dzi bie Part ner stwa
Bo rów Nie mo dliń skich, do stęp na jest też u pa na
Szyb kow skie go w Opo lu. 

Ma riusz Woź niak: MS jest to wy daw nic two
– sklep ko lek cjo ner ski, któ ry wy róż nia się spo śród in -
nych tym, że moż na tam zna leźć wy daw nic twa re gio -
nal ne, do ty czą ce róż nych za kąt ków Opolsz czy zny.
Spe cja li zu je się on w wy daw nic twach ni sko na kła do -
wych.

PN: Jak za chę cą Pań stwo czy tel ni ków
do się gnię cia po to wy daw nic two?

Elż bie ta Woź niak: Pro blem po le ga na tym,
że je że li ktoś bę dzie za bar dzo zwle kał z na by ciem tej
książ ki, to mo że oka zać się, że już jej nie bę dzie.
Część ksią żek na swo je po trze by za ku pi ło Nad le -
śnic two, Gmi na Nie mo dlin, in sty tu cje i oso by za in te -
re so wa ne pro mo cją re gio nu. W sprze da ży wol no ryn -
ko wej mo że być oko ło dwu stu, trzy stu eg zem pla rzy.
Li czy my na to, że wy daw nic two prze zna czy cho ciaż
część ksią żek do bi blio tek. Obo wiąz kiem wy daw nic -
twa jest prze ka za nie od po wied niej licz by eg zem pla -
rzy wła śnie do bi blio tek. W ra mach umo wy mu si my
też, po wy ko rzy sta niu ma te ria łów z bi blio tek wro -
cław skich, prze ka zać im ja kąś okre ślo ną licz bę eg -
zem pla rzy. Ma my na dzie ję, że książ ka na sza tra fi
rów nież do bi blio tek lo kal nych. 

PN: Czy książ ka ta mo że po słu żyć ja ko
pod ręcz nik do edu ka cji re gio nal nej? 

Ma riusz Woź niak: Jak naj bar dziej, mło dzież
po win na się do wie dzieć, czym dys po nu je – co znaj -

du je się w oko li cy, w któ rej miesz ka. War to, przy ład -
nej po go dzie, wsiąść na ro wer i po zwie dzać te
wszyst kie pięk ne te re ny. 

Elż bie ta Woź niak: Wy star czy za opa trzyć się
w map kę Bo rów Nie mo dliń skich i wy ru szyć w tra sę,
by współ cze sny mi dro ga mi do stać się w opi sy wa ne
w książ ce miej sca. 

Ma riusz Woź niak: To nie wia ry god ne, że sta -
wy te ma ją za so bą już tak bo ga tą – sześć set let nią
hi sto rię, dzię ki nim utwo rzy ła się przy ro da. Są to
zbior ni ki sztucz ne, stwo rzo ne przez czło wie ka. Co -
rocz nie spusz cza się z nich wo dę, odła wia ry by i na -
wad nia. Dzię ki tej cięż kiej ludz kiej pra cy two rzy się
śro do wi sko, przy la tu ją pta ki, ży ją zwie rzę ta. Gdy by
na gle prze stać się tym zaj mo wać, to w krót kim cza -
sie po ło wa zwie rząt, któ re tam są, znik nę ła by. Czło -
wiek i je go go spo dar ka spra wi ły, że to wszyst ko ist -
nie je już od se tek lat.

PN: Czy jest jesz cze coś, co chcie li by
Pań stwo prze ka zać Czy tel ni kom „Pul su
Nie mo dli na”?

Elż bie ta Woź niak: Cu dze chwa li cie, swe go
nie zna cie – nie wszy scy wi dzie li i nie wszy scy zna ją
te wszyst kie atrak cje przy rod ni cze, tu ry stycz ne do -
stęp ne na Zie mi Nie mo dliń skiej. Za chę ca my, gdy
tyl ko na dej dzie wio sna, do po dró żo wa nia po na -
szym re gio nie. 

Ma riusz Woź niak: Przy jeż dża ją do nas lu -
dzie z ze wnątrz – fo to gra fo wie, za wo dow cy ze spe -
cjal nie prze zna czo nym do ro bie nia pro fe sjo nal nych
zdjęć sprzę tem. Za chwy ca ją się na szy mi sta wa mi, la -
sa mi, dla te go war to, by i miej sco wi je po zna li. Sta -
wy to śro do wi sko, któ re za stę pu je na tu ral ne zbior ni -
ki. Ma zu ry sły ną z je zior, a w Nie mo dli nie ma my
pięk ne sta wy, war to to do ce nić. 

PN: Dzię ku ję za roz mo wę. 

Z Elż bie tą i Ma riu szem Woź niak – au to ra mi książ ki „W kra inie nie -
mo dliń skich sta wów” – roz ma wia Ka ta rzy na Knie ja

Cu dze chwa li cie,
swe go nie zna cie

Autorzy podczas promocji książki
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Aktualności 6

Ofi cjal ne go prze cię cia wstę gi, w dniu 9
li sto pa da br., do ko nał Bur mistrz Nie mo -
dli na Mi ro sław Stan kie wicz. To wa rzy szy li
mu: Za stęp ca Bur mi strza Bar tło miej Ko -
strze wa, Prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej
w Niemodlinie Jan Olek sa, głów ny wy ko -
naw ca ha li Ka zi mierz Se wi ło, po seł
na Sejm RP An drze j Bu ła, Ksiądz Dzie kan
Je rzy Chy łek oraz Dy rek tor Ośrod ka Kul tu -
ry w Nie mo dli nie Ka ta rzy na Pa szu la -Gryf. 

Na wi dow ni za sie dli miesz kań cy Gmi ny Nie mo -
dlin, go ście z gmin ościen nych i za przy jaź nio nych
z Nie mo dli nem, ucznio wie i na uczy cie le tu tej szych
szkół. Po po świę ce niu obiek tu przez ks. Je rze go Chył -

ka, głos za brał Bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan -
kie wicz. Po dzię ko wał i po gra tu lo wał wszyst kim, któ -
rzy przy czy ni li się do po wsta nia ha li. In we sty cja by -
ła moż li wa dzię ki środ kom Unii Eu ro pej skiej oraz
środ kom z bu dże tu gmi ny. 

Jak za po wie dział bur mistrz, w ha li ist nie je moż -
li wość roz gry wa nia me czy pił ki siat ko wej, pił ki ręcz -
nej, ko szy ków ki, te ni sa ziem ne go, uni ho ke ja. Bę dzie
moż na rów nież upra wiać za pa sy, gim na sty kę spor -
to wą, akro ba ty kę spor to wą, bad min ton, ju do. Ha la
zo sta ła wy po sa żo na w spe cja li stycz ny sprzęt spor to -
wy. Funk cjo no wać w niej bę dzie si łow nia. Ha la jest
rów nież w peł ni przy sto so wa na dla osób nie peł no -
spraw nych. 

Po czę ści ofi cjal nej od był się pro gram ar ty stycz -
ny dzie ci i mło dzie ży z przed szko li i szkół na szej gmi -
ny. Pu blicz ność mia ła oka zję m.in. prze nieść się w za -
mierz chłe cza sy sta ro żyt nych olim piad, po dzi wiać
wy stęp gru py ka ra te ków, po znać suk ce sy spor to we
i ulu bio ne dys cy pli ny po szcze gól nych szkół, wy słu -
chać wier szy i pio se nek o spo rcie oraz po dzi wiać
dzie ci w ży wio ło wym tań cu.

Na za koń cze nie pro wa dzą cy ży czy li wszyst kim
uczniom wspa nia łych suk ce sów spor to wych, któ re
oby, dzię ki funk cjo no wa niu w Nie mo dli nie no wej ha -
li, by ły osią ga ne jak naj czę ściej. 

kk

Pro jekt ha li spo rzą dzi ło biu ro pro jek to we MP Pro ject Mi ro sław Pa cek z Kra ko wa. Głów nym wy ko naw cą ha li by ła fir ma „Do mus” Ka zi mierz Se wi ło z Grod -
ko wa. Umo wę z wy ko naw cą pod pi sa no w dniu 10 sierp nia 2009 r. Ro bo ty bu dow la ne za koń czo no pod ko niec wrze śnia br. Kie row ni kiem bu do wy był pan Ja -
cek Ma ła cha. Za da nia zwią za ne z nad zo rem in we stor skim peł nił ze spół w skła dzie: An drzej Ja nu szew ski, An drzej Sko wie żak, Hen ryk Szmi to wicz. Z ra mie nia
urzę du bu do wę ha li nad zo ro wał pan inż. Ka zi mierz Krze siń ski. Du że za an ga żo wa nie w po wsta nie te go obiek tu wnie śli rów nież: pa ni Ber na det ta Lis soń -Pa -
stwa – Na czel nik Wy dzia łu IFE oraz Za stęp ca Bur mi strza Nie mo dli na Bar tło miej Ko strze wa.

Uro czy ste otwar cie ha li
wi do wi sko wo -spor to wej
w Nie mo dli nie 



Aktualności 7

Na wi dow ni, obok rad nych, Bur mi strza Nie mo -
dli na Mi ro sła wa Stan kie wi cza, przed sta wi cie li władz
sa mo rzą do wych Nie mo dli na, dy rek to rów szkół,
gmin nych jed no stek or ga ni za cyj nych, przed sta wi -
cie li kom ba tan tów i miesz kań ców, za sie dli tak że
Prze wod ni czą cy Sej mi ku Wo je wódz twa Opol skie go
– Bo gu sław Wier dak, a tak że Ksiądz Dzie kan Pro -
boszcz Pa ra fii w Nie mo dli nie Je rzy Chy łek. 

Wpro wa dze niem do roz po czę cia ob rad by ło
oko licz no ścio we prze mó wie nie Prze wod ni czą ce go
Ra dy Miej skiej Ja na Olek sy. Przy po mniał on sło wa
po ety, że „Pol ska to wiel ki, zbio ro wy obo wią zek”, za -
po mi na jąc o tym tra ci my wie le – wła sną toż sa mość,
cha rak ter i po czu cie pa trio ty zmu. „Wy cho wa nie dzie -
ci i mło dzie ży w du chu pa trio ty zmu w do mu, w szko -
le ja wi się na szym naj waż niej szym za da niem. Sza -
cu nek i po moc dla ży ją cych kom ba tan tów to nie
tyl ko na sza do bra wo la, ale i obo wią zek, a uczest nic -
two w wy bo rach, czyż nie jest dzie łem słu żą cym
nie pod le gło ści po przez wy bór tych kan dy da tów, któ -
rzy do bro wspól ne, służ bę spo łecz no ści lo kal nej bę -
dą przed kła dać nad do bro wła sne i swo je in te re sy?”
– pod kre ślał. 

W cza sie uro czy sto ści, oprócz uczcze nia Świę ta
Na ro do we go, przy zna no, na wnio sek Bur mi strza Nie -
mo dli na Mi ro sła wa Stan kie wi cza, od zna ki „Za słu żo ny
dla Zie mi Nie mo dliń skiej”, któ re otrzy ma li: Wo je wo da
Opol ski Ry szard Wil czyń ski oraz Prze wod ni czą cy Sej -
mi ku Wo je wódz twa Opol skie go Bo gu sław Wier dak. 

Bo gu sław Wier dak wy ra ził swo je za sko cze nie
i ogrom ną wdzięcz ność za przy zna nie mu tak za -
szczyt ne go od zna cze nia. Na wią zu jąc do bu do wy
ob wod nic Ny sy i Nie mo dli na dzię ko wał Prze wod ni -
czą ce mu Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie, wszyst kim

rad nym, bur mi strzo wi, że „w pra wie bez na dziej nej
sy tu acji wszy scy ra zem po tra fi li zna leźć ta kie po ro -
zu mie nie, któ re w War sza wie zo sta ło do strze żo ne ja -
ko praw dzi wa si ła sa mo rzą do wa”. Z po wo dów oso -
bi stych Wo je wo da Opol ski nie mógł ode brać
wy róż nie nia. 

Wy ra zów wdzięcz no ści te go dnia by ło znacz nie
wię cej. Prze wod ni czą ca Ko mi sji do Spraw Spo łecz -
nych – Kry sty na Ha ła dus wraz z za stęp cą Prze -
wod ni czą ce go Ra dy Miej skiej – Edwar dem Ję drą
dzię ko wa li Prze wod ni czą ce mu, Bur mi strzo wi Nie -
mo dli na i wszyst kim rad nym miej skim za owoc ną
współ pra cę, na to miast Jan Olek sa, oprócz po dzię -
ko wań, zwró cił uwa gę na wy jąt ko wą zgod ność w tej
ka den cji jej człon ków i umie jęt ność wznie sie nia się
po nad po dzia ły. „O ile ra da się róż ni ła, to róż ni ła się
w spra wach me ry to rycz nych, a nie po li tycz nych” –
po wie dział. 

Na za koń cze nie se sji Prze wod ni czą cy Ra dy Miej -
skiej Jan Olek sa od czy tał na zwi ska pra cow ni ków sa -
mo rzą do wych, któ rzy zdo by li od zna cze nia Pre zy den -
ta RP:

– Me dal Zło ty za Dłu go let nią Służ bę otrzy ma ły:
Ali cja Do ma lew ska i Ha li na Grę bo wiec, 

– Me dal Srebr ny za Dłu go let nią Służ bę: Zdzi sła -
wa Bart ków, Ade la Ma lic ka i Mi ro sław Stan kie wicz. 

Po czę ści ofi cjal nej, w przed sta wie niu słow no -
-mu zycz nym, wy stą pi ła Sce na Mło dzie żo wa z Ośrod -
ka Kul tu ry w Nie mo dli nie, przy go to wa na przez Ka -
ta rzy nę Pa szu lę -Gryf oraz Paw ła Ostrow skie go.
Na sce nie za pre zen to wa ły się: Ju sty na Ada mow ska,
Alek sandra Ka le ta, Mag da le na Krze mień, Mag da le -
na Mro żek, Ur szu la Ma zur i Do ro ta Zy siak.

kk

Marsz Nie pod le gło ści
W 92. rocz ni cę Od zy ska nia Nie pod le -

gło ści przez Pol skę Nie mo dliń skie To wa -
rzy stwo Re gio nal ne już po raz XV zor ga -
ni zo wa ło Marsz Nie pod le gło ści. 

Zbiór ka i wy marsz uczest ni ków na stą pił znad
Sta wu Kuź ni cze go w Tu ło wi cach Ma łych o go dzi -

nie szó stej ra no. Na to miast z Nie mo dli na wszy scy,
któ rzy chcie li w ten spo sób uczcić na sze na ro do we
świę to, na tra sę mar szu wy szli o go dzi nie siód mej
pięt na ście. 

Na za koń cze nie or ga ni za to rzy przy go to wa li
dla uczest ni ków ogni sko na po la nie ko ło le śni -
czów ki św. Hu ber ta w Skar bi szo wi cach. 

kk

Wnuczka
Przyjechała do nas wnuczka i tak powiedziała:
Słuchaj dziadku – w telewizji Mrągowo widziałam,
Oni bardzo dziwnie mówią, tak rozciągają
I stale o tym Lwowie piosenki śpiewają,
Powiedz, dziadku, ja cię proszę
jak to na tych Kresach było,
I czy dużo tam Polaków
Na tych Kresach kiedyś żyło.
Ja się swojej „ołmy” o Kresy pytałam
Ale ona tylko głową pokiwała,
Potem powiedziała, że o Kresach w szkole nie uczyli,
A ona sama o kresach niewiele słyszała.
Dziadek spojrzał na swą wnuczkę,
Obok której siedział.
Czoło zmarszczył, wąs podkręcił,
I tak odpowiedział:
Kiedyś, moja droga wnuczko,
Gdy Polska potęgą była,
To w granicach swego państwa
Całe Kresy zaliczyła.
A Lwów, miasto to przepiękne,
Chlubą było dla Polaków,
Tak jak teraz takie miasta
Jak Warszawa, Częstochowa i Kraków.
A gdy obce siły Lwów nam zabrać chciały,
To bić się o niego poszły dzieci małe.
I jak młode orły do walki stanęły,
I za Lwów kochany dzieci te ginęły.
Te młode orlęta tak się dzielnie biły,
Że dla naszej Polski Lwów nam wywalczyły.
Ale one same za Lwów życie dały
I tam we Lwowie na zawsze zostały.
A to święte miejsce
Cmentarzem Orląt Lwowskich zostało nazwane,
I pomimo dewastacji jest teraz odnawiane,
Bo o tych sławnych dzieciach zawsze pamiętamy.
Potem przyszła druga wojna
I Kresy wraz ze Lwowem nam zabrali,
A w zamian za Kresy
To Śląsk nam oddali.
A ci trzej panowie
Co światem rządzili,
To te ziemie polskie bardzo nam zmniejszyli.
Wnuczka w skupieniu dziadka wysłuchała
Cicho ze wzruszeniem tak odpowiedziała:
Wiesz dziadku, ale ja bym naszego Śląska
za twoje Kresy nigdy nie oddała.

Bo ja i moi rodzice
tu się urodzili,
I my tu na Śląsku
Jesteśmy szczęśliwi.  

Jan Wajman

Ostat nia Se sja Ra dy Miej skiej w tej ka den cji

Pa mięć, wdzięcz ność, po że gna nie 
Z oka zji dzie więć dzie sią tej dru giej Rocz ni cy Od zy ska nia Nie pod le -
gło ści przez Pol skę w nie mo dliń skim Ośrod ku Kul tu ry, w dniu 10 li -
sto pa da br., od by ła się uro czy sta Se sja Ra dy Miej skiej w Nie mo dli -
nie, któ ra by ła jed no cze śnie ostat nią se sją tej ka den cji. 



Pod su mo wa niem pro jek tu
pn. „Wzrost kom pe ten cji ży cio wych i umie jęt -

no ści za wo do wych klien tów Ośrod ka Po mo cy Spo -
łecz nej w Nie mo dli nie”, współ fi na so wa ne go ze środ -
ków Unii Eu ro pej skiej w ra mach Eu ro pej skie go
Fun du szu Spo łecz ne go, a tak że z bu dże tu pań stwa
oraz bu dże tu Gmi ny Nie mo dlin, by ła kon fe ren cja
pn. „Czas prze mian”.

Spo tka nie od by ło się 21 paź dzier ni ka br., w Mo -
te lu Do mi no w Nie mo dli nie. Wzię li w nim udział m.
in.: Za stęp ca Bur mi strza Nie mo dli na Bar tło miej Ko -
strze wa, Kie row nik Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej
w Nie mo dli nie Mi ro sła wa Dziat ko wiak, Kie row nik
Fi lii Po wia to we go Urzę du Pra cy w Nie mo dli nie – He -
le na Ter lec ka, ko or dy na tor pro jek tu – Do ro ta Se re dy -
ka – Pał ka, pra cow ni cy OPS w Nie mo dli nie, przed sta -
wi cie le Ośrod ków Po mo cy Spo łecz nej z gmin
są sied nich, przed sta wi cie le firm szko lą cych: Krzysz -
tof Bła żow ski – In sty tut Roz wo ju Za so bów Ludz kich
z Opo la, Grze gorz Rip pel – Il lu stro Szko le nia Do radz -
two z Opo la, Mar cin Mol ga – Szko ła Kie row ców
i Do sko na le nia Tech ni ki Jaz dy „Mo lex” z Nie mo dli -
na oraz be ne fi cjen ci z te re nu Gmi ny Nie mo dlin.

O pro jek cie, w roz mo wie
z re dak cją „Pul su Nie mo dli na”,
opo wie dzia ła, je go ko or dy na tor,
Do ro ta Se re dy ka -Pał ka

PN: Ja kie by ły za ło że nia pro jek tu pn.
„Wzrost kom pe ten cji ży cio wych i umie jęt -
no ści za wo do wych klien tów OPS”? Do ko -
go, w szcze gól no ści, był on skie ro wa ny?

Do ro ta Se re dy ka -Pał ka: Pro jekt ad re so wa -
ny był głów nie do osób nie ak tyw nych za wo do wo, po -
zo sta ją cych bez pra cy. W pro jek cie udział wzię ło 23
Be ne fi cjen tów Osta tecz nych (w tym ko bie ty i męż -

czyź ni), w prze dzia le od 19 do 40 ro ku ży cia. Udział
w pro jek cie wzię ło 12 osób z Nie mo dli na oraz 11
osób z te re nów wiej skich m. in.: 3 oso by z miej sco wo -
ści Mo le sto wi ce, 1 oso ba z Ja ku bo wic, 2 oso by
z miej sco wo ści Ra do szo wi ce, 2 oso by z miej sco wo -
ści Ma gnu szo wi ce, 1 oso ba z miej sco wo ści Ro gi, 1
oso ba z Kra snej Gó ry oraz 1 oso ba z miej sco wo ści
Rosz ko wi ce. Ce lem pro jek tu był wzrost kom pe ten cji
ży cio wych i umie jęt no ści za wo do wych umoż li wia ją -
cych po wrót do ży cia spo łecz ne go, w tym po wrót
na ry nek pra cy i ak ty wi za cję za wo do wą. 

PN: Kto był od po wie dzial ny za re ali za -
cję pro jek tu? 

Do ro ta Se re dy ka -Pał ka: Pro jekt był re ali zo -
wa ny przy wspar ciu Gmi ny Nie mo dlin. Or ga ni za to -
rem przed się wzię cia był Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej
w Nie mo dli nie. Aby przy stą pić do re ali za cji pro jek tu
mu sie li śmy zło żyć sto sow ny wnio sek o do fi nan so -
wa nie pro jek tu do In sty tu cji Wdra ża ją cej, ja kim jest
Wo je wódz ki Urząd Pra cy w Opo lu, gdzie zo stał zwe -
ry fi ko wa ny, a na stęp nie za twier dzo ny, po czym mo -
gli śmy przy stą pić do je go re ali za cji. Współ pra co wa -
li śmy z Po wia to wym Urzę dem Pra cy w Opo lu – Fi lia
w Nie mo dli nie. Mię dzy Ośrod kiem Po mo cy Spo łecz -
nej w Nie mo dli nie a Po wia to wym Urzę dem Pra cy
w Opo lu – Fi lia w Nie mo dli nie zo sta ło za war te po -
ro zu mie nie ma ją ce na ce lu za pew nie nie spraw nej
wy mia ny in for ma cji do ty czą ce osób bez ro bot nych,
za re je stro wa nych w Po wia to wym Urzę dzie Pra cy
w Nie mo dli nie, ko rzy sta ją cych jed no cze śnie z po -
mo cy Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w Nie mo dli nie,
wo bec któ rych po dej mo wa ne by ły dzia ła nia współ -
fi nan so wa ne ze środ ków Unii Eu ro pej skich w ra -
mach Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go, a tak że
za pew nie nie tym oso bom opty mal nych moż li wo ści
ak ty wi za cyj nych. Re ali za cja pro jek tu by ła moż li wa
rów nież dzię ki do fi nan so wa niu z bu dże tu pań stwa
oraz z bu dże tu Gmi ny Nie mo dlin. 

PN: Jak, kon kret nie, wy glą da ła re ali -
za cja pro jek tu?

Do ro ta Se re dy ka -Pał ka: Pro jekt re ali zo wa -
ny był od 1 kwiet nia do 31 paź dzier ni ka 2010 r. Oso -
by, chcą ce wziąć udział w pro jek cie, re kru to wa ne by -
ły przez pra cow ni ków so cjal nych Ośrod ka Po mo cy
Spo łecz nej w Nie mo dli nie. Wy ło ni li śmy dwa dzie ścia
trzy oso by – w tym ko bie ty i męż czyź ni, z któ ry mi zo -
stał spi sa ny kon trakt so cjal ny. Be ne fi cjen ci ob ję ci zo -
sta li czte re ma in stru men ta mi ak tyw nej in te gra cji jak:
ak ty wi za cja edu ka cyj na, zdro wot na, za wo do wa i spo -
łecz na. W pierw szym eta pie zo sta li oni rów nież ob ję -

ci wspar ciem po przez warsz ta ty ak tyw ne go po szu ki -
wa nia pra cy – po le ga ją ce na przy go to wa niu uczest -
ni ków do sa mo dziel ne go po ru sza nia się po ryn ku
pra cy oraz tre ning umie jęt no ści spo łecz nych, ma ją cy
na ce lu wy kształ ce nie u uczest ni ków umie jęt no ści in -
ter per so nal nych, bu do wa nie sa mo świa do mo ści i wła -
sne go sys te mu war to ści, a tak że umie jęt no ści po dej -
mo wa nia de cy zji i ra dze nia so bie ze stre sem. Rów nież
ob ję ci zo sta li in dy wi du al ny mi kon sul ta cja mi z psy cho -
lo giem i do rad cą za wo do wym. Uczest ni czy li w szko -
le niu Szko ła Ro dzi ca – był to warsz tat, któ re go te ma -
tem prze wod nim by ło od po wied nie ro dzi ciel stwo.
Uczest ni cy Szko ły Ro dzi ca do wie dzie li się, jak przy go -
to wać dziec ko do wej ścia w ży cie, w ja ki spo sób bu -
do wać hie rar chię war to ści, jak roz wią zy wać pro ble -
my wy cho waw cze i jak spę dzać czas wol ny z dzieć mi.

W ra mach przy go to wa nia za wo do we go oso by
bio rą ce udział w pro jek cie re ali zo wa ły kurs aka de mii
sprze daw cy – w tym kurs ob słu gi klien ta, kurs kom -
pu te ro wy oraz kurs ob słu gi ka sy fi skal nej oraz bra li
udział z kur sie pra wa jaz dy kat. B. Ko lej ne szko le nia
zo sta ły zor ga ni zo wa ne do dat ko wo, po nie waż Be ne -
fi cjen ci zgła sza li chęć uczest nic twa w kur sie au to pre -
zen ta cji – kre owa nia wła sne go wi ze run ku, a tak że
w kur sie przy go to wu ją cym do za wo du flo ry sta-bu kie -
ciarz. Po za koń cze niu wszyst kich szko leń i kur sów Be -
ne fi cjen ci Osta tecz ni otrzy ma li cer ty fi ka ty o ich ukoń -
cze niu.

PN: Ja kie są efek ty re ali za cji pro jek tu?
Do ro ta Se re dy ka -Pał ka: Te go rocz na edy -

cja pro jek tu by ła już trze cią, po przed nie od by ły się
w 2008 i 2009 ro ku. Ce lem pro jek tu by ło zwięk sze -
nie mo ty wa cji osób bio rą cych w nim udział do dzia -
ła nia, pod nie sie nie po czu cia wła snej war to ści, za -
ufa nia we wła sne si ły, zwięk sze nie zdol no ści
ko mu ni ka cyj nych uczest ni ków pro jek tu oraz na by cie
lub zwięk sze nie kwa li fi ka cji za wo do wych. Zdo by te
kom pe ten cje spo łecz ne mia ły na ce lu po pra wę ja ko -
ści ży cia uczest ni ków, zwięk sza jąc ich za rad ność ży -
cio wą, ma ją ce wpływ na po pra wę re la cji w ro dzi nie,
a wy pra co wa na mo ty wa cja prze ło ży się na pod ję cie
kon kret nych kro ków w kie run ku pod ję cia za trud nie -
nia. My ślę, że cel zo stał osią gnię ty – oso by by ły bar -
dzo za do wo lo ne z pro jek tu, uwie rzy ły w sie bie, jed -
na z pań, dzię ki umie jęt no ściom na by tym na kur sach,
otrzy ma ła pro po zy cję pra cy, ko lej na cze ka na od po -
wiedź w spra wie za trud nie nia. Mam na dzie ję, że
nasz pro jekt bę dzie kon ty nu owa ny w przy szło ści i po -
mo że jesz cze wie lu lu dziom.
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Ak tyw ni
W dniu 1 paź dzier ni ka br., w Ra diu

Opo le, od by ła się de ba ta nt. ak ty wi za cji
za wo do wej osób 45-50+. Przy tej oka zji
opol ską roz gło śnię od wie dził nie mo dliń -
ski Za kład Go spo dar ki Ko mu nal nej
i Miesz ka nio wej, któ ry za trud nia wie lu
doj rza łych pra cow ni ków.

W roz mo wie z „Pul sem Nie mo dli na” mgr inż.
Adam Pięt ka przy zna je, że nie moż na jed no znacz -
nie stwier dzić, czy le piej jest za trud nić mło de go,
ener gicz ne go czło wie ka, czy oso bę w śred nim wie -
ku z do świad cze niem i ure gu lo wa ną sy tu acją ży cio -
wą. „Każ dy przy pa dek trze ba roz pa trzeć in dy wi du -
al nie” – mó wi. 

Dy rek tor ZGKiM
sta ra się nam, za po -
mo cą przy kła dów,
a tak że aneg dot z wła -
sne go ży cia, zo bra zo -
wać me an dry sa mo re -
ali za cji za wo do wej,
trud no ści zwią za ne
z po now ny mi lub
pierw szy mi pró ba mi
pod ję cia pra cy. 

„Wy obraź my so -
bie pa na oko ło pięć dzie sią te go ro ku ży cia, któ ry na -
gle tra ci pra cę, ma na utrzy ma niu dom, ro dzi nę,
jest pra co wi ty, ope ra tyw ny, do sta nu spo czyn ku za -
wo do we go bra ku je mu za zwy czaj kil ku lat. Wy -
obraź my so bie też mło de go męż czy znę, przed któ -
rym ży cie stoi otwo rem, męż czy znę, przy któ re go

za trud nie niu mo że my otrzy mać zniż ki i do fi nan so -
wa nia. Wy bór jest trud ny – coś za coś – za zna cza.
Waż ne, by do brać oso bę do od po wied nie go sta no -
wi ska, zwró cić uwa gę na kwa li fi ka cje pe ten ta, je -
go fi zycz ne pre dys po zy cje, a tak że wziąć pod uwa -
gę dys po zy cyj ność, któ ra, we dług mnie, po win na
być jed ną z naj waż niej szych cech pra cow ni ka” –
do da je. 

W prze ko na niu dy rek to ra (i nie tyl ko) nie mo że
do cho dzić do ta kich sy tu acji, gdzie eme ry ci wciąż
ak tyw ni za wo do wo, do sta ją cy dwie pen sje, blo ku -
ją miej sca pra cy mło dym, wy kwa li fi ko wa nym pra -
cow ni kom za si la ją cym  sze re gi bez ro bot nych. „Dzie -
je się tak np. w śro do wi sku na uczy ciel skim – każ dy
po wi nien mieć rów ne szan se re ali zo wania się i za -
ra biania” – pod kre śla dy rek tor Pięt ka. 

Da wid Łu carz

Kon fe ren cja na za koń cze nie re ali za cji pro jek tu 
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„In we stu je my w two ją przy szłość”
Gmi na Nie mo dlin za koń czy ła re ali za cję pro -

jek tu WND -RPOP. 01.04.02-16-009/08 pt.: „Bu do -
wa ha li wi do wi sko wo – spor to wej w Nie mo dli nie”
zgod nie z umo wą RPOP. 01.04.02-16-009/08-00
z dnia 30 mar ca 2009 r. z póź niej szy mi zmia na mi.

Ce lem ogól nym pro jek tu jest po pra wa do stę pu
do re gio nal nych obiek tów spor to wych po przez bu -
do wę ogól no do stęp nej ha li wi do wi sko wo – spor to -
wej w Nie mo dli nie.

Umoż li wi to tak że wzmoc nie nie atrak cyj no ści
go spo dar czej Gmi ny Nie mo dlin, w tym stwo rze nie
no wych, lep szych miejsc pra cy. Obec ny stan in fra -
struk tu ry zwią za nej ze spor tem nie po zwa lał na roz -
wój ak tyw no ści fi zycz nej miesz kań ców re gio nu.
Efek tem do dat ko wym re ali za cji pro jek tu bę dzie po -
pra wa sta nu zdro wot no ści miesz kań ców Gmi ny
Nie mo dlin w wy ni ku zwięk sze nia ak tyw no ści ru -
cho wej oraz po lep sze nie wa run ków szko le nio wo -tre -
nin go wych dla mło dzie ży uzdol nio nej spor to wo.

Pro jekt współ fi nan so wa ny jest przez Unię Eu ro -
pej ską ze środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo -
ju Re gio nal ne go i bu dże tu Gmi ny Nie mo dlin w ra -
mach Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Wo je wódz twa Opol skie go na la ta 2007 – 2013.

Kon ser wa cja po mni ka św. Flo ria na
w Nie mo dli nie za koń czo na

W dniu 18 paź dzier ni ka 2010r. za koń czo no
pro jekt pn.: „Kon ser wa cja po mni ka św. Flo ria na
w Nie mo dli nie”. Dzię ki in we sty cji rzeź ba zo sta ła od -
no wio na i za bez pie czo na. Koszt re ali za cji za da nia
wy niósł po nad 36.000 zł, w tym 21.000 zł sta no wi
do fi nan so wa nie unij ne. Pro jekt zo stał do fi nan so -
wa ny w ra mach osi 4 Le ader Pro gra mu Roz wo ju
Ob sza rów Wiej skich.

Lo kal na Gru pa Ry bac ka „Opolsz czy zna”
ru szy ła!

In for mu je my, że Lo kal na Gru pa Ry bac ka
„Opolsz czy zna”, w skład któ rej wcho dzi 11 gmin
Wo je wódz twa Opol skie go, w tym Gmi na Nie mo dlin
i pod mio ty ry bac kie z jej te re nu, zo sta ła wy bra na
przez Mi ni stra Rol nic twa i Roz wo ju Wsi do re ali za -
cji pro gra mu „Ry by 2007-2013”. Ce lem dzia ła nia
LGR „Opolsz czy zna” jest roz wój sek to ra ry bac kie go,
po pra wa ja ko ści ży cia miesz kań ców oraz zwięk sze -
nie atrak cyj no ści ob sza ru dla ry bac twa i tu ry sty ki.
Na re ali za cję w/w ce lów LGR „Opolsz czy zna” uzy -
ska ła po nad 22 mln zł. W przy pad ku Gmi ny Nie mo -
dlin, środ ki z LGR Opolsz czy zna” w pierw szej ko lej -
no ści zo sta ną wy ko rzy sta ne na re wi ta li za cję par ku
miej skie go w Nie mo dli nie i wy czysz cze nia sta wu
młyń skie go. Pierw sze pla no wa ne na bo ry wnio sków
prze wi dzia ne są na II -III kwar tał 2011r. 

Ob wod ni ca Nie mo dli na co raz bli żej
In for mu je my, że zo sta ła wy da na De cy zja

o Uwa run ko wa niach Śro do wi sko wych dla ob wod ni -
cy Nie mo dli na, dzię ki któ rej Re gio nal na Dy rek cja
Dróg Kra jo wych i Au to strad O/Opo le przy stą pi ła

w dniu 15 paź dzier ni ka do pro ce du ry prze tar go wej
na wy ko na nie kon cep cji pro gra mo wej, pro jek tu bu -
dow la ne go i pro jek tu wy ko naw cze go bu do wy ob -
wod ni cy mia sta Nie mo dlin we dług wa rian tu IV.
Ter min roz strzy gnię cia prze tar gu zo stał okre ślo ny
na 25 li sto pa da 2010r. Ter min wy ko na nia do ku -
men ta cji wy no si 21 mie się cy od mo men tu pod pi sa -
nia umo wy. 

Ist nie je za tem ogrom na szan sa, iż dzię ki kon -
se kwen cji, za an ga żo wa niu i de ter mi na cji władz
wo je wódz kich, sa mo rzą do wych i miesz kań ców
Nie mo dli na, bu do wa ob wod ni cy na sze go mia sta
roz pocz nie się w 2012 ro ku. Re ali za cja in we sty cji
fi nan so wa na bę dzie ze środ ków unij nych w ra -
mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go „In fra struk tu ra
i Śro do wi sko”. 

Ko lej na Sche ty nów ka dla Nie mo dli na
Gmi na Nie mo dlin uzy ska ła po raz trze ci do fi -

nan so wa nie pro jek tu w ra mach Na ro do we go Pro -
gra mu Prze bu do wy dróg po pu lar nie zwa ne go Sche -
ty nów ką. Tym ra zem wspar ciem w wy so ko ści
bli sko 1 mi lio na zło tych ob ję ty zo stał pro jekt o na -
zwie: „Prze bu do wa uli cy No wej w Nie mo dli nie wraz
z od wod nie niem i oświe tle niem”. 

W ra mach in we sty cji prze wi du je się prze bu do -
wę dro gi na ca łym jej od cin ku, bu do wę no wych
chod ni ków i wjaz dów z drob no wy mia ro wej kost ki
be to no wej, od pro wa dze nie wód opa do wych z po -
wierzch ni jezd ni do kra tek ście ko wych i stud ni
chłon nych, roz bu do wę oświe tle nia ulicz ne go, urzą -
dze nie te re nów zie lo nych. 

Pro jekt jest kon ty nu acją dzia łań w kie run ku po -
lep sze nia do stęp no ści ko mu ni ka cyj nej mia sta Nie -
mo dli na oraz po pra wy in fra struk tu ry dro go wej.
Pro jekt jest spój ny z in ny mi pro jek ta mi dro go wy mi
np. prze bu do wą ulic śród mie ścia Nie mo dli na, bu -
do wą dróg na osie dlu Rey mon ta II oraz Cho pi na
w Nie mo dli nie.

Po nad 7 mln zło tych z UE na in we sty cję
dro go wą dla Nie mo dli na

Pan Mi ro sław Stan kie wicz – Bur mistrz Nie mo -
dli na oraz Pa ni Ali cja Do ma lew ska – Skarb nik
w dniu 5 li sto pa da br. pod pi sa li w imie niu Gmi ny
Nie mo dlin umo wę o do fi nan so wa nie pro jek tu o na -
zwie „Prze bu do wa dróg Śród mie ścia Nie mo dli na”.
Pro jekt re ali zo wa ny bę dzie w ra mach Re gio nal ne -
go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Roz wo ju Re gio nal ne go
Wo je wódz twa Opol skie go, ze środ ków Unii Eu ro pej -
skiej i bu dże tu gmi ny Nie mo dlin. War tość za da nia
przed prze tar giem wy no si 8 461 467,00 zł, w tym
7 192 246,95 zł z Unii Eu ro pej skiej. Jest to naj więk -
sza war tość po zy ska ne go do fi nan so wa nia ze -
wnętrz ne go w hi sto rii na szej Gmi ny.

W ra mach pro jek tu prze wi du je się prze bu do wę
ulic: Drzy ma ły, Pod wa le, Lom py, Stra żac kiej, Ki liń -
skie go, Szew skiej, Spół dziel czej, Lwic kiej, Szkol nej.
Prze bu do wa zo sta nie wy ko na na zgod nie z za le ce -
nia mi Wo je wódz kie go Kon ser wa to ra za byt ków
w Opo lu. Za sto so wa no roz wią za nia i ele men ty in -
fra struk tu ry ma ją ce wpływ na po pra wę bez pie -
czeń stwa użyt kow ni ków tj. chod ni ki, ka na li za cję
desz czo wą, oświe tle nie ulicz ne, po pra wę za krę tów
i wy jaz dów pod ką tem wi docz no ści, od dzie le nie ru -
chu ko ło we go od pie sze go oraz wy bu rze nie bu dyn -
ku pro duk cyj ne go tzw.: sta rej ka flar ni, two rzą cej
„wą skie gar dło”. Za twier dzo no tak że or ga ni za cję
ru chu ukie run ko wa ną na po pra wę bez pie czeń stwa.
Istot nym ele men tem pro jek tu jest re mont i roz bu -
do wa ka na li za cji desz czo wej, po nie waż jej nie droż -
ność i fa tal ny stan tech nicz ny sta no wi ły znacz ny
pro blem dla miesz kań ców nie mo dliń skie go ryn ku,
zwłasz cza w cza sie ulew nych desz czy.

Wieści
z gminy

• W dniu 29 wrze śnia br., o godz. 21: 55, w Nie -
mo dli nie, ul. Boh. Po wst. Śl., po li cjan ci za trzy ma li nie -
trzeź we go (lat 57) kie ru ją ce go sa mo cho dem mar ki
Fiat 126 p – wy nik 2,16 pro mi la;

• W dniu 30 wrze śnia br., o godz. 19: 30, w Nie -
mo dli nie nie zna ny spraw ca wszedł do skle pu w ko -
mi niar ce na twa rzy i gro żąc wła ści ciel ce atra pą pi -
sto le tu za żą dał wy da nia pie nię dzy, jed nak ce lu nie
osią gnął z uwa gi na sku tecz ną obro nę;

• W dniu 5 paź dzier ni ka br., w Nie mo dli nie (ul.
Drzy ma ły) nie zna ny spraw ca z klat ki scho do wej
skradł ro wer – stra ty 750 zł; 

• W dniu 5 paź dzier ni ka br., o godz. 4: 50,
na 209 km au to stra dy A4, kie ru ją cy sa mo cho dem
mar ki VW (lat 28) na je chał na tył po prze dza ją ce go
sa mo cho du mar ki Man (kier. Lat 46). W wy ni ku zda -
rze nia kie ru ją cy sa mo cho dem VW do znał ob ra żeń
w po sta ci ura zu gło wy i pra we go pod udzia.

• 1-4 paź dzier ni ka br., w Nie mo dli nie, ul. Drzy -
ma ły – tar go wi sko, nie zna na ko bie ta skra dła z to reb -
ki pie nią dze – stra ty 500 zł; 

• W dniu 6 paź dzier ni ka br., w Nie mo dli nie, nie -
zna ny spraw ca skradł 120 m ka bla li nii te le in for ma -
tycz nej – stra ty 2 tys. zł;

• 5-6 paź dzier ni ka br., w Ra do szo wi cach nie zna -
ny spraw ca wła mał się do zbior ni ka pa li wa w sa mo -
cho dzie cię ża ro wym, z któ re go skradł 400 li trów
ON – stra ty 1,8 tys. zł;

• W dniu 7 paź dzier ni ka br., o godz. 18: 30,
w Wy dro wi cach po li cjan ci za trzy ma li kie ru ją ce go
ro we rem – wy nik 1,5 pro mi la;

• W dniu 10 paź dzier ni ka br., o godz. 15: 30,
Nie mo dlin -So snów ka, wg re la cji po szko do wa ne go
(lat 35) nie trzeź we go (3,59 pro mi la) w trak cie za trzy -
my wa nia po jaz du „na sto pa” nie zna ny kie ru ją cy sa -
mo cho dem mar ki VW Golf miał go po trą cić, wsku -
tek cze go wpadł do przy droż ne go ro wu do zna jąc
ob ra żeń cia ła;

• 8-11 paź dzier ni ka br., Gra cze, ul. XX –le cia nie -
zna ny spraw ca skradł 40 mb prze wo du elek trycz ne -
go – stra ty 1,2 tys. zł;

• W dniu 13 paź dzier ni ka br., o godz. 17: 00,
w Nie mo dli nie (Ry nek) kie ru ją cy sa mo cho dem mar -
ki VW Bo ra (lat 27) na dro dze jed no kie run ko wej,
na ozna ko wa nym przej ściu dla pie szych, po trą cił
pie szą (lat 13), któ ra wbie gła na przej ście. W wy ni -
ku zda rze nia pie sza do zna ła ob ra żeń w po sta ci stłu -
cze nia ko la na i otar cia na skór ka no gi;

• W dniu 14 paź dzier ni ka br., o godz. 21: 20,
A4, km 224, kie ru ją cy sa mo cho dem mar ki Ci tro en
Jum per (lat 46) na je chał na tył po prze dza ją ce go
po jaz du mar ki Kia Asia (kier. Lat 42), w wy ni ku cze -
go do znał ob ra żeń cia ła – stra ty 10 tys. zł; 

• W dniu 23 paź dzier ni ka br., o godz. 15: 30,
w Nie mo dli nie, na uli cy Drzy ma ły, po li cjan ci za trzy -
ma li nie trzeź we go kie ru ją ce go (lat 33) mo to cy klem
– wy nik 0,59 pro mi la.

Trzy ma my rę kę na pul sie
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Urząd Miejski w Niemodlinie

PRZY CIN KA DRZEW
– ZMIA NY W USTA WIE
O OCHRO NIE PRZY RO DY

Usta wą z dnia 21 ma ja 2010 r. o zmia nie usta -
wy o udo stęp nia niu in for ma cji o śro do wi sku i je go
ochro nie, udzia le spo łe czeń stwa w ochro nie śro do wi -
ska oraz oce nach od dzia ły wa nia na śro do wi sko oraz
nie któ rych in nych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 119,
poz. 804) wpro wa dzo ne zo sta ły zmia ny w usta wie
z dnia 16 kwiet nia 2004 r. o ochro nie przy ro dy, któ -
re we szły w ży cie 20 lip ca 2010 r. 

Zmia ny w roz dzia le 4 usta wy o ochro nie przy ro -
dy – ochro na te re nów zie le ni i za drze wień, do ty czą
m.in. za bie gów pie lę gna cyj nych drzew. Zgod nie
z art. 82 ust. 1a w/w usta wy, za bie gi w ob rę bie ko -
ro ny drze wa na te re nach zie le ni lub za drze wie niach
mo gą obej mo wać wy łącz nie: 

1. Usu wa nie ga łę zi ob umar łych, nad ła ma nych
lub wcho dzą cych w ko li zje z obiek ta mi bu dow la ny mi
lub urzą dze nia mi tech nicz ny mi; 

2. Kształ to wa nie ko ro ny drze wa, któ re go wiek nie
prze kra cza 10 lat;

3. Utrzy my wa nie for mo wa ne go kształ tu ko ro ny
drze wa. 

W związ ku z tym przy ci na nie drzew w za kre sie
wy kra cza ją cym po za wy żej wy mie nio ny trak tu je się
ja ko ich znisz cze nie, co da je pod sta wę do wsz czę cia
po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go w spra wie wy mie -
rze nia ad mi ni stra cyj nej ka ry pie nięż nej za znisz cze -
nie drzew spo wo do wa ne nie wła ści wym wy ko na niem
za bie gów pie lę gna cyj nych. 

Ko lej ną zmia ną wpro wa dzo ną w usta wie
o ochro nie przy ro dy jest wy dłu że nie wie ku drzew
i krze wów, na usu nię cie któ rych nie jest wy ma ga -
ne ze zwo le nie. Obec nie bez ze zwo le nia moż na
usu wać drze wa i krze wy w wie ku nie prze kra cza -
ją cym 10 lat.

In spek tor
Ali cja Se wił ło

Sprawozdanie Burmistrza Niemodlina
z działalności międzysesyjnej:

• W dniu 8 października odbyły się obchody 50-lecia powstania Publicznej Szkoły Podstawowej Nr
1 im. Janusza Korczaka w Niemodlinie połączona z Dniem Edukacji Narodowej. 

W tym samym dniu Burmistrz zainaugurował funkcjonowanie Miejskiej Komisji Wyborczej w
Niemodlinie. 

• W dniu 12 października gmina Niemodlin wzięła udział w treningu łącznościowym z realizacją
ćwiczebnych zadań obronnych. 

W tym samym dniu Burmistrz wraz ze Skarbnikiem Gminy Alicją Domalewską podpisali aneksy
do umów na dofinansowanie małych projektów – figury św. Floriana i dębu w Szydłowcu.

• W dniu 13 października Burmistrz wraz ze Skarbnikiem Gminy Alicją Domalewską wzięli udział
w spotkaniu z Marszałkiem Województwa na temat szans i zagrożeń w realizacji zawartych kontraktów
w ramach RPO województwa opolskiego.

• W dniu 14 października Burmistrz wziął udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej
zorganizowanych przez Zespół Szkół w Niemodlinie. W tym samym dniu Burmistrz wziął udział w
przeglądzie utworów religijnych w Grabinie.

• W dniu 15 października odbyły się z udziałem Burmistrza negocjacje z koncernem Energia Pro
na temat kosztów przebudowy oświetlenia ulicznego w gminie.

• W dniu 18 października odbyły się negocjacje Burmistrza z właścicielem nieruchomości
położonej przy ul. Drzymały na temat realizacji parkingu przy tej ulicy.

• W dniu 19 października odbyły się negocjacje Burmistrza z właścicielem przepompowni wód
odciekowych na ujęciu wody w Graczach. W tym samym dniu gościem Burmistrza był prezes Maja
Polska w Niemodlinie Pan Marson. Tematem rozmowy były możliwości pomocy gminy w rozwiązaniu
bieżących problemów firmy.

• W dniu 20 października z inicjatywy  Burmistrza odbyła się prezentacja możliwości budowy
nowego przedszkola w systemie modułowym w Niemodlinie.

• W dniu 21 października zakończyła się kolejna edycja projektu realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności
zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie” realizowanego przez OPS w
Niemodlinie i współfinansowanego przez UE z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczególne
słowa uznania Burmistrz kieruje do Pani Mirosławy Dziatkowiak oraz jej współpracowników za
przygotowanie i realizację tego programu.

• W dniu 22 października Burmistrz wziął udział w obchodach Dnia Seniora przygotowanych przez
PKPS w Niemodlinie, kierowanego przez panią prezes Krystynę Maziarz, a także w zakończeniu
drugiej edycji Niemodlińskiej Ligii Piłkarskiej.

Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz

W dniu 26 paź dzier ni ka 2010r. od by ła się LXIII
se sja Ra dy Miej skiej, na któ rej pod ję to na stę pu ją ce
uchwa ły:

1. uchwa ła Nr LXIII/419/10 Ra dy Miej skiej w Nie mo -
dli nie z dnia 26 paź dzier ni ka 2010 r. w spra wie
okre śle nia sta wek po dat ku od nie ru cho mo ści, zwol -
nień od po dat ku od nie ru cho mo ści oraz obo wią zu -
ją cych wzo rów for mu la rzy, za wie ra ją cych da ne do -
ty czą ce pod mio tu i przed mio tu opo dat ko wa nia,
nie zbęd nych do wy mia ru i po bo ru po dat ku od nie ru -
cho mo ści. 

2. uchwa ła Nr LXIII/420/10 Ra dy Miej skiej w Nie mo -
dli nie z dnia 26 paź dzier ni ka 2010 r. w spra wie
okre śle nia wy so ko ści sta wek po dat ku od środ ków
trans por to wych. 

3. uchwa ła Nr LXIII/421/10 Ra dy Miej skiej w Nie mo -
dli nie z dnia 26 paź dzier ni ka 2010 r. w spra wie
zmian bu dże tu Gmi ny Nie mo dlin na rok 2010. 

4. uchwa ła Nr LXIII/422/10 Ra dy Miej skiej w Nie mo -
dli nie z dnia 26 paź dzier ni ka 2010 r. w spra wie
okre śle nia licz by prze zna czo nych do wy da nia no -
wych li cen cji na wy ko ny wa nie trans por tu dro go we -
go tak sów ką w ro ku 2011. 

5. uchwa ła Nr LXIII/423/10 Ra dy Miej skiej w Nie mo -
dli nie z dnia 26 paź dzier ni ka 2010 r. zmie nia ją ca
uchwa łę w spra wie Re gu la mi nu utrzy ma nia czy sto -
ści i po rząd ku na te re nie Gmi ny Nie mo dlin. 

6. uchwa ła Nr LXIII/424/10 Ra dy Miej skiej w Nie mo -
dli nie z dnia 26 paź dzier ni ka 2010 r. w spra wie
Gmin ne go Pro gra mu Prze ciw dzia ła nia Prze mo cy
w Ro dzi nie oraz Ochro ny Ofiar Prze mo cy w Ro dzi nie. 

7. uchwa ła Nr LXIII/425/10 Ra dy Miej skiej w Nie mo -
dli nie z dnia 26 paź dzier ni ka 2010 r. w spra wie try -
bu i spo so bu po wo ły wa nia i od wo ły wa nia człon ków
Ze spo łu In ter dy scy pli nar ne go oraz szcze gó ło we wa -
run ki je go funk cjo no wa nia. 

8. uchwa ła Nr LXIII/426/10 Ra dy Miej skiej w Nie mo -
dli nie z dnia 26 paź dzier ni ka 2010 r. w spra wie za -
sad i wa run ków wy ła py wa nia bez dom nych zwie rząt
oraz roz strzy ga nia o dal szym po stę po wa niu z ty mi
zwie rzę ta mi. 

9. uchwa ła Nr LXIII/427/10 Ra dy Miej skiej w Nie mo -
dli nie z dnia 26 paź dzier ni ka 2010 r. w spra wie
okre śle nia szcze gó ło we go spo so bu kon sul to wa nia
z ra dą dzia łal no ści po żyt ku pu blicz ne go, or ga ni za -
cja mi po za rzą do wy mi i in ny mi pod mio ta mi pro wa -
dzą cy mi dzia łal ność po żyt ku pu blicz ne go pro jek tów
ak tów pra wa miej sco we go w dzie dzi nach do ty czą -
cych dzia łal no ści sta tu to wej tych or ga ni za cji. 

10. uchwa ła Nr LXIII/428/10 Ra dy Miej skiej w Nie mo -
dli nie z dnia 26 paź dzier ni ka 2010 r. zmie nia ją ca
uchwa łę w spra wie stra te gii roz wią zy wa nia pro ble -
mów spo łecz nych Gmi ny Nie mo dlin. 

11. uchwa ła Nr LXIII/429/10 Ra dy Miej skiej w Nie mo -
dli nie z dnia 26 paź dzier ni ka 2010 r. w spra wie
nada nia ty tu łu „Za słu żo ny dla Zie mi Nie mo dliń skiej.” 

12. uchwa ła Nr LXIII/430/10 Ra dy Miej skiej w Nie mo -
dli nie z dnia 26 paź dzier ni ka 2010 r. w spra wie
nada nia ty tu łu „Za słu żo ny dla Zie mi Nie mo dliń skiej.” 

Peł ne tek sty uchwał RM w wer sji elek tro nicz nej
moż na zna leźć 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, a tak że za po znać się z ni mi

w Biu rze Ra dy Miej skiej w Urzę dzie Miej skim w Nie -
mo dli nie.
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In for ma cja o spo so bie gło so wa nia
w Gmi nie Nie mo dlin

Wy bo ry do Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie

Łącz nie w wy bo rach do Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie wy bie rze my 15 rad nych. Kar ta do gło so -
wa nia jest ko lo ru bia łe go. W po szcze gól nych okrę -
gach moż na gło so wać na ty lu kan dy da tów
na rad nych, ilu rad nych jest wy bie ra nych w da nym
okrę gu wy bor czym.

Wi zu ali za cja wy bo rów

Okrę gi wie lo man da to we

Okręg nr 1.
Okręg trzyman da to wy.

Ob wód gło so wa nia nr 1 i 2 

Sie dzi by ob wo do wych ko mi sji:
– Ob wo do wa Ko mi sja Wy bor cza Nr 1 Miej sko -

-Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na ul. Bo ha te rów Po wstań
Ślą skich 34a Nie mo dlin

– Ob wo do wa Ko mi sja Wy bor cza Nr 2 Szko ła
Pod sta wo wa Nr 2 ul. Szkol na 5 Nie mo dlin

Wy bor cy w tych ob wo dach wy bie ra ją 3 rad -
nych. Wy bor cy mo gą za gło so wać na jed ne go, dwóch
lub na trzech kan dy da tów (wy bie ra jąc kan dy da tów
z jed nej li sty lub z róż nych list) sta wia jąc znak „x”
w krat ce z le wej stro ny obok na zwi ska każ de go z kan -
dy da tów, na któ re go wy bor ca gło su je. Po sta wie nie
zna ku „x” w wię cej niż w 3 krat kach lub nie po sta wie -
nie zna ku „x” w żad nej krat ce – po wo du je nie waż -
ność gło su. Czy li na ca łej kar cie do gło so wa nia, aby
głos był waż ny moż na po sta wić naj wię cej 3 zna ki „x”.

Okręg nr 2.
Okręg pię cioman da to wy.

Ob wód gło so wa nia nr 3 i 4

Sie dzi by ob wo do wych ko mi sji:
– Ob wo do wa Ko mi sja Wy bor cza Nr 3 Ośro dek

Kul tu ry ul. M. Re ja 1 Nie mo dlin
– Ob wo do wa Ko mi sja Wy bor cza Nr 4 Ze spół

Szkół ul. Opol ska 34 Nie mo dlin

Wy bor cy w tych ob wo dach wy bie ra ją 5 rad -
nych. Wy bor cy mo gą za gło so wać na jed ne go,
dwóch, trzech, czte rech lub na pię ciu kan dy da tów
(wy bie ra jąc kan dy da tów z jed nej li sty lub z róż nych
list) sta wia jąc znak „x” w krat ce z le wej stro ny obok
na zwi ska każ de go z kan dy da tów, na któ re go wy -
bor ca gło su je. Po sta wie nie zna ku „x” w wię cej niż w 5
krat kach lub nie po sta wie nie zna ku „x” w żad nej krat -
ce – po wo du je nie waż ność gło su. Czy li na ca łej kar -

cie do gło so wa nia, aby głos był waż ny moż na po sta -
wić naj wię cej 5 zna ków „x”.

Okręg nr 5.
Okręg dwuman da to wy.
Ob wód gło so wa nia nr 7

Sie dzi ba ob wo do wej ko mi sji:
Ob wo do wa Ko mi sja Wy bor cza Nr 7 Pu blicz ne

Gim na zjum ul. Nie mo dliń ska nr 21 Gra cze

Wy bor cy w tym ob wo dzie wy bie ra ją 2 rad nych.
Wy bor cy mo gą za gło so wać na jed ne go lub
na dwóch kan dy da tów (wy bie ra jąc kan dy da tów
z jed nej li sty lub z róż nych list) sta wia jąc znak „x”
w krat ce z le wej stro ny obok na zwi ska każ de go z kan -
dy da tów, na któ re go wy bor ca gło su je. Po sta wie nie
zna ku „x” w wię cej niż w 2 krat kach lub nie po sta wie -
nie zna ku „x” w żad nej krat ce – po wo du je nie waż -
ność gło su. Czy li na ca łej kar cie do gło so wa nia, aby
głos był waż ny moż na po sta wić naj wię cej 2 zna ki „x”.

Okrę gi jed no man da to we

W ni żej wy mie nio nych okrę gach wy bor cy mo gą
gło so wać tyl ko na jed ne go kan dy da ta sta wia jąc
znak „x” w krat ce z le wej stro ny obok na zwi ska kan -
dy da ta, na któ re go wy bor ca gło su je. Po sta wie nie
zna ku „x” w wię cej niż w 1 krat ce lub nie po sta wie nie
zna ku „x” w żad nej krat ce – po wo du je nie waż ność
gło su. Czy li na ca łej kar cie do gło so wa nia, aby głos
był waż ny moż na po sta wić tyl ko 1 znak „x”.

Okręg nr 3.
Okręg jed noman da to wy.
Ob wód gło so wa nia nr 5

Sie dzi ba ob wo do wej ko mi sji:
Ob wo do wa Ko mi sja Wy bor cza Nr 5 Ze spół

Szkol no -Przed szkol ny ul. Ny ska 90 Gra bin

Okręg nr 4.
Okręg jed noman da to wy.
Ob wód gło so wa nia nr 6

Sie dzi ba ob wo do wej ko mi sji:
Ob wo do wa Ko mi sja Wy bor cza Nr 6 Szko ła Pod -

sta wo wa Ro gi 10a

Okręg nr 6.
Okręg jed noman da to wy.

Ob wód gło so wa nia nr 8 i 9 

Sie dzi by ob wo do wych ko mi sji:
– Ob wo do wa Ko mi sja Wy bor cza Nr 8 Szko ła

Pod sta wo wa ul. Nie mo dliń ska nr 21 Gra cze

– Ob wo do wa Ko mi sja Wy bor cza Nr 9 Świe tli ca
wiej ska Rzę dzi wo jo wi ce nr 29a 

Okręg nr 7.
Okręg jed noman da to wy.
Ob wód gło so wa nia nr 10

Sie dzi ba ob wo do wej ko mi sji:
Ob wo do wa Ko mi sja Wy bor cza Nr 10 Pu blicz ne

Przed szko le Gro dziec 23

Okręg nr 8.
Okręg jed noman da to wy.
Ob wód gło so wa nia nr 11 

Sie dzi ba ob wo do wej ko mi sji:
Ob wo do wa Ko mi sja Wy bor cza Nr 11 Świe tli ca

RSP Wy dro wi ce 7.

Wy bo ry do Ra dy Po wia tu Opol skie go

Kar ta gło so wa nia jest ko lo ru żół te go. Wy -
bor ca gło su je sta wia jąc znak „x” w krat ce z le wej
stro ny obok na zwi ska jed ne go kan dy da ta z jed -
nej tyl ko li sty kan dy da tów, na któ re go wy bor ca
gło su je. 

Po sta wie nie na kar cie gło so wa nia zna ku „x”
w wię cej niż w 1 krat ce lub nie po sta wie nie zna ku „x”
w żad nej krat ce – po wo du je nie waż ność gło su.

Wy bo ry do Sej mi ku Wo je wódz twa
Opol skie go

Kar ta gło so wa nia jest ko lo ru nie bie skie go.
Wy bor ca gło su je sta wia jąc znak „x” w krat ce
z le wej stro ny obok na zwi ska jed ne go kan dy da -
ta z jed nej tyl ko li sty kan dy da tów, na któ re go wy -
bor ca gło su je. 

Po sta wie nie na kar cie gło so wa nia zna ku „x”
w wię cej niż w 1 krat ce lub nie po sta wie nie zna ku „x”
w żad nej krat ce – po wo du je nie waż ność gło su.

Wy bo ry Bur mi strza Nie mo dli na

Kar ta do gło so wa nia jest ko lo ru ró żo we go. Kan -
dy da ci na kar cie do gło so wa nia wy mie nie ni są w ko -
lej no ści al fa be tycz nej.

Wy bor ca gło su je sta wia jąc znak „x” w krat ce
z le wej stro ny obok na zwi ska tyl ko jed ne go kan dy -
da ta.

Głos jest nie waż ny je śli wy bor ca od da głos
na wię cej niż jed ne go kan dy da ta lub nie po sta wi zna -
ku „x” przy na zwi sku żad ne go kan dy da ta (w żad nej
krat ce).

In for ma cję opra co wa ła
Zdzi sła wa Bart ków

Se kre tarz Gmi ny

Wybory
Wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzone zostały na dzień 21 listopada 2010r. Lokale wyborcze dla

wyborców czynne będą od godz. 8:00 do godz. 22:00. Gmina Niemodlin podzielona jest na 8 stałych okręgów wyborczych, dla których
zostało utworzonych 11 stałych obwodów głosowania.
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Przed mio tem dzia ła nia
ko mi sji by ła:

1. Ana li za do ku men ta cji i oko licz no ści zwią -
za nych z prze ka za niem So łec twu nie ru cho mo ści
po ło żo nych w Ma gnu szo wi cach na dział kach
nr 77/1, 77/2 oraz 79/2, ze szcze gól nym
uwzględ nie niem nie ru cho mo ści ozna czo nej
nr 56.

2. Wy pra co wa nie opi nii na te mat prze ka za -
nia na rzecz So łec twa w Ma gnu szo wi cach nie ru -
cho mo ści opi sa nych w punk cie 1., w tym lo ka lu
miesz kal ne go w nie ru cho mo ści nr 56 z prze zna -
cze niem na świe tli cę wiej ską. 

Ko mi sja do raź na pra co wa ła w skła dzie:
• Grę bo wiec Ka zi mierz
• Olek sa Ma rian
• Osi jew ska Zo fia
• Su kien nik Ste fan
• Uni jew ska Da nu ta.

Ko mi sja od by ła 4 po sie dze nia, na któ rych
zaj mo wa ła się ana li zą do ku men ta cji i oko licz no -
ści zwią za nych z prze ka za niem So łec twu nie ru -
cho mo ści po ło żo nych w Ma gnu szo wi cach i wy -
pra co wa niem opi nii na te mat prze ka za nia
na rzecz So łec twa w Ma gnu szo wi cach.

Chro no lo gia zda rzeń zwią za nych
z prze ka za niem świe tli cy:

– Uchwa ła nr XXII/184/2000 Ro dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 27 kwiet nia 2000 ro ku w spra wie
zmia ny sta tu tu so łec twa Ma gnu szo wi ce m.
in.§14 sta tu tu otrzy mu je brzmie nie „Ra da Miej -
ska prze ka zu je so łec twu na stę pu ją ce skład ni ki
mie nia gmin ne go: tj. nie ru cho mość po ło żo ną
w Ma gnu szo wi cach skła da ją ce go się z dzia łek
nr 77/1 o pow. 0,25 ha nr 77/2 o pow. 0,61ha,
za bu do wa nej bu dyn kiem mły na go spo dar cze go
oraz po miesz czeń go spo dar czych oraz nr 79/2
o pow. 0,13ha za bu do wa nym bu dyn kiem ma ga -
zy no wym z wy łą cze niem lo ka li miesz kal nych i czę -
ści do nich przy na leż nych.

– Uchwa ła nr 581/2002 Za rzą du Miej skie go
w Nie mo dli nie z dnia 28 czerw ca 2002 ro ku
w spra wie wy łą cze nia lo ka lu z za so bów miesz ka -
nio wych Gmi ny. §1 wy łą cza się lo kal nr l po ło żo -
ny w bu dyn ku nr 56 w Ma gnu szo wi cach za so bów
miesz ka nio wych Gmi ny Nie mo dlin i po dej mu je
się dzia ła nia zmie rza ją ce do zmia ny spo so bu
użyt ko wa nia lo ka lu z miesz kal ne go na użyt ko wy
z prze zna cze niem na ce le usłu go we.

– 25 wrze śnia 2002 ro ku Za stęp ca Bur mi -
strza pi smem in for mu je Soł tys Ma gnu szo wic
o wo li prze ka za nia zwol nio ne go miesz ka nia
do dys po zy cji miesz kań ców wsi oraz o roz po czę -
ciu pro ce du ry wy łą cze niu te go lo ka lu z za so -
bów miesz ka nio wych Gmi ny oraz zmia ny spo so -
bu użyt ko wa nia.

– Pi smo z lu te go 2003 ro ku brak w pi śmie
ozna cze nia dnia sy gno wa nia pi sma, w pi śmie

przy wo łu je się uchwa łę nr Xll/184/2002 RM
w Nie mo dli nie z dnia 27 kwiet nia 2002 ro ku –
brak ta kiej uchwa ły,

– 12 lu te go 2003 ro ku – ZGM Nie mo dlin
do ko nu je prze ka za nia lo ka lu nr l w Ma gnu szo wi -
cach nr 56. Brak pod staw prze ka za nia lo ka lu
dla So łec twa /uchwa ła nr XXII/184 z ro ku 2000
wy łą czy ła lo ka le miesz kal ne/.

– Za stęp ca Bur mi strza Jan Krze siń ski wy ra -
ża zgo dę na prze ka za nie świe tli cy Sto wa rzy sze -
niu Roz wo ju Od no wy Wsi Ma gnu szo wi ce przez
do tych cza so we go użyt kow ni ka, ja kim by ła Ra da
So łec ka.

– 18-05-2009 – Ra da So łec ka kie ru je pi smo
do Bur mi strza o prze ka za nie miesz ka nia nu mer 2
– brak od po wie dzi na pi smo.

– 30-07-2009 – Dy rek tor ZGKiM w Nie mo -
dli nie Ka zi mierz Gór ski ogła sza prze targ ust ny
na wy so kość staw ki czyn szu miesz ka nia zlo ka -
li zo wa ne go w Ma gnu szo wi cach. Prze targ zo -
sta je roz strzy gnię ty zgod nie z pra wem. Nikt
nie opro te sto wał spo so bu prze pro wa dze nia
prze tar gu. Na jem cą lo ka lu zo sta je pan Ja ro -
sław Do lak.

– Ra da So łec ka i Sto wa rzy sze nie we wrze -
śniu 2009 wno si skar gę do Bur mi strza o za blo -
ko wa nie do stę pu do licz ni ków przez no we go
na jem cę.

– Ko lej na skar ga gru dzień 2009 na za la nie
świe tli cy i oba wa o wy trzy ma łość stro pu (pęk nię -
cia na su fi cie).

– Spo tka nie Bur mi strza z Ra dą So łec ką
przy udzia le Rad nych i Prze wod ni czą ce go Ra dy
w li sto pa dzie 2009 ro ku mia ło ona ce lu pod ję cie
wspól nych i do pro wa dze nie do za ła twie nie na ra -
sta ją ce go kon flik tu po mię dzy Ra dą So łec ką, Sto -
wa rzy sze niem a lo ka to rem.

– 26-01-2010 – pi smo Ra dy So łec kiej do Bur -
mi strza in for mu ją ce o przy własz cze niu ko tłow ni
przez lo ka to ra.

– 22-03-2010 – Ra da So łec ka zgła sza do Nad -
zo ru Bu dow la ne go Sta ro stwa Po wia to we go
w Opo lu nie pra wi dło wo ści zwią za ne z re mon tem
miesz ka nia lo ka tor skie go.

– 23-03-2010 Nad zór Bu dow la ny wsz czy na
po stę po wa nie ad mi ni stra cyj ne.

– 27-04-2010 na wnio sek Prze wod ni czą ce go
Ra dy Miej skiej Ja na Olek sa Ra da Miej ska uchwa -
łą po wo łu je ko mi sję do raź ną, któ rej za da niem
jest ana li za do ku men ta cji i wy pra co wa nie opi nii
w przed mio to wej spra wie w ter mi nie do 30-09-
2010. 

Wnio ski koń co we:

Ko mi sja Ra dy Miej skiej stwier dza:

1. Nie dbal stwo urzęd ni ków w przed mio to -
wej spra wie: brak dat w pi smach, błęd ne pod sta -
wy praw ne, nad mier ne prze cią ga nie ter mi nów
za ła twie nia spraw – nie zgod nych z KPA.

2. Brak de cy zji o prze ka za niu So łec twu lo ka -
lu miesz kal ne go. 

3. Pi sma kie ro wa ne do So łec twa z Urzę du
i pod pi sy wa ne przez Bur mi strza Cha li mo niu ka,
czy je go za stęp cę Ja na Krze siń skie go upo waż nia -
ją miesz kań ców do są dze nia, że spra wy for mal -
ne do ty czą ce tzw. świe tli cy są za ła twio ne zgod -
nie z pra wem.

4. Miesz kań cy roz po czy na ją re mont, za bez -
pie cza ją ma te ria ły od spon so rów. Re mont jest
nad zo ro wa ny przez pra cow ni ka urzę du pa na Ślę -
za ka. Urząd Miej ski prze zna cza środ ki na czę -
ścio wy za kup ma te ria łów. Na zle ce nie gmi ny zo -
sta je wy ko na ny re mont in sta la cji elek trycz nej
i wo do cią go wej. Urząd mia sta za ku pił rów nież
ma te ria ły np. wkład ko min ka. Łącz na po moc fi -
nan so wa Urzę du wy no si ła 12.000 zło tych. Miesz -
kań cy przy re mon cie prze pra co wa li 3700 go -
dzin. Ra da So łec ka i Sto wa rzy sze nie Roz wo ju
i Od no wy Wsi po zy ska li z Urzę du Mar szał kow -
skie go ze staw mul ti me dial ny o war to ści 15.000
zło tych na re ali za cję za da nia pu blicz ne go „Przed -
się wzię cia wspie ra ją ce edu ka cję, ko mu ni ka cję
i pro mo cję spo łecz no ści wiej skiej”.

5. Na le ży stwier dzić, że win ny mi za nie dbań
jest pan Jan Krze siń ski Za stęp ca Bur mi strza za -
trud nio ny w Urzę dzie Miej skim do ro ku 2007, jak
rów nież służ by bez po śred nio je mu pod le ga ją ce
/ZGM Nie mo dlin/.

6. W ce lu za koń cze nia spra wy i ure gu lo wa -
nia pod wzglę dem praw nym na le ży prze strze -
gać za le ceń ja kie wy da ją od po wied nie służ by.
Na le ży w jak naj krót szym cza sie przy wró cić spo -
łecz no ści lo kal nej obiekt.

Spra woz da nie prze ka za ne Ra dzie
Miej skiej przez Do raź ną Ko mi sję RM

na Se sji w paź dzier ni ku br. (red.)

Nie mo dlin, dnia 15.11.2010r.

Bur mistrz Nie mo dli na 
in for mu je, że na ta bli cy ogło szeń w Urzę -

dzie Miej skim w Nie mo dli nie znaj du ją się:

Wy ka zy nie ru cho mo ści prze zna czo nych
do zby cia w dro dze nie ogra ni czo ne go prze tar -
gu ust ne go,

• nie ru cho mość nie za bu do wa na, dział -
ka nr 997/10 o pow. 0,0130 ha po ło żo na przy
ul. Rey mon ta w Nie mo dli nie,

• lo kal miesz kal ny nr 1 poł. w bu dyn ku
nr 26 przy ul. Opol skiej w Nie mo dli nie wraz
z udzia łem we współ wła sno ści dział ki nr 977.

In for ma cji udzie la się w po ko ju
nr 35 tut. Urzę du, tel. 77/4606295

do 7 wew. 209.

Spra woz da nie
Ko mi sji do raź nej po wo ła nej uchwa łą NR LIV/ 381 /10 RA DY MIEJ SKIEJ w Nie mo dli nie dnia 27 kwiet -
nia 2010 r. w ce lu zba da nia pro ce su prze ka za nia So łec twu Ma gnu szo wi ce nie ru cho mo ści w Ma gnu -
szo wi cach.
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W związ ku z uka za niem się w No wej
Ga ze cie „li stu otwar te go” miesz kań ców
Ma gnu szo wic i Ma gnu szo wi czek w spra -
wie rze ko me go ogra ni cza nia ini cja ty wy
spo łecz no ści wiej skich przez bur mi strza,
przed sta wiam na stę pu ją ce in for ma cje: 

Ni gdy w cza sie trzy let niej ka den cji bur mistrz
nie ne go wał do ko nań i za an ga żo wa nia miesz kań -
ców wsi Ma gnu szo wi ce i Ma gnu szo wicz ki na rzecz
in te gra cji spo łecz nej i na kła dów pra cy zwią za nych ze
świe tli cą wiej ską. Przy każ dej spo sob no ści wspo ma -
gał też ini cja ty wy miesz kań ców, cho ciaż by w fi nan -
so wa niu wy jaz dów de le ga cji na do żyn ki po wia to -
we, wo je wódz kie, czy też pre zy denc kie. Z pie nię dzy
gmi ny zo sta ły sfi nan so wa ne ma te ria ły na no we stro -
je. Wy re mon to wa no rów nież prze cie ka ją cy od wie lu
lat dach nad bu dyn kiem mły na. Za ku pio no i za in sta -
lo wa no eko lo gicz ną oczysz czal nię, li kwi du jąc tym
sa mym szam bo, któ re nie by ło czysz czo ne la ta mi.

Kon flikt do ty czą cy świe tli cy wiej skiej w Ma gnu -
szo wi cach ma swo ją ge ne zę w opie sza ło ści Soł tys
Ma rii Wa chow skiej w zło że niu sto sow nych do ku -
men tów do po stę po wa nia prze tar go we go na na jem
miesz ka nia znaj du ją ce go się przy obiek cie mły na.
Pa ni soł tys Ma ria Wa chow ska pu blicz nie ubo le wa -
ła nad tym fak tem, w trak cie spo tka nia z bur mi -
strzem, Prze wod ni czą cym Ra dy Miej skiej Ja nem
Olek są, z -cą bur mi strza, rad nym Niec ka rzem, ra dą
so łec ką i człon ka mi Sto wa rzy sze nia, w dniu 16 li sto -
pa da 2009r., na któ rym oświad czy ła, iż pla no wa ła
wy star to wać w prze tar gu na to miesz ka nie dla swo -
jej cór ki. Na spo tka niu tym bur mistrz po raz ko lej -
ny, ust nie po in for mo wał też o bra ku zgo dy na ada -
pta cję przed mio to we go lo ka lu miesz kal ne go
na po ko je ho te lo we lub utwo rze nie in nej funk cji,
w tym stwo rze nia cen trum in te gra cji. Ar gu men tem
pod sta wo wym prze ma wia ją cym za od mo wą utwo -
rze nia ho te lu lub prze zna cze niem miesz ka nia na in -
ne funk cje użyt ko we jest wiel kość środ ków fi nan so -
wych, ja kie mu szą być po nie sio ne na pro jek to wa nie
i re mont bu dyn ku. W oce nie bur mi strza, w obec nej
sy tu acji ma te rial nej miesz kań ców Ma gnu szo wic,
a tak że po trzeb fi nan so wych gmi ny, nie stać nas
na prze pro wa dze nie aż tak wiel kie go re mon tu. Po -
nad to trze ba przy po mnieć, że uchwa ła Ra dy Miej -
skiej, wy ra ża ją ca zgo dę na prze ka za nie miesz ka nia
na par te rze na rzecz miesz kań ców Ma gnu szo wic
i prze zna cze nia go na świe tli cę wiej ską, wy raź nie
wy łą czy ła moż li wość prze ka za nia na rzecz so łec twa
miesz ka nia na pierw szym pię trze. Bio rąc to
pod uwa gę, osta tecz nie bur mistrz zde cy do wał o po -
zo sta wie niu miesz ka nia w za so bach miesz ka nio -
wych gmi ny. O de cy zji tej, w 2009 ro ku ust nie, bur -
mistrz po in for mo wał soł ty sa, ra dę so łec ką
i miesz kań ców Ma gnu szo wic.

Prze tar giem za in te re so wa ne by ły dwie ro dzi ny.
Prze targ był ogra ni czo ny do miesz kań ców gmi ny,
zaś pod sta wo wym wa run kiem by ło wy re mon to wa nie
miesz ka nia przez no we go na jem cę. Wszy scy mo gli
przy stą pić do prze tar gu. Nie praw dą za tem jest, że
gmi na w „kon spi ra cyj ny” spo sób wy dzier ża wi ła
miesz ka nie. Sto sow na uchwa ła Ra dy Miej skiej zo bo -
wią zu je bur mi strza do sto so wa nia prze tar gów

na na jem miesz kań po wy żej 85 m. kw. Ta ką też de -
cy zję pod jął bur mistrz zle ca jąc przy go to wa nie i prze -
pro wa dze nie prze tar gu dy rek to ro wi ZGKiM. Prze -
targ od był się zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi
pra wa.

Ba da ją ca tę spra wę Spe cjal na Ko mi sja Ra dy
Miej skiej nie stwier dzi ła uchy bień do ty czą cych pro -
ce du ry prze tar go wej prze pro wa dzo nej przez ów cze -
sne go Dy rek to ra ZGKiM Ka zi mie rza Gór skie go. Dla -
te go też wszel kie in sy nu acje do ty czą ce rze ko mych
nie pra wi dło wo ści w tym za kre sie są kłam stwem.
Kłam stwem spre pa ro wa nym przez oso bę za in te re so -
wa ną – Soł tys Ma rię Wa chow ską. Kłam stwem pod -
wa ża ją cym wią żą ce usta le nia nie za leż nej ko mi sji
Ra dy Miej skiej.

W trak cie prac ada pta cyj nych miesz ka nia przez
wy ło nio ne go w prze tar gu na jem cę, Soł tys Ma gnu -
szo wic zło ży ła do nie sie nie do Po wia to we go In spek to -
ra Nad zo ru Bu dow la ne go w Opo lu o stwier dze nie
nie zgod no ści z pra wem i wstrzy ma nie pro wa dzo -
nych prac re mon to wych. Przy by li na miej sce in spek -
to rzy nad zo ru prze pro wa dzi li kon tro lę ca łe go obiek -
tu tj. za rów no miesz ka nia (pierw sze pię tro), jak
rów nież świe tli cy wiej skiej (par ter), któ re to lo ka le
znaj du ją się w tym sa mym obiek cie. W wy ni ku kon -
tro li oka za ło się, że pro wa dzo ne przez miesz kań ców
Ma gnu szo wic w la tach 2003-2004 pra ce ada pta cyj -
ne świe tli cy wiej skiej prze pro wa dzo ne zo sta ły bez wy -
ma ga nych pra wem do ku men ta cji oraz po zwo le nia
bu dow la ne go. By ła to więc sa mo wo la bu dow la na,
dla te go też nad zór bu dow la ny na ka zał wła ści cie lo -
wi obiek tu – Gmi nie Nie mo dlin spo rzą dze nie eks per -
ty zy tech nicz nej oraz za ka zał użyt ko wa nia obiek tu
do cza su wy ko na nia wszyst kich prac wy ka za nych
w eks per ty zie. To nie Bur mistrz Nie mo dli na spo wo -
do wał za mknię cie świe tli cy w Ma gnu szo wi cach.
Świe tli cę za mknę ła Ma ria Wa chow ska po przez swo -
je nie od po wie dzial ne dzia ła nia. Oczy wi ście, tej istot -
nej wia do mo ści w „li ście otwar tym” nie ma. Na to -
miast ru bry ka No wej Ga ze ty, w któ rej uka zał się list
otwar ty (na pisz do nas) zna ko mi cie wpi su je się
w spo so by dzia ła nia au to rów li stu otwar te go.

W „li ście otwar tym” wska zu je się, że ada pta cja
obiek tu mły na na świe tli cę wiej ską od by wa ła się
za zgo dą Urzę du Miej skie go. Przy po mnieć na le ży, że
w tam tym cza sie oso bą od po wie dzial ną za nad zór
nad pra ca mi re mon to wy mi był Pan Jan Krze siń ski,
ów cze sny Z -ca Bur mi strza Nie mo dli na. W usta le -
niach Spe cjal nej Ko mi sji, któ ra ba da ła tę spra wę
stwier dzo no, że win nym za nie dbań w tym za kre sie
jest Pan Jan Krze siń ski – za trud nio ny w Urzę dzie
Miej skim do ro ku 2007, jak rów nież służ by bez po -
śred nio je mu pod le ga ją ce (ZGM). Oso ba ta, nie za -
dba ła o wy ko na nie nie zbęd nej do ku men ta cji, jak
rów nież nie wy stą pi ła o wy da nie po zwo le nia bu -
dow la ne go. Do dat ko wo nie prze pro wa dzi ła pro ce su
zmia ny funk cji użyt ko wej te go lo ka lu z miesz ka nia
na świe tli cę wiej ską. Prze ka zu jąc lo kal miesz kal ny ja -
ko świe tli cę wiej ską Jan Krze siń ski nie do peł nił sto -
sow nych for mal no ści, a tym sa mym wpro wa dził
w błąd miesz kań ców Ma gnu szo wic i Ma gnu szo wi -
czek. Obec nie urzę du ją ce mu bur mi strzo wi przy cho -
dzi prze pro wa dzić żmud ną i cza so chłon ną we ry fi ka -

cję do ku men tów i do pro wa dze nie do zgod no ści
z prze pi sa mi pra wa. Po prze pro wa dze niu sto sow -
nych prac do ku men ta cyj nych oraz prac bu dow la -
nych, wy peł nia ją cych dys po zy cje PINB w Opo lu, bur -
mistrz prze ka że so łec twu świe tli cę, o czym
wie lo krot nie in for mo wał Soł tys Wa chow ską i przed -
sta wi cie li spo łecz no ści Ma gnu szo wic. W tym miej scu
na le ży wska zać, że do pro wa dze nie po miesz czeń
do sta nu zgod ne go z prze pi sa mi: p. poż, sa ni tar ny -
mi oraz bu dow la ny mi wy ma ga do dat ko wych środ -
ków z bu dże tu, któ rych gmi na obec nie nie po sia da. 

Pod kre ślić na le ży, że spra wa nie zgod no ści z pra -
wem do ty czy je dy nie par te ru bu dyn ku miesz kal ne go.
Sam młyn, po miesz cze nia go spo dar cze po by łej staj -
ni oraz bu dy nek go spo dar czy są na dal w po sia da niu
so łec twa. Nic nie stoi na prze szko dzie w ich użyt ko -
wa niu przez miesz kań ców.

Wśród wie lu kłamstw za war tych w „li ście otwar -
tym” jed nym wiel kim oszczer stwem jest stwier dze nie,
że bur mistrz zu peł nie nie li czy się z pro ble ma mi wsi,
że igno ru je ich miesz kań ców. W trak cie bie żą cej ka -
den cji na wnio sek bur mi strza utwo rzo no fun dusz so -
łec ki, prze pro wa dzo no sze reg in we sty cji na ob sza -
rach wiej skich, rów nież tych re ali zo wa nych ze
środ ków unij nych. For mu ło wa nie za rzu tów o bra ku
za in te re so wa nia bur mi strza pro ble ma mi miesz kań -
ców wsi jest pró bą na cią ga nia rze czy wi sto ści dla wy -
wo ła nia prze świad cze nia, że na ob sza rach wiej skich
nic się nie dzie je, co jest oczy wi stą nie praw dą. Tyl ko
w la tach 2008-2010 wy da no po nad 5 mln zło tych
na in we sty cje na ob sza rach wiej skich: bu do wa dróg
trans por tu rol ne go w Gra czach, Sa dach, Grodź cu,
prze bu do wa Cen trum Wsi Gra cze, bu do wa SUW
w Gra czach, bu do wa wo do cią gu w Gra bi nie i w Gó -
rze Ma łej, mo der ni za cja re miz stra żac kich, mo der -
ni za cja szkół i przed szko li w Gra bi nie, Gra czach i Ro -
gach, na pra wa mo stów i re wi ta li za cja dę bu
w Szy dłow cu, na pra wa da chu mły na w Ma gnu szo -
wi cach, czy wresz cie bu do wa ka na li za cji w Go ście -
jo wi cach. Ge ne ral nie współ pra ca ze śro do wi skiem
wiej skim ukła da się do brze, na to miast for mu ło wa ne
za rzu ty ma ją na ce lu dys kre dy to wa nie bur mi strza
w oczach wy bor ców. Bur mistrz trak tu je wszyst kich
miesz kań ców oraz ich pro ble my rów no rzęd nie. Tyl ko
za śle pie nie po li tycz ne, pry wa ta i nie kom pe ten cja,
nie po zwa la ją zo ba czyć oczy wi stych fak tów.

Spra wa mły na w Ma gnu szo wi cach nie przy pad -
ko wo uka zu je się po raz ko lej ny, w szcze gól nym cza -
sie – w trak cie kam pa nii wy bor czej. Nie ste ty część
miesz kań ców Ma gnu szo wic wciąż da je się ma ni pu -
lo wać oso bom, któ re nie chcą do bra ich so łec twa,
a tak na praw dę dą żą do wy wo ły wa nia fer men tu, dla
osią gnię cia do raź nych ce lów po li tycz nych oraz pry -
wat nych in te re sów.

Z ubo le wa niem na le ży stwier dzić, że „list otwar -
ty” tra fił do róż nych in sty tu cji, w tym do me diów. Nie
tra fił zaś do bur mi strza. No cóż, kul tu ra kam pa nii
wy bor czej oraz kul tu ra oso bi sta są ob ce ini cja to -
rom te go li stu.

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

Od po wiedź Bur mi strza Nie mo dli na na
„list otwar ty” za miesz czo ny w No wej Ga ze cie
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Wrę cze nie dy plo mów
Sty pen dy stom
Pre ze sa Ra dy Mi ni strów

W dniu 28 paź dzier ni ka w sa li kon -
cer to wej Pań stwo wej Szko ły Mu zycz -
nej I i II Stop nia im. Fry de ry ka Cho pi -
na w Opo lu od by ła się uro czy stość
wrę cze nia dy plo mów Sty pen dy stom
Pre ze sa Ra dy Mi ni strów. 

Go ść mi uro czy sto ści by li ucznio wie i ab sol -
wen ci gim na zjów oraz szkół po nad gim na zjal -
nych, wy róż nie ni sty pen dia mi MEN i Pre ze sa
Ra dy Mi ni strów oraz ro dzi ce Sty pen dy stów.
Uro czy stość zor ga ni zo wa li Opol ski Ku ra tor
Oświa ty i Wo je wo da Opol ski. W gro nie sty -
pen dy stów zna la zła się rów nież Ka ro li na Do -
naj ska, uczen ni ca kla sy trze ciej Li ceum Ogól -
no kształ cą ce go Ze spo łu Szkół im Bo le sła wa
Chro bre go w Nie mo dli nie. Ka ro li na jest nie tyl -
ko wzo ro wą uczen ni cą, w ubie głym ro ku szkol -
nym mia ła naj wyż szą śred nią ocen spo śród
wszyst kich uczniów Ze spo łu, ale tak że ak tyw -
nie pra cu je spo łecz nie, bie rze udział w wie lu
ak cjach cha ry ta tyw nych. Na szej sty pen dy st ce
ser decz nie gra tu lu je my.

Elż bie ta Woź niak

Dzień Pa tro na w Dwój ce

5 li sto pa da tra dy cyj nie już po raz
ko lej ny Dwój ka ob cho dzi ła uro czy ście
Dzień Pa tro na Szko ły. For mu ła ob -
cho dów za każ dym ra zem jest nie co
in na. W tym ro ku zo stał zor ga ni zo -
wa ny kon kurs wie dzy o ży ciu i pra cy
na uko wej Ma rii Skło dow skiej – Cu rie. 

Ucznio wie wy ka za li się zna ko mi tą wie dzą
na te mat swo jej pa tron ki. Ry wa li za cja pod -
czas kon kur su by ła bar dzo ostra i za cię ta. 

Oto wy ni ki:
I miej sce – Kor ne lia Bar czyk (kl. V b)
II miej sce – Do mi ni ka Wa si lew ska (kl. IV)
III miej sce – Ka ro li na Szat kow ska (kl. VI a)
Po nad to każ da kla sa przy go to wa ła ga -

zet kę o Ma rii Skło dow skiej – Cu rie oraz por tret
no blist ki. Na ha sło: Po każ pa tron ce cie ka we
miej sce na świe cie, ucznio wie za pro po no wa li
Nie mo dlin i oko li ce oraz współ cze sną War -
sza wę. Po szkol nych ko ry ta rzach prze cha dza -
ła się Ma ria Skło dow ska – Cu rie, w tej ro li wy -
stą pi ła Wik to ria Bi liń ska, uczen ni ca kl. V a. 

Przez ca ły dzień przy por tre cie pa ni Skło -
dow skiej ucznio wie trzy ma li ho no ro wą war tę.

MG

Bi sku pia Ko pa zdo by ta
Dnia 23 paź dzier ni ka br. od by ła się wy ciecz ka na Bi sku pią Ko pę,
w któ rej uczest ni czy ła mło dzież z Har cer skie go Klu bu Tu ry stycz ne -
go, dzia ła ją ce go przy Ze spo le Szkół im. Bo le sła wa Chro bre go
w Nie mo dli nie. 

W wy jeź dzie wzię ło udział 22 uczest ni ków z gim na zjum i li ceum oraz 5 opie ku nów: p. Ma ria Da wi dziak,
p. Ta tia na Śnie żek, p. Gra ży na Ja nusz, p. Mał go rza ta Bar to szew ska oraz p. Vio let ta Szczyrk. Tra sę roz po czę -
li śmy w Po krzyw nej. Po ru sza li śmy się zie lo nym szla kiem, któ ry wiódł przez le śną ścież kę edu ka cyj ną. Po dro -
dze mo gli śmy po dzi wiać wspa nia łą przy ro dę Gór Opaw skich, ską pa ną w słoń cu oraz prze pięk nych ko lo rach
je sie ni. Choć tra sa miej sca mi by ła dość stro ma i ka mie ni sta, wszyst kim z uśmie chem na twa rzy uda ło się do -
trzeć do schro ni ska „Pod Bi sku pią Ko pą”, gdzie od po czy wa li śmy przy ogni sku. 

Ostat nim eta pem by ło wej ście na naj wyż szy szczyt Opolsz czy zny – Bi sku pią Ko pę, gdzie z wie ży sto ją -
cej już w Cze chach, mo gli śmy po dzi wiać wspa nia łe wi do ki m. in. Zło te Ho ry, Pra dzia da czy Srebr ną Ko pę.
Wró ci li śmy do do mu tro chę zmę cze ni, ale w świet nych hu mo rach i już nie mo że my do cze kać się ko lej ne go
wy jaz du.

Mar ta Bar to szew ska

,, Pa so wa nie” in ne niż wszyst kie...
Dnia 20 paź dzier ni ka br. w przed szko -

lu w Gra bi nie od by ło się,, pa so wa nie”. 

By ło to nie ty po we wy da rze nie, po nie waż
przed szko la ki „pa so wa ne” by ły w trzech ka te go -
riach. Dy rek tor na szej pla ców ki po wi ta ła wszyst kich
go ści, ser decz nie po dzię ko wa ła im za przy by cie
i od da ła głos pro wa dzą cej. Dzie ci pięk nie śpie wa -
ły i re cy to wa ły wier sze o te ma ty ce przed szkol nej.
Ca łość wy pa dła świet nie. Ma my, ta tu sio wie i bab -
cie z za in te re so wa niem obej rza ły nasz pro gram ar -
ty stycz ny, by ły dum ne ze swo ich po ciech, a wszel -
kie drob ne po tknię cia pod czas re cy ta cji by ły
na gra dza ne grom ki mi bra wa mi. Nam też by ło mi -
ło, bo „ma lusz ki” pierw szy raz sta nę ły przed pu blicz -
no ścią, po ko nu jąc swój strach. Na to miast dzie ci
star sze do sko na li ły swo je umie jęt no ści w za kre sie
po mo cy przy or ga ni zo wa niu uro czy sto ści.

Wresz cie nad szedł ten dłu go ocze ki wa ny mo -
ment, kie dy dy rek tor Vio let ta Szczep kow ska wiel -
kim ołów kiem, wy ma wia jąc sło wa „pa su ję cię
na...” wcie li ła w sze re gi przed szko la ków wszyst kie
ze bra ne dzie ci.

Naj star sza gru pa dzie ci, a więc 5 – 6 – lat ki
zo sta ły pa so wa ne na „star sza ka”, dzie ci młod -

sze, któ re ko lej ny rok uczęsz cza ją do na sze go
przed szko la na „su per przedsz ko la ki”, a no we dzie -
ci, któ re w tym ro ku po raz pierw szy prze kro czy ły
pro gi przed szko la, dy rek tor „pa so wa ła” na „zu cha
– ma lu cha”.

By ło to na praw dę wiel kie i nie za po mnia ne
prze ży cie dla dzie ci, ro dzi ców i or ga ni za to rów.
Na pa miąt kę te go wy da rze nia wszyst kie przed -
szko la ki otrzy ma ły dy plo my, ksią żecz ki oraz sło -
dy cze.

Na stęp nie od był się przy go to wa ny przez ro -
dzi ców po czę stu nek, a kil ka wzru szo nych mam
gło śno wy ra zi ło nam uzna nie za zor ga ni zo wa nie
ta kie go spo tka nia.

Re na ta Jan kie wicz

Klasa Va w trakcie pracy
nad portretem patronki
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Dzień
Edu ka cji Na ro do wej
w Ze spo le Szkół
w Nie mo dli nie
Z oka zji świę ta wszyst kich na -
uczy cie li i pra cow ni ków oświa ty
dzień 14 paź dzier ni ka miał zu -
peł nie in ny cha rak ter.

W tym dniu nie by ło tra dy cyj nych lek cji,
a ucznio wie i na uczy cie le spo tka li się w szko le
na uro czy stym ape lu, przy go to wa nym przez
uczniów klas trze cich li ceum, we dług au tor skie -
go pro gra mu i pod kie run kiem Elż bie ty Za per ty. 

Swo ją obec no ścią uro czy stość za szczy ci li
Mi ro sław Stan kie wicz Bur mistrz Nie mo dli na, Ja -
ro sław Ko pij Rad ny Po wia tu Opol skie go, Sta ni -
sław Fi gur ski Prze wod ni czą cy Ra dy Ro dzi ców
oraz wie lu eme ry to wa nych pra cow ni ków szko ły. 

Oprócz ży czeń, kil ku na stu na uczy cie li otrzy -
ma ło na gro dy dy rek to ra szko ły za wy róż nia ją ce
suk ce sy w pra cy za wo do wej. Wszyst kim na gro -
dzo nym gra tu lu je my i ży czy my wie lu dal szych
suk ce sów w pra cy za wo do wej.

inf. wł.

DZIEŃ PIE CZO NE GO
ZIEM NIA KA

Pod ta kim ha słem 16 paź dzier ni ka od by ło się
spo tka nie in te gra cyj ne osób nie peł no spraw nych
z na szej gmi ny, zor ga ni zo wa ne przez gru pę na uczy -
cie li Ze spo łu Szkół w Nie mo dli nie: Gra ży nę Ja nusz,
An nę Bud nik, Mał go rza tę Bar to szew ską, Ma rię Da -
wi dziak i Ta tia nę Śnie żek. Nie prze stra szy ła nas po -
go da, gdyż za ba wa mia ła miej sce w Dom ku My śliw -
skim w Go ście jo wicz kach. 

Uczest ni cy spo tka nia (rów nież opie ku no wie i wo -
lon ta riu sze) chęt nie bra li udział w za ba wach or ga ni -

zo wa nych przez pa nią Ma rię Da wi dziak. Atrak cja mi
spo tka nia by ło pie cze nie kieł ba sek przy ko min ku,
piz za ufun do wa na przez piz ze rię Pri ma ve ra oraz za -
ba wy z na gro da mi ufun do wa ny mi przez sklep „Igieł -
ka” i kwia ciar nię „So nia”. Dzię ki fir mom „Pro Art”
i Ce giel ni Nie mo dlin mło dzież mia ła za gwa ran to wa -
ny do jazd i po wrót.

Skła da my go rą ce po dzię ko wa nia wszyst kim
spon so rom. Dzię ki pań stwa uprzej mo ści uda ło nam
się roz we se lić wie le twa rzy.

Opra co wa ła: 
Gra ży na Ja nusz

Rząd gór ny od le wej: Kon rad Gut mań ski, Sa bi na Bar tec ka, Ol ga Pro che ra, Na ta lia No wak, Pa try cja Greń,
Szy mon Mu szyń ski, Ja kub Bed narz, Fa bian Ma cie jew ski, Ni ko la Ja si niak,

Rząd dol ny od le wej: Aman da Krau se, Oli wia Mu szyń ska, Ka ta rzy na Kar piec, Sa ra Pa lusz kie wicz, Mag -
da le na Brze ziń ska, Pa try cja Gu raz dow ska,

nie obec ni: Wik to ria Ban drow ska i Mi łosz Le lek.
Wy cho waw ca: mgr Jo lan ta Sie dlak

Ucznio wie z kla sy I Szko ły Pod sta wo wej w Gra czach w ro ku szkol nym 2010/2011:
Sa ra Chro bot, Da mian Di dyk, Da ria Do łhań czuk, Pau li na Drożdż, Wik to ria Grę bo wiec, Ame lia Gut, Kac -

per Gut, Wik to ria Ja gie ło, Mar ty na Ka naś, Da wid Kra sa, Emi lia Ku ba szew ska, Pau li na Mic kie wicz, Mar ty -
na Sęd kow ska, We ro ni ka Szewc, Rok sa na Szmi giel ska, Piotr Szu bert, San dra Żo łę dziow ska

Wy cho waw ca kla sy: Mał go rza ta Ję dra 

Nasze pierwszaki

Boski Apollin i jego muzy

Nagrodzeni nauczyciele



PULS
Niemodlina

16Edukacja

Po ezja i śpiew w Gra bi nie
W dniu 14 paź dzier ni ka br., w ko -

ście le pod we zwa niem św. Mi ko ła ja
w Gra bi nie, w ra mach ob cho dów X Ju bi -
le uszo we go Dnia Pa pie skie go, od był się
Kon kurs Pio sen ki Re li gij nej oraz Kon -
kurs Po ezji Re li gij nej. Uczest ni czy li
w nim ucznio wie Ze spo łu Szkol no -
-Przed szkol ne go w Gra bi nie. 

Paź dzier ni ko we go po po łu dnia, któ re go go -
spo da rzem był ks. pro boszcz Ja cek Woź ni ca,
przy licz nym udzia le pa ra fian oraz za pro szo nych
go ści, wśród któ rych był m.in. Bur mistrz Nie mo -
dli na Mi ro sław Stan kie wicz, mło dzież sta ra ła się
jak naj le piej uczcić pa mięć o wiel kim Po la ku, ja -
kim był Jan Pa weł II. Nie któ rym trud no by ło opa -
no wać tre mę, dla te go wszyst kim uczest ni kom
na le żą się bra wa. Z pew no ścią na le ży do ce nić
pra cę wło żo ną w przy go to wa nia do kon kur sów. 

W Kon kur sie Pio sen ki Re li gij nej ju ry bra ło
pod uwa gę zna jo mość tek stu, po praw ność wy ko -
na nia i in wen cję wła sną przy wy ko ny wa niu utwo -
ru. Na to miast w Kon kur sie Po ezji Re li gij nej naj -
waż niej sze by ło od da nie na stro ju tek stu, po sta wę
uczest ni ka, tem po re cy ta cji, dyk cja, opa no wa nie
pa mię cio we tek stu. 

Na gro dy ufun do wał Bur mistrz Nie mo dli na
Mi ro sław Stan kie wicz, któ ry po gra tu lo wał zwy -
cięz com i ży czył dal szych suk ce sów w kul ty wo wa -
niu pa mię ci o Ja nie Paw le II, któ re go trzy dzie sta
dru ga rocz ni ca wy bo ru na pa pie ża przy pa da -
ła 16 paź dzier ni ka br. kk

Wy ni ki:

Kon kurs Pio sen ki Re li gij nej:
Ka te go ria klas I -III

I miej sce: Mar ty na Jan kie wicz za wy ko na nie
pio sen ki „By ła ci cha i pięk na jak wio sna” 

II miej sce: Kla sa III za wy ko na nie pio sen ki
„Duch Świę ty niech jed no czy nas”

III miej sce: Ame lia Or liń ska za wy ko na nie
pio sen ki „Czar na Ma don no” 
Ka te go ria klas IV -VI:

I miej sce: Pau li na Dec i Ani ta Zię ba za pio -
sen kę „Dym ja łow ca”

II miej sce: An ge li ka Fu ryk za wy ko na nie pio -
sen ki „Cze kam na Cie bie do bry Bo że” 

III miej sce:  Alek san dra Ber nac ka i Do mi ni -
ka Słod kow ska za wy ko na nie pio sen ki „Bądź po -
zdro wio na ła ski peł na” 

Kon kurs Po ezji Re li gij nej:
I miej sce: Kac per Try bul ski 
II miej sce: Mał go rza ta Bel ska 
III miej sce: Pa tryk Szlu fik 
wy róż nie nie: Adam Sob czak

Cza ro dziej ski świat in stru men tów per ku syj nych 
Wiel ką grat ką dla mi ło śni ków in stru men tal ne go gra nia z pew no ścią był kon cert

per ku syj ny, któ ry od był się 12 paź dzier ni ka br. w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie, w ra -
mach Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu Per ku syj ne go „Drum Fest” or ga ni zo wa ne go już
od dzie więt na stu edy cji przez Pol skie Sto wa rzy sze nie Per ku syj ne. 

Na sce nie wy stą pi ły: for ma cja mło dzie żo wa „Per cus sion -En se ble Her ren berg” z Nie miec, któ rej głów -
nym pro wa dzą cym i za ło ży cie lem jest Grze gorz Dasz ko (ab sol went opol skiej Szko ły Mu zycz nej II st. i Aka -
de mii Mu zycz nej w Sztut t gar cie) oraz Opol ska Gru pa Per ku syj na, któ rą two rzą ucznio wie i ab sol wen ci
kla sy per ku sji Pań stwo wej Szko ły Mu zycz nej II stop nia w Opo lu. Gru pę pro wa dzi na uczy ciel per ku sji Adam
Kę dzia, rów nież wy cho wa nek ze spo łu. 

Kon cer tu wy słu cha li ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej nr 1, Szko ły Pod sta wo wej nr 2 oraz Pu blicz ne go
Gim na zjum w Nie mo dli nie. Pro wa dzą cy – Grze gorz Dasz ko, nie tyl ko za po mo cą mu zy ki wpro wa dzał pu -
blicz ność w cza ro dziej ski świat in stru men tów per ku syj nych, ale rów nież opo wia dał o każ dym z nich, przed -
sta wia jąc mło dzie ży ich po cho dze nie i hi sto rię. 

Mi mo, że te go ty pu mu zy ka nie na le ży do naj po pu lar niej szej, jed nak nie mo dliń ski kon cert spo tkał
się z wiel kim aplau zem wi dow ni, o czym świad czy ły kil ku krot ne bi sy. 

kk

Tra dy cją Przed szko la nr 1 „Baj ka”
w Nie mo dli nie od kil ku lat sta ły się ob cho -
dy do żyn ko we. Kul ty wo wa nie ob rzę dów
i zwy cza jów na sze go re gio nu jest rów nież
ści śle zwią za ne z re ali za cją za dań przed -
szko la, do ty czą cych te ma ty ki edu ka cji re -
gio nal nej.

Na sze przed szko la za po zna je się z in for ma cja -
mi, wia do mo ścia mi o swo jej „ma łej oj czyź nie” po -
przez li te ra tu rę, za ba wy lu do we i twór czość pla -
stycz ną, tań ce. Po zna ne tre ści uję te i wy ko rzy sta ne
zo sta ły w sce na riu szu uro czy sto ści do żyn ko wych.
Dzię ki te mu ro dzi ce mo gli po znać nie tyl ko umie jęt -
no ści ak tor skie dzie ci, lecz rów nież za kres po zna wa -
nych tre ści.

Te go rocz ne ob cho dy do żyn ko we od by ły się
w dniach 6 i 7 paź dzier ni ka. Or ga ni za to ra mi by ły
gru py „Kra sno lud ków”” – 5 i 6 lat ki oraz „Mi siów”-
4 i 5 lat ki. W prze pięk nej sce ne rii od da ją cej kli mat
daw nej i współ cze snej wsi w sto sow nych stro jach
(mły na rzy, pie ka rzy, ko sia rzy) dzie ci z prze ję ciem
i za an ga żo wa niem przed sta wi ły pro gram ar ty stycz -
ny pt. „Plon nie sie my plon”.

Na uro czy stość zo sta li za pro sze ni przed sta wi cie -
le gmi ny i ro dzi ce, któ rym pro gram przy padł do serc
i na gro dzi li swo je po cie chy ra do sny mi bra wa mi.

Po za koń cze niu czę ści ar ty stycz nej z -ca dy rek to ra
An na Na wrat ser decz nie po dzię ko wa ła za przy go to -
wa nie ob cho dów do żyn ko wych: dzie ciom, na uczy cie -
lom: Mał go rza cie Pi ła sie wicz, Ja dwi dze Sy gu ła, Do ro -
cie Kwie ciń skiej, Bar ba rze Grzą dziel, pa niom woź nym
i ro dzi com.

To in te gra cyj ne spo tka nie mia ło głę bo ki wy -
miar łą czą cy tra dy cję, cięż ką pra cę rol ni ków i świa -
do mość dzie ci jak po wsta je chleb.

Przed sta wie nie zo sta ło za koń czo ńczyło się po -
chwałami pły ną cymi od ro dzi ców i we so łą at mos fe -
rą. Dzie ci zo sta ły na gro dzo ne przez dy rek tor Bar ba -
rę Szat kow ską oraz rad ną Da nu tę Uni jew ską słod kim
po czę stun kiem.

inf. wł.

Do żyn ki w Przed szko lu nr 1 w Nie mo dli nie
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Mi chał Gra czyk wśród na gro dzo nych 
W dniu 14 li sto pa da br., w sa li kon cer -

to wej Szko ły Mu zycz nej im. Fry de ry ka
Cho pi na w Opo lu, od by ła się uro czy sta
ga la wrę cze nia na gród Mar szał ka Wo je -
wódz twa Opol skie go dla Ani ma to rów
i Twór ców Kul tu ry 2010. 

Mi ło nam oznaj mić, że nasz re dak cyj ny ko le ga
Mi chał Gra czyk zna lazł się w za szczyt nym gro nie
na gro dzo nych. 

Obok nie go na gro dy otrzy ma li ta kie zna ko mi -
to ści ży cia kul tu ral ne go Opolsz czy zny jak: An drzej
Czer nik (ak tor), Nor bert Kle man (twór ca lu do wy,
rzeź biarz), Kon rad Mien tus (hi sto ryk i pa sjo nat),
Ma rian Mo len da (rzeź biarz), Ewa Ro siń ska (dzia -
łacz i ani ma tor kul tu ry), ks. Al fred Skrzyp czyk (pro -
boszcz z Za gwiź dzia), Piotr Smy ka ła (pa sjo nat hi sto -
rii lo kal nej), Ta de usz Wa losz czyk (Pre zes Związ ku
Pol skich Ar ty stów Pla sty ków Okrę gu Opol skie go),

Jan Wac (spo łecz ny re dak tor „Ka len da rza Głub -
czyc kie go” oraz wy daw nic twa „Dzie je pierw sze go
gim na zjum i Li ceum Ogól no kształ cą ce go w Głub -
czy cach”), Ja cek Wo leń ski (po my sło daw ca i kie row -
nik ar ty stycz ny Pacz kow skie go Fe sti wa lu Mu zy ki
Or ga no wej i Ka me ral nej im. Mo rit za Bro si ga „Mu -
zy ka po nad gra ni ca mi” w Pacz ko wie) i Ali cja Zby ryt
(Pre zes brze skie go od dzia łu To wa rzy stwa Mi ło śni -
ków Lwo wa i Kre sów Po łu dnio wo -Wschod nich oraz
Prze wod ni czą ca Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół Bi blio te -
ki Ka to lic kiej w Brze gu). 

Wszyst kim lau re atom, a w szcze gól no ści Mi -
cha ło wi Gra czy ko wi, ser decz nie gra tu lu je my. 

Mi chał Gra czyk – pra cow nik Ośrod ka Kul tu ry
w Nie mo dli nie. Czło nek Za rzą du Sto wa rzy sze nia
Pol skich Ar ty stów Ka ry ka tu ry. Brał udział w po -
nad 500 wy sta wach po kon kur so wych i zbio ro wych
w 60 kra jach świa ta. W 2003 ro ku usta no wił pierw -
szy na świe cie re kord w ry so wa niu non -stop 24 go -

dzi ny, za któ ry zo stał na gro dzo ny sta tu et ką „Ery ka”
przez Mu zeum Ka ry ka tu ry. Opu bli ko wał 3,5 tys. ry -
sun ków sa ty rycz nych w pra sie ogól no pol skiej i re -
gio nal nej. Je go pra ce zna la zły się dwu krot nie w al -
bu mie Word Press Car to on, po świę co nym
naj lep szym ry sun kom pra so wym świa ta. Współ -
twór ca i Ko mi sarz Kon kur su Sa ty rycz ne go „Kar -
pik”. Swo je pra ce prze zna cza na au kcje cha ry ta tyw -
ne dla ubo gich i cho rych dzie ci. Ju ror kon kur sów
gmin nych na ko ro nę żniw ną. 

PN: 14 li sto pa da
br. otrzy ma łeś na -
gro dę Mar szał ka
Wo je wódz twa Opol -

skie go w dzie dzi nie ani ma to rów i twór ców
kul tu ry. Ja ka by ła Two ja pierw sza re ak cja,
gdy do wie dzia łeś się o tym wy róż nie niu?

Mi chał Gra czyk: By łem mi le za sko czo ny. Do tej
po ry wy da wa ło mi się, że na gro dy otrzy mu ją tyl ko
po li ty cy i lu dzie biz ne su. Na gro da od Mar szał ka Wo -
je wódz twa to nie sa mo wi te – po my śla łem so bie! Prze -
cież ja ry su ję po li ty ków już ty le lat! Spo ro się wy da rzy -
ło, w cią gu ostat nich 10 lat zdo by łem tro chę wy róż nień
w kra ju i za gra ni cą, by łem współ or ga ni za to rem i or -
ga ni za to rem ple ne rów, kon kur sów, wy staw. To ta kie
po łą cze nie ani ma to ra i twór cy…

PN: Upra wiasz spe cy ficz ną dzie dzi nę
sztu ki ja ką jest ry su nek sa ty rycz ny. Czy
w na szym kra ju za wsze bę dzie się z cze go
śmiać? 

Mi chał Gra czyk: Wie le wy da rzeń, któ re dzie -
ją się na na szych oczach, to ist na sa ty ra. Za wsze by -
ło śmiesz nie i bę dzie tak da lej. Mo men ta mi wy da je
mi się, że od cza sów wspa nia łych ko me dii Sta ni sła -
wa Ba rei men tal nie nie wie le się zmie ni ło. Jest spo -
ro ob łu dy i głu po ty, któ rą two rzą lu dzie, bez wzglę -
du na przy na leż ność par tyj ną czy spo łecz ną.
Wszyst ko na zie mi, co do bre i złe, co głu pie i mą dre
two rzą prze cież lu dzie! 

PN: Ja kie są Two je in spi ra cje, co lu bisz
szcze gól nie „brać na ta pe tę” do swo ich ry -
sun ków?

Mi chał Gra czyk: Świat po strze gam so cjo lo -
gicz nie przez pry zmat za cho wań ludz kich i wy da rzeń,
któ ry mi je ste śmy kar mie ni przez me dia, zwłasz cza te -
le wi zję, do gra nic ab sur du. Cza sa mi to wszyst ko, co
dzie je się re al nie w na szym ży ciu po li tycz no -spo łecz -
nym, przy po mi na mi pro gra my re ali zo wa ne wie le lat
te mu przez gru pę wspa nia łych ko mi ków spod zna ku

Mon ty Py tho na – tyl ko to by ła fik cja, a my bie rze my
udział w czymś re al nym.

PN: Je steś po my sło daw cą 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 już od ośmiu edy -
cji – czy spo dzie wa łeś kie dyś, że uro śnie on
do im pre zy tak wy so kiej ran gi, ja ką ma te -
raz?

Mi chał Gra czyk: Za czy na li śmy skrom nie
w 2003 ro ku. Pierw sza edy cja „Kar pi ka” mia ła cha rak -
ter kon kur su ogól no pol skie go, na któ ry wpły nę ło 96
prac 48 ar ty stów z Pol ski, chy ba nikt nie przy pusz czał,
że kon kurs roz ro śnie się do tak du że go for ma tu. Pa mię -
tam jak ów cze sny dy rek tor Ośrod ka Kul tu ry py tał się
mnie czy na pew no ry sow ni cy przy ślą pra ce?! Od po -
wia da łem, że spo koj nie… Oczy wi ście też mia łem cy ko -
ra, czy to na praw dę wy pa li. Ob dzwo ni łem pół Pol ski –
wy tłu ma czy łem ko le gom, że za mie rza my or ga ni zo wać
cy klicz nie ta ki kon kurs. Oli wy do ognia do lał Mi ro sław
Haj nos, któ ry prze ko nał nas, że spo koj nie da my ra dę
zro bić kon kurs mię dzy na ro do wy. W 2004 ro ku by -
ło 700 prac z 40 kra jów świa ta i by li śmy bar dzo zdzi -
wie ni... Na dzień dzi siej szy jest to trze cia co do wiel ko -
ści im pre za sa ty rycz na or ga ni zo wa na w Pol sce,
po Le gnic kim Sa ty ry ko nie i Zie lo nej Gó rze. Nie mo dli n
na sta łe wpi sał się w kra jo braz mię dzy na ro do wych
kon kur sów or ga ni zo wa nych w Pol sce.

PN: Wła śnie za koń czy ła się ósma edy cja
Kon kur su, uwień cze niem któ rej by ło „Świę -
to Kar pia”. Jak w tym ro ku je oce niasz?

Mi chał Gra czyk: „Świę to Kar pia” roz wi ja
się w do brym kie run ku. Od dwóch lat Ośro dek Kul -
tu ry or ga ni zu je rów nież „Pol sko -Cze ski Kon kurs Ku -
li nar ny na Po tra wę z Ryb”, któ ry jest smacz nym do -
dat kiem do kon kur su sa ty rycz ne go. Jak przy sta ło
na kon kurs mię dzy na ro do wy, wszyst ko mu si być
na naj wyż szym po zio mie, (za pro sze nia, pla ka ty, dy -
plo my, opra wa wi zu al na). Du ża w tym ro la Dy rek -
tor Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie Ka ta rzy ny Pa szu -

li -Gryf, któ ra an ga żu je się mak sy mal nie w pro jekt
„Świę to Kar pia”. Z ze wnątrz te go nie wi dać, ale to
wie lo ty go dnio wa cięż ka pra ca. Na wet nikt nie wy -
obra ża so bie, ile cza su to zaj mu je, aby do pro wa dzić
do fi na łu ta ki kon kurs. Bez od po wied nich środ ków
pie nięż nych i emo cjo nal ne go za an ga żo wa nia nie -
wie le moż na by ło by zro bić. O wszyst ko trze ba za bie -
gać i o wszyst ko za dbać.

PN: Nad czym te raz pra cu jesz? Czy
wkrót ce moż na się spo dzie wać ja kichś Two -
ich no wych pro jek tów, ry sun ków?

Mi chał Gra czyk: Ry sun ki po wsta ją ca ły czas.
No we wy da rze nia w po li ty ce uru cha mia ją pod świa do -
mie pe wien im puls, pew ną zmy sło wość na za sa dzie od -
wró ce nia cze goś do gó ry no ga mi – stąd w sa ty rze ty -
le prze ko ry i pro wo ka cji, cza sa mi ry su nek mo że
za bo leć bar dziej niż sło wo pi sa ne. Obec nie pra cu ję
nad ry sun ka mi, któ re po sy łam na róż ne świa to we kon -
kur sy. Tak śred nio bio rę udział w ok. 40 -50 kon kur sach
rocz nie. Na więk szość z nich uda je mi się za kwa li fi ko -
wać na wy sta wę po kon kur so wą i czę sto mo je pra ce
tra fia ją do ka ta lo gów, któ rych obec nie po sia dam
ok. 500.

W chwi lach wol nych, aby cał ko wi cie „nie pod -
dać” się sa ty rze, wy ko nu ję rów nież ry sun ki ta kie nie co
li rycz ne i pra ce wy ko na ne tech ni ką col la ge – to cy kle
po świę co ne wiel kim ar ty stom es tra dy i roc ka. My ślę
rów nież o zor ga ni zo wa niu kon kur su w in nym opol -
skim mie ście, ale czas po ka że, czy wa run ki bę dą sprzy -
ja ją ce. Był by to kon kurs ogól no pol ski, tro chę mniej szy,
aby „nie wy le wać z ką pie lą” na sze go „kar pia”, któ re -
go od lat cią gle udo sko na la my, z któ re go je ste śmy
dum ni. Wy star czy wpi sać na go oglach – Kar pik In ter -
na tio nal Car to on Con test i każ dy mo że zo ba czyć,
na ilu por ta lach i w ilu kra jach świa ta jest re kla mo wa -
ny Nie mo dlin.

PN: Je steś tak że in struk to rem pla sty ki
w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie – dzie lisz
się swo im ta len tem z in ny mi – ma my zdol ną
mło dzież w Nie mo dli nie? 

Mi chał Gra czyk: W Nie mo dli nie są ta kie sa me
dzie ci jak w No wym Yor ku, Te he ra nie, Mo skwie czy Ber -
li nie – spon ta nicz ne, peł ne po my słów, o róż nych tem -
pe ra men tach i róż nej wraż li wo ści. Są cie ka we świa ta,
by stre, in te li gent ne i wie lu to na praw dę pa sjo na ci te -
go, co ro bią! Nie są jesz cze zma nie ro wa ni tak jak star -
si i nie są ska że ni pew ny mi na wy ka mi, więc wszyst ko,
co two rzą, ro bią au ten tycz nie i szcze rze. To praw dzi wi
ma li ar ty ści, któ rym na le ży się wiel ki sza cu nek za ca -
ło kształt.

PN: Dzię ku ję za roz mo wę.

Wie le wy da rzeń, któ re dzie ją się
na na szych oczach, to ist na sa ty ra

Z na szym re dak cyj nym ko le gą – Mi cha łem Gra czy kiem, ry sow -
ni kiem, in struk to rem pla sty ki w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie,
na wnio sek Bur mi strza Nie mo dli na Mi ro sła wa Stan kie wi cza na -
gro dzo nym za dzia łal ność kul tu ral ną przez Mar szał ka Wo je wódz -
twa Opol skie go, roz ma wia Ka ta rzy na Knie ja.



Ty tu ło wa kra ina nie mo -
dliń skich sta wów to ob szar roz cią -

ga ją cy się wzdłuż zlew ni rze ki Ści na wa, od miej sco -
wo ści So win, obok któ rej le ży staw Ław nik – naj da lej
wy su nię ty na po łu dnie staw te go ob sza ru – po przez
Tu ło wi ce, Lip no, Wy dro wi ce, Nie mo dlin, Rzę dzi wo jo -
wi ce, Szy dło wiec, aż po Magnu szo wicz ki i Ol drzy szo -
wi ce, z po ło żo nym mię dzy ni mi sta wem Ksią żę cym
– naj da lej wy su nię tym na pół noc. Oczy wi ście w uję -
ciu hi sto rycz nym moż na by tę kra inę znacz nie roz sze -
rzyć, do da jąc do niej in ne sku pi ska sta wów, któ re nie -
gdyś ist nia ły, bądź jesz cze do dziś funk cjo nu ją
w róż nych miej scach do li ny Ści na wy w gra ni cach
daw ne go po wia tu nie mo dliń skie go. Mo gły by to być
oko li ce Kor fan to wa, Kuź ni cy Li goc kiej, Wło sto wej,
gdzie w prze szło ści kul ty wo wa no tra dy cje ry bac kie,
a w licz nych sta wach ho do wa no kar pie, li ny i szczu -
pa ki. Mo gły by to być tak że oko li ce Dą bro wy, Skar -
bi szo wa, No wej Jam ki, Li po wej, gdzie kie dyś rów nież
pro wa dzo no znacz nych roz mia rów go spo dar kę sta -
wo wą – jed nak w miej scach tych trud no dziś od na -
leźć śla dy po jej świet no ści, a daw ne sta wy, po ka zy -
wa ne na osiem na sto wiecz nych ma pach, nie któ re
za zna cza ne jesz cze w XX wie ku, na współ cze snych
ma pach są je dy nie pla ma mi, ozna cza ją cy mi łą ki,
pa stwi ska lub mo kra dła. Je dy ne naj więk sze sku pi ska
sta wów, któ re od XVI czy XVII wie ku ist nie ją do dziś,
znaj du ją się wła śnie na ob sza rze zde fi nio wa nym
na wstę pie. Re jon ten pod wzglę dem bo gac twa sto -
ją cych wód po wierzch nio wych, od wie ków już uży wa -
nych ja ko sta wy ryb ne, na le ży do naj za sob niej szych
na Opolsz czyź nie, a od dnia 26 ma ja 1988 ro ku, kie -
dy uchwa łą Wo je wódz kiej Ra dy Na ro do wej w Opo -
lu wy ty czo no Ob szar Chro nio ne go Kra jo bra zu Bo -
rów Nie mo dliń skich, jest je go czę ścią.

Zan gów – naj więk szy nie mo dliń ski staw, po ło -
żo ny w le sie nie da le ko Rzę dzi wo jo wic.
Fot. 2010 r.

Ile sta wów na zie mi nie mo dliń skiej użyt ko wa no
w śre dnio wie czu, w cza sach księ stwa nie mo dliń skie -
go, te go nie wie my. Ogól no ro zwo jo we tren dy w dzie -
dzi nie ry bo łów stwa, któ re po ja wi ły się na Gór nym
Ślą sku po woj nach hu syc kich, lan so wa ły za kła da nie
jak naj więk szej ilo ści ryb ni ków. Za pew ne i w Nie mo -
dli nie w po ło wie XV wie ku roz po czął się in ten syw ny
pro ces bu do wa nia no wo cze snych sta wów. Pa no wa ły
tu prze cież do god ne wa run ki na tu ral ne, a sto li cy księ -
stwa nie wy pa da ło od sta wać od po wszech nie ak cep -
to wa nych roz wią zań w tej waż nej dzie dzi nie go spo -
dar czej. Na le ży jesz cze wziąć pod uwa gę wpły wy
i na tu ral ne po trze by tu tej sze go ko ścio ła, w 1389 ro -
ku wy nie sio ne go do ran gi ko le gia ty, któ ry rów nież
mógł ode grać przy tym istot ną ro lę. W 1460 ro ku
dziel ni ca nie mo dliń ska, po bez po tom nej śmier ci Ber -
nar da, ostat nie go z ksią żąt nie mo dliń skich, po wró ci -
ła do księ stwa opol skie go. Praw do po dob nie pro ces za -
kła da nia sta wów był już wte dy za awan so wa ny. Co
praw da pierw sze pew ne in for ma cje w tym te ma cie
po ja wia ją się do pie ro w urba rzu nie mo dliń skim
w 1534 ro ku, a więc dwa la ta po śmier ci ostat nie go
Pia sta opol skie go, jed nak bio rąc pod uwa gę po da wa -

ną tam licz bę do sko na le funk cjo nu ją cych już sta wów
ryb nych oraz ich na zwy, moż na z du żym praw do po -
do bień stwem za ło żyć, że przy naj mniej część z nich po -
wsta ła jesz cze w cza sach pia stow skich.

Ro bot ni ków i si ły fa cho wej do pro wa dze nia go -
spo dar ki sta wo wej do star cza ły oko licz ne wio ski i mia -
sto Nie mo dlin. Nie mo dliń scy miesz cza nie oraz pod da -
ni z wio sek: Ra do szo wi ce, Gra cze, Ma gnu szo wi ce,
Rzę dzi wo jo wi ce i Prą dy mu sie li utrzy my wać tzw. ry ba -
ków przy sta wach, „któ rzy ry by do hol der ni wo zi li”. Po -
za tym miesz cza nie z Nie mo dli na „z pań ski mi ry ba mi
do Opo la mu sie li jeź dzić, i tak sa mo jak wiej scy pod -
da ni drew no do bu dow li sta wo wych mie li wo zić”. Ci
z Rzę dzi wo jo wic i Ma gnu szo wi czek pra co wa li przy ry -
bach, a ci z Prą dów przy utrzy ma niu sta wów –
przy od mu la niu, uszczel nia niu gro bli, wy ci na niu trzci -
ny. O przy dat no ści sta wów do ho dow li de cy do wa ła
ich rocz na wy daj ność li czo na w ko pach odła wia nych
ryb. W szes na sto wiecz nych sta wach cho wa no róż ne
ga tun ki ryb, mię dzy in ny mi bar dzo ce nio ne li ny i szczu -
pa ki, jed nak naj waż niej szy był karp. Ist nie ją róż ne hi -
po te zy co do po ja wie nia się kar pia udo mo wio ne go
(ho dow la ne go) na Ślą sku. Przy pusz czal nie spro wa -
dzi li go tu z przy klasz tor nych sta wów za chod niej Eu -
ro py cy ster si – naj star szy za kon trud nią cy się udo sko -
na la niem go spo dar ki wiej skiej i ry bac kiej. Wraz
z po pu la ry za cją kar pia na Ślą sku po wsta wa ły sta wy
spe cja li zu ją ce się w cho wie tej ry by. 

Wy ko rzy sty wa nie czę sto dość znacz nych po ło -
wów ze sta wów za pew ne nie przy spa rza ło ad mi ni stra -
cji ksią żę cej zbyt niej tro ski. We wnętrz na kon sump cja
ryb w tym cza sie by ła bar dzo wy so ka i do cho dzi ła na -
wet do 40% ca ło ści uzy ska nych po ło wów. Ry by, któ -
rych nie skon su mo wa no mo gły być sprze da wa ne
z du żym zy skiem, zwłasz cza że spro wa dza nie „każ dej
ob cej ry by” obar czo ne by ło cłem, co sku tecz nie ha mo -
wa ło kon ku ren cję. W 1539 ro ku do chód ze sprze da -
ży ryb kształ to wał się na po zio mie 40% w sto sun ku
do ca ło ści do cho dów w nie mo dliń skiej czę ści ów cze -
snych opol skich dóbr ksią żę cych. 

Oprócz go spo dar ki sta wo wej dość po wszech nie
upra wia ne by ło tzw. „dzi kie ry bo łów stwo”. Pro wa dzo -
no je na rze kach i nie wiel kich, za mknię tych zbior ni -
kach wod nych. Ja ko „dzi kie ło wi ska”, funk cjo nu ją ce
w pierw szej po ło wie XVI wie ku na zie mi nie mo dliń skiej,
wy mie nia się głów nie Od rę w oko li cach Gol czo wic, Mi -
ko li na i Nie wod nik, Ny sę Kłodz ką przy Ra do szo wi cach
oraz Ści na wę przy Nie mo dli nie i Ma gnu szo wi cach.
Na le ży przy tym za zna czyć, że jesz cze w 1613 ro ku
opo wia da no, że rze ka Ny sa „su te ilo ści ryb, ta kich jak
kar pie, mię tu sy, wę go rze, su my, sa za ny, lesz cze, szczu -
pa ki oraz ra ków do star cza”. Rów nież Ści na wa uwa ża -
na by ła wów czas za ryb ną rze kę.

Ry ba cy pro wa dzą cy „dzi kie ry bo łów stwo” w ra -
mach dzier ża wy te go przy wi le ju do star cza li na za mek
w Opo lu i Nie mo dli nie su mów, wę go rzy, szczu pa ków,
a na wet pstrą gów, ło so si i je sio trów. „Kie dy jed nak Pan
na zam ku ry by od rza nej nie po trze bo wał, to je go ry -
bi twi win ni mu by li wno sić opła ty”. Wpły wy do ksią żę -
cej ka sy z tych opłat by ły sym bo licz ne, lecz da ni ny
w na tu rze, szcze gól nie w po sta ci tych naj szla chet niej -
szych ryb, mia ły więk sze zna cze nie, po nie waż wy sta -
wia ne pod czas uczty na pań skim sto le świad czy ły

o za moż no ści dwo ru. Znacz ne ilo ści ryb, zwłasz cza
tych po spo li tych ga tun ków, ta kich jak pło cie, lesz cze,
oko nie, kieł bie, za pew ne ze wzglę du na ich niż szą ce -
nę na by wa li miesz kań cy oko licz nych wio sek, zwłasz -
cza kmie cie, po nie waż bied niej sza lud ność wiej ska
tam, gdzie tyl ko by ły do te go do god ne wa run ki, sa ma
trud ni ła się ry bo łów stwem. 

Pier wot nie pra wo do po ło wu ryb w pły ną cej i sto -
ją cej wo dzie przy słu gi wa ło każ de mu wol ne mu sta no -
wi, a w za mian za nie du że czyn sze rów nież i chło pom.
Jed nak w mia rę upły wu cza su, za pew ne też i z po wo -
du spad ku ilo ści ryb w rze kach, na stę po wa ły zmia ny.
Ksią żę ta za czę li za ka zy wać po ło wu więk szych i cen -
niej szych ryb, a cza sem w ogó le za bra nia li po ło wów
na okre ślo nych wo dach. Upraw nie nia do po ło wu by -
ły prze ka zy wa ne ko ścio łom, klasz to rom lub oso bom
pry wat nym w dro dze da ro wizn i nadań. Ry bo łów -
stwo sta ło się przy wi le jem.

Po bez po tom nej śmier ci Ja na Do bre go w 1532
ro ku do bra nie mo dliń skie wraz z ca ło ścią księ stwa
opol sko -ra ci bor skie go prze szły pod wła da nie naj -
pierw kró la, a w 1543 ro ku ce sa rza Fer dy nan -
da I Habs bur ga. Od 1557 ro ku by ły one wy dzier ża -
wia ne w za mian za tzw. za staw. O sta nie ry bac twa
i go spo dar ki sta wo wej w tam tych cza sach na te re nie
dóbr nie mo dliń skich świad czą szes na sto wiecz ne
urba rze (1534-1582). Wy mie nia ją one kil ka dzie siąt
naj waż niej szych ów cze snych sta wów ryb nych. Do -
cho dy z go spo dar ki sta wo wej przy no si ły du że ko rzy -
ści ko lej nym użyt kow ni kom za sta wu. W dru giej po ło -
wie XVI wie ku (rów nież jesz cze
na po cząt ku XVII wie ku) sta no wi ły one 40—60% ca -
ło ści do cho dów, choć kon sump cja we wnętrz na
w tam tych cza sach do cho dzi ła praw do po dob nie
do 20-30% odło wio nych ryb. Ce sar ska ko mi sja, któ -
ra w 1578 ro ku skie ro wa na zo sta ła do Nie mo dli na
w ce lu oce ny sta nu tam tej szej go spo dar ki, po da ła
w ra por cie, że w sprze da ży ryb tu tej sze do bra osią -
ga ją naj lep sze wy ni ki w ca łym księ stwie opol skim,
a odła wia ne ry by tra fia ją głów nie do po ło żo nej nie -
da le ko bi sku piej Ny sy. Nic dziw ne go, że wła ści cie le
sta wów za in te re so wa ni by li bu do wą co raz to no -
wych ryb ni ków.

Kie dy w 1581 ro ku na zam ku w Pra dze ce sarz Ru -
dolf II wy sta wił do ku ment po świad cza ją cy sprze daż
dóbr nie mo dliń skich Ka spa ro wi von Pückler, wcze -
śniej sze mu ich dzier żaw cy, sta ły się one szla chec ki mi
do bra mi dzie dzicz ny mi, któ re w wy ni ku ko li ga cji ro -
dzin nych, spad ków tra fia ły od tąd w rę ce ko lej nych ro -
dów ślą skich feu da łów. Prze ję cie ma jąt ku przez bo ga -
te ro dy szla chec kie spra wi ło, że w nie mo dliń skich
do brach pań skich, w tzw. Her r schaft Fal ken berg
umac nia ła się roz po czę ta jesz cze w po ło wie XVI wie -
ku do mi na cja go spo dar ki pańsz czyź nia no -fol warcz nej
(trwa ją ca do po ło wy XIX wie ku). W tym okre sie w Nie -
mo dli nie, rów nież i w in nych re jo nach Gór ne go Ślą sku,
po wsta ły wiel kie go spo dar stwa sta wo we, głów nie ja -
ko spraw nie funk cjo nu ją ce dzia ły go spo dar ki fol warcz -
nej. Sza cu je się, że pod ko niec XVI wie ku sta wy na Gór -
nym Ślą sku zaj mo wa ły już oko ło 25-30 ty się cy ha.
W tym szczy to wym okre sie roz wo ju gór no ślą skiej go -
spo dar ki sta wo wej wy kry sta li zo wa ły się trzy naj bar -
dziej roz wi nię te okrę gi ry bac kie. Pierw szym, sto sun ko -
wo naj sil niej szym, był okręg ryb nic ko -pszczyń ski.
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nie mo dliń skich sta wów
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Dru gim, cha rak te ry zu ją cym się lep szy mi wa run ka mi
kli ma tycz ny mi i gle bo wy mi, był okręg opol sko -nie mo -
dliń ski. Trze cim, sto sun ko wo naj słab szym, był okręg
klucz bor sko -lu bli niec ki. Okręg opol sko -nie mo dliń ski
two rzy ły ośrod ki go spo dar ki sta wo wo -ryb nej ta kie jak:
otmu chow sko -ny ski, chrze lic ko -prud nic ki, ko ziel sko -
-krap ko wic ki, grod kow ski oraz opol ski i nie mo dliń ski,
z któ rych ten ostat ni był naj waż niej szym ze wzglę du
na naj wyż szy sto pień to wa ro wo ści, kształ tu ją cy się
na po zio mie 80%. Jesz cze w po ło wie XVIII wie ku na te -
re nie daw ne go po wia tu nie mo dliń skie go funk cjo no wa -
ło łącz nie oko ło 250 sta wów, z cze go po nad po ło wa
na ob sza rze zde fi nio wa nej na wstę pie kra iny. Jed nak
już wte dy nad cho dził po wol ny zmierzch świet no ści go -
spo dar ki sta wo wej, a wraz z XIX wie kiem roz po czy nał
się ma so wy pro ces li kwi da cji sta wów, któ re ocho czo
za mie nia no na bar dziej opła cal ne łą ki i po la upraw -
ne. Pod ko niec XIX wie ku ze wszyst kich sta wów funk -
cjo nu ją cych wcze śniej na zie mi nie mo dliń skiej oca la -
ło za le d wie kil ka dzie siąt, z cze go więk szość
na ob sza rze wo kół Nie mo dli na.

Na po cząt ku XX wie ku w sa mych tyl ko do brach
nie mo dliń skich go spo da ro wa no na sta wach o łącz nej
po wierzch ni po wy żej 400 ha lu stra wo dy (ok. 700 ha
cał ko wi tej po wierzch ni). Wo da po trzeb na do funk cjo -
no wa nia nie mo dliń skich sta wów, z ma ły mi wy jąt ka mi,
nie do cho dzi ła z rze ki Ści na wy. Sta wy na peł nia ne by -
ły wo dą uzy ski wa ną z opa dów desz czu, któ rą za po -
mo cą gę stej sie ci ro wów zbie ra ły oko licz ne la sy i mo -
kra dła. Po nie waż wo da po cho dzi ła z nie ba, sta wy te
czę sto na zy wa no „nie biań ski mi” (Him mel ste iche).
Pod czas su chych lat wo dy bra ko wa ło, a przy dłuż szych
okre sach su szy, kie dy zbyt du żo wo dy od pa ro wa ło, do -
cho dzi ło do du żych strat. Eks plo ato wa no dwa głów ne
ob sza ry o du żym na sy ce niu sta wa mi, pół noc ny i po -
łu dnio wy. Ob szar pół noc ny, roz cią ga ją cy się w te re nie
le śnym po mię dzy Prą da mi, Rzę dzi wo jo wi ca mi i Ma -
gnu szo wicz ka mi, sku piał naj więk sze sta wy nie mo dliń -
skie: Zan gów, Wo łow ski, Ka masz ka, Rzę dzi wo jo wic ki
oraz mniej sze: Ksią żę cy, Czar ny, Chłop ski, Młyń ski, No -
wy, Ko zło wy. Sta wy te sta no wi ły łącz nie 80% po -
wierzch ni wszyst kich sta wów w tych do brach. Ob szar
po łu dnio wy, le żą cy w oko li cach Lip na, mie ścił sta wy:
Lo ga, Przed ni, Zo fia, Hu ber tus, Pa ster ski, Trzci no wy;
tu naj więk szym był staw Lo ga. Sta wy te go ob sza ru sta -
no wi ły ra zem 17% po wierzch ni wszyst kich nie mo dliń -
skich sta wów. Na ob sza rze po łu dnio wym funk cjo no -
wa ło po nad to jesz cze kil ka du żych sta wów na le żą cych
do dóbr tu ło wic kich, m.in. Ol szo wy, Pu stel nik, Ław nik
i Wiel kie Tar li sko, zaj mu ją ce łącz nie ok. 200 ha lu stra
wo dy. W sta wach, za rów no tych nie mo dliń skich, jak
i tu ło wic kich, pro wa dzo no głów nie chów kar pia, li na
i szczu pa ka.

Nie mo dliń skie ry by, po za ryn kiem miej sco wym,
sprze da wa no do Brze gu, Wro cła wia i Ny sy. Kie dy
w koń cu lat osiem dzie sią tych XIX wie ku przy szedł za -
stój w sprze da ży na te re nie Ślą ska, w re ak cji na to nie -
mo dliń ska ad mi ni stra cja dóbr pró bo wa ła han dlu
w Ber li nie, gdzie au kcje w du żych, miej skich ha lach
tar go wych gwa ran to wa ły sprze daż. Prze wóz ko le ją,
z uwa gi na brak bez po śred nie go, szyb kie go po łą cze -
nia, po wo do wał du że stra ty, po nie waż część ryb nie
prze ży wa ła ta kie go trans por tu. Do pie ro od 1907 ro -
ku ry by wo żo no za ku pio nym na tą oka zję spe cjal nym
sa mo cho dem do staw czym, dzię ki któ re mu wy eli mi no -
wa no stra ty i wszyst kie do cie ra ły na miej sce ży we. Jed -
nak z bie giem cza su i ten ry nek stał się nie opła cal ny.
Je den z za pi sów za miesz czo nych w zam ko wych ak -
tach mó wi, że przy utar gu w wy so ko ści 1292,62 M
uzy ska ne go w Ber li nie, za in ka so wa no 79,45 M mniej,
ani że li sprze da ży do ko na no by na miej scu. Tak, że
wkrót ce za prze sta no han dlu w sto li cy Nie miec. W la -
tach dzie więć dzie sią tych XIX wie ku chęt nie współ pra -
co wa no z kup ca mi wro cław ski mi, a póź niej, już w wie -

ku XX, głów nie z han dlow ca mi z Gór no ślą skie go Okrę -
gu Prze my sło we go, któ rzy osta tecz nie sta li się naj waż -
niej szy mi od bior ca mi nie mo dliń skiej ry by.

Dziś kon ty nu ato rem bo ga tych i ce nio nych tra dy -
cji ry bac kich nie mo dliń skie go ob sza ru sta wo we go
jest Go spo dar stwo Ry bac kie La sów Pań stwo wych
w Nie mo dli nie, go spo da ru ją ce na więk szo ści daw nych
sta wów. Je go dzia łal ność, zmie rza ją ca prze cież
w pierw szej ko lej no ści do re ali zo wa nia ce lów go spo -
dar czych, po zwa la jed no cze śnie na za cho wa nie bo ga -
tych wa lo rów przy rod ni czych opi sy wa ne go ob sza ru.
Eko lo gicz ne me to dy ho dow li, dba łość o śro do wi sko
wod no -le śne, zrów no wa żo ne sto so wa nie no wo cze -
snej tech ni ki na sty ku z ob sza rem sta wo wym, po zwa -
la mieć na dzie ję, że opi sy wa na kra ina jesz cze dłu go
bę dzie mo gła słu żyć ko lej nym po ko le niom Nie mo dli -
nian i tu ry stom od wie dza ją cym ten za ką tek zie mi nie -
mo dliń skiej. 

Efek ty tak pro wa dzo nej go spo dar ki już od daw na
są wy raź nie za uwa żal ne. Wę drow cy, cza sem za pusz -
cza ją cy się w te stro ny, prze mie rza ją cy ro we rem al bo
pie szo ki lo me try sze ro kich sta wo wych gro bli, od Ol -
drzy szo wic – po Rzę dzi wo jo wi ce, od Lip na – po Tu ło -
wi ce, po dzi wia ją pięk no tu tej szych kra jo bra zów. Z sza -
cun kiem przy glą da ją się wie ko wym dę bom, ro sną cy mi
przy brze gach wszyst kich sta rych sta wów, z cie ka wo -
ścią ob ser wu ją nie zli czo ne ga tun ki ptac twa, któ re
wie dzio ne na tu ral nym in stynk tem upodo ba ło so bie te
oko li ce. Kru ki, bie li ki, żu ra wie, me wy czy kor mo ra ny,
któ re już na po cząt ku XX wie ku zni kły z tu tej sze go kra -
jo bra zu, te raz znów są wi dy wa ne, po twier dza jąc swą
obec no ścią wa lo ry tu tej szej przy ro dy. Ry ba cy w więk -
szych gru pach po ja wia ją się tu rzad ko – raz w ro ku –
póź ną je sie nią, pod czas odło wów. Jed nak rwe tes ja -
ki wów czas czy nią przy sta wo wych mni chach,
hu czą cych ki pie lą spusz cza nej wo dy, czy też przy za -
cią gu ry by, kie dy to wy cho dzą do po ło wy sta wu
i brnąc przez muł z mo zo łem cią gną sieć, nie prze szka -
dza oko licz nym pta kom. Wręcz prze ciw nie – me wy,
cza ple, kor mo ra ny, zla tu ją się tu wów czas gro mad nie,
wy pa tru jąc oka zji do uczty. Póź niej wszyst ko cich nie,
a ob na żo ne wcze śniej sta wy na peł nio ne wo dą znów
od zy sku ją daw ny urok.

Kra ina nie mo dliń skich sta wów to je den z klej no -
tów, któ ry mi na tu ra dość ską po ob da rzy ła zie mię nie -
mo dliń ską. Przy ro da i czło wiek, ra zem, przez set ki lat
zma gań, stwo rzy li tu miej sce, któ re na wie dza ne przez
czło wie ka – lecz nie do tknię te nad mia rem cy wi li za cji
– po zo sta je cią gle jesz cze osto ją wie lu oka zów fau ny
i flo ry. „... Każ dy po wi nien zo ba czyć staw Zan gów
i Ka masz ka, le żą ce ko ło Nie mo dli na, w cza sie lę gów
mew śmie szek. Jest ich tu nie praw do po dob na ilość,
a gniaz da są nie mal wszę dzie, tak że trze ba du żej
uwa gi, aby ich nie roz dep tać. Ogłu sza ją ca wrza wa
pta ków już z da le ka „ude rza” od wie dza ją cych staw
go ści...” Tak opi sy wał naj więk szy nie mo dliń ski staw
Paul Kol li bay słyn ny dzie więt na sto wiecz ny or ni to log.
Zan go wem za uro czo ny był też zna ny nie miec ki pej za -
ży sta Georg Mar schall. Ba wiąc pod ko niec któ re goś
la ta w Nie mo dli nie, utrwa lił wi dok sta wu w wie czor -
nym świe tle za cho dzą ce go słoń ca, z je go ma low ni czą
wy spą i brze ga mi, po ro śnię ty mi kę pa mi tu rzy cy.

W la tach trzy dzie stych XX wie ku dla wie lu oko licz -
nych mi ło śni ków przy ro dy staw Zan gów był bar dzo po -
pu lar nym miej scem wy cie czek pie szych i wy praw ro -
we ro wych. Po nie waż staw ten po ło żo ny był dość
da le ko, naj czę ściej by ły to ca ło dnio we wy pra wy, po łą -
czo ne z pik ni kiem. Jed nym z ta kich po dróż ni ków, któ -
ry nie raz prze mie rzał oko li ce nie mo dliń skich sta wów
był pan Wal ter Sche lenz, zna ny re gio na li sta, au tor wie -
lu opra co wań do ty czą cych zie mi nie mo dliń skiej, któ -
ry tak wspo mi nał przed wo jen ny staw Zan gów: 

„... Staw uka zy wał jesz cze licz nie dość rzad kie
ga tun ki fau ny i flo ry. Ży ły tu ro dzi me żół wie błot ne i za -

skroń ce, wiel kie bą ki i pła sko no sy, zi mo rod ki, ku li ki
i brodź ce krwa wo dzio be, ry bi twy czar ne i zwy czaj ne.
Przy ol brzy miej dę bo wej ta mie sta wo wej ha ła so wa ły
du że i ma łe peł za cze le śne. Nie zwy kle czę sto moż na
tu by ło spo tkać kap tur kę (po krzew kę czar noł bi stą), pie -
cusz ka i świer got ka drzew ne go, a i rów nież ku kuł ka
od cza su do cza su przy po mi na ła o so bie. 

Brze gi la su przy sta wie okry wa ła wy bu ja ła ro ślin -
ność: świer ki, ol chy, dę by, brzo zy, a w do le bo ga te pod -
szy cie buj nie ob ro śnię te zie lem. W nim żół to kwit ną -
ce nie cierp ki, czer wo na wierz bów ka, a nad ni mi
po ły sku ją ce kul ki dzi kie go bzu. W la sach oko li cy Zan -
go wa spo tkać moż na by ło wsze la ką zwie rzy nę że ru -
ją cą no cą: za ją ce, sar ny, li sy, cza sem bor su ka czy dzi -
ka. Król la sów, je leń, by wał tu rzad ko.

Spo ro wy sił ku trze ba by ło wło żyć, aby z brze gu
prze bić się przez gę ste za ro śla i do stać się na otwar -
te wo dy sta wu. Cze go tu nie by ło, bla do -krwi ste ja skry
wod ne, pły wa ją cy ża bi ścieg z li ść mi w kształ cie ner ki,
ża bie ni ca ja skro wa ta wy glą dem przy po mi na ją ca mie -
cze, al bo pły wa ją ca rdest ni ca włók ni sta; w od da li, już
za stre fą brze go wą, bie li ły się li lie wod ne. Wo kół są sia -
du ją cej z za chod nim brze giem sta wu wy spy ob fi cie ro -
sła bi czy ca trój w ręb na, rzę sa wod na i czer mień błot -
na, jak rów nież in ne ro śli ny, po wszech nie spo ty ka ne
na tych te re nach. Z si to wia do bie gał głos na wo łu ją ce -
go trzci nia ka i krzy ki mew śmie szek, z któ rych ty siąc
jesz cze w 1932 ro ku wy sia dy wa ło tu ja ja. Je dy ne
na Gór nym Ślą sku gę si gę ga we (6 par) gnieź dzi ły się
wła śnie na Zan go wie, a w 1931 ro ku na są sied nim sta -
wie Ka masz ka, za trzy mał się na wet kor mo ran. Spo tkać
tu moż na by ło bącz ka i ko kosz kę wod ną, a na otwar -
tej wo dzie per ko za dwu czu be go, kacz kę krzy żów kę, gło -
wien kę, pod go rzał kę, rów nież cza plę si wą, znaj du ją cą
tu za pew ne wy star cza ją cą ilość po ży wie nia. Krą żą cy
wy so ko błot niak sta wo wy mil czą co spo glą dał z gó ry
na ta flę wo dy, do pó ki na pły wa ją ca wie czor na mgła,
a po niej spo koj na noc – nie na ka za ły ci szy. 

Tyl ko raz w ro ku, przy odło wie ryb, pa no wa ła
wrza wa i ruch na sta wie. Po tym trze ba by ło wie lu ty -
go dni, aby wo da znów osią gnę ła swój pier wot ny stan,
a Zan gów po now nie przed sta wiał ob raz nie zmą co ne -
go spo ko ju...”.

Opi sa na kra ina – świat sta wów, trzcin, pta ków
i dzie siąt ków ga tun ków chro nio nej ro ślin no ści – jest
miej scem uni ka to wym. Na sta wach i w plą ta ni nie
ota cza ją cych je cie ków wod nych gnież dżą się dzie siąt -
ki ga tun ków pta ków, a dru gie ty le zla tu je tu pod czas
se zo no wych wę dró wek. Każ dej wio sny i je sie ni sta wy
sta ją się przy stan kiem dla ty się cy dzi kich gę si i ka czek,
a część z nich za kła da tu gniaz da. Ob fi tość ptac twa
i ryb przy cią ga bie li ki, kru ki, czy in ne dra pież ni ki, ma -
ją ce wo kół licz ne sta no wi ska. Choć wszyst kie swe bo -
gac twa kra ina ta za wdzię cza ludz kiej ak tyw no ści go -
spo dar czej – jej przy szłość za le ży w głów nej mie rze
od zrów no wa żo nej i w pew nym stop niu ogra ni czo nej
dzia łal no ści czło wie ka. Do ty czy to nie tyl ko ry ba ków
użyt ku ją cych sta wy, ale i tych, któ rzy ko rzy sta ją z jej
atrak cyj no ści przy rod ni czej.

Elż bie ta i Ma riusz Woź nia ko wie
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