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Dro dzy Czy tel ni cy!
Od da je my w Wa sze rę ce naj now sze – wrze śnio wo -paź dzier ni ko we

wy da nie Pul su Nie mo dli na. Na wią zu jąc do wy bo rów par la men tar nych, któ -
re od by ły się w dniu 9 paź dzier ni ka 2011 r. przed sta wia my wy ni ki w na szej
gmi nie.

Za na mi pierw szy mie siąc szko ły. Na ła mach wrze śnio wo-paź dzier ni -
ko we go Pul su Nie mo dli na pre zen tu je my zdję cia pierw szo kla si stów ze Szko -
ły Pod sta wo wej w Gra czach, Ro gach i Ze spo łu Szkol no -Przed szkol ne go
w Gra bi nie. 

Opi su je my tak że prze bieg wy ciecz ki na Ukra inę do part ner skie go mia -
sta Nie mo dli na – Do li ny, któ rą zor ga ni zo wa ło Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Zie -
mi Do liń skiej w Nie mo dli nie.

Na ła mach na sze go mie sięcz ni ka przed sta wia my rów nież wy wiad
z bur mi strzem Nie mo dli na Mi ro sła wem Stan kie wi czem. Jak co mie siąc sze -
ro ko opi su je my bie żą ce spra wy z ży cia miesz kań ców gmi ny Nie mo dlin, ich
ma łe i du że suk ce sy. Z pew no ścią do wiel kich suk ce sów na le ży za li czyć zwy -
cię stwo miesz kań ca Nie mo dli na Ra fa ła Pa sierb ka w Mi strzo stwach Świa -
ta w stun cie, któ re od by ły się w In dia na po lis. O star cie w tych zawo dach mło -
dy spor to wiec opo wie dział na szej re dak cji. 

W tym nu me rze znaj dą Pań stwo tak że wy wiad z pre ze sem Lo kal nej
Gru py Ry bac kiej „Opolsz czy zna” Ja ku bem Ro szu kiem. 

Waż nym wy da rze niem bę dą cym wstę pem do li sto pa do we go Świę ta Kar -
pia, by ły ob ra dy ju ry IXMię dzy na ro do we go Kon kur su Ry sun ku Sa ty rycz ne go
„Kar pik 2011”, któ re od by ły się na po cząt ku paź dzier ni ka w Ośrod ku Kul tu -
ry w Nie mo dli nie. O wy ni kach te go kon kur su in for mu je my w tym wy da niu.

Po nad to w tym wy da niu Pul su Nie mo dli na nie bra ku je in for ma cji
z dzie dzi ny edu ka cji, oświa ty, spor tu oraz za po wie dzi cie ka wych wy da rzeń
kul tu ral nych i bo ga tej ofer ty spę dze nia wol ne go cza su w naj bliż szych mie -
sią cach. 

Za chę ca my do lek tu ry
Re dak cja
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W październiku za grosze:
– CEBULKI KWIATOWE
– SŁOIKI NA GRZYBY
– WKŁADY I ZNICZE

Niemodlin, ul. Opolska 14, tel. 77 460 74 66
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W dniu 7 paź dzier ni -
ka 2011 r., już po raz
dzie wią ty, ob ra do wa ło
ju ry Mię dzy na ro do we go
Kon kur su Ry sun ku Sa ty -
rycz ne go „KAR PIK”. 

Skład te go rocz ne go ju ry przed sta -
wiał się na stę pu ją co: Ja cek Frąc kie wicz
– uzna ny ar ty sta, ma larz, twór ca wie lu sa -
ty rycz nych ob ra zów, prze wod ni czą cy ju ry
oraz człon ko wie: Mi chał Gra czyk – ry sow -
nik, sa ty ryk, czło nek Za rzą du SPAK; Wie -
sław Li pec ki – ry sow nik, czło nek SPAK;
Mał go rza ta Bie droń – pla styk i Ma rek
Ada mus – dy rek tor Go spo dar stwa Ry -
bac kie go w Nie mo dli nie. 

Na Kon kurs wpły nę ło 361 prac 200
au to rów z 38 kra jów świa ta, w tym tak od -
le głych jak: Sri Lan ka, In die, Iran, Bra zy lia, Sin ga pur, Sal -
wa dor, USA, Ni ge ria. Po ziom prac w tym ro ku był dość
wy rów na ny. Aby zdo być na gro dę czy wy róż nie nie ry -
sow ni cy prze ści ga li się w po my słach. 

To już dzie wią ta edy cja, a na kon kurs na dal na pły -
wa ją pra ce, któ re po tra fią za sko czyć oglą da ją ce go
swo ją au ten tycz no ścią i no wa tor stwem po my słu. Więk -
szość prac to pra ce wy ko na ne przez za wo do wych ry -
sow ni ków, któ rzy na co dzień two rzą swo je pra ce na po -
trze by ryn ku pra so we go. 

Każ dy kon ty nent pre zen tu je się ina czej. Barw ne są
pra ce aż z Ame ry ki Po łu dnio wej czy Azji, bar dzo do brze
wy ko na ne tech nicz nie – te z Eu ro py i, nie co zwa rio wa -
ne, te z kra jów np. an glo sa skich, jak Wiel ka Bry ta nia czy
USA. W tym ro ku na pły nę ło spo ro prac z państw bał -
kań skich, Ru mu nii czy Buł ga rii i to pra ce bar dzo uzna -
nych w swo ich kra jach ar ty stów. Na kon kurs swo je
pra ce po sła ła np. ca ła czo łów ka wy śmie ni tych ry sow -
ni ków – sa ty ry ków z Ukra iny. Bar dzo wy so ki po ziom
w tym ro ku pre zen tu ją ry sow ni cy z Pol ski. 

Ju ry mia ło bar dzo trud ne za da nie ze wzglę du
na wy so ki po ziom prac i po my słów. Po szu ki wa no
więc ry sun ków nie co no wa tor skich, nie co in nych
od tra dy cyj ne go przed sta wia nia kar pia, czy po ło -
wów. Po po nad dwu go dzin nych ob ra dach uda ło się
wy ło nić lau re atów. 

Wy ni ki te go rocz nych ob rad ju ry przed sta wia ją się
na stę pu ją co: na gro dę Grand Prix otrzy mał Ni ko la Hen -
drickx z Bel gii. Dwie rów no rzęd ne na gro dy tra fi ły
do Hen ry ka Ce bu li i Mag da le ny Wo sik z Pol ski. Na to -
miast sied mio ro ry sow ni ków zo sta ło uho no ro wa nych
wy róż nie nia mi: Olek siy Ku sto vsky z Ukra iny, Ga briel Ru -
su z Ru mu nii, Vla di mir Ka za ne vsky z Ukra iny, Pa vel Dvo -
ra cek z Czech, Wi told My sy ro wicz, Sła wo mir Łu czyń ski
i Ka ta rzy na Pe try kow ska z Pol ski. Na gro dę bur mi strza
Nie mo dli na, za mo tyw nie mo dliń ski w pra cy, otrzy mał
Ja nusz Ko żusz nik. 

Jak przy znał prze wod ni czą cy ju ry Ja cek Frąc kie -
wicz po za koń czo nych ob ra dach „po ziom prac jest
w tym ro ku nie zwy kle wy so ki, ale ta, wy ko na na przez
Bel ga, na tych miast zo sta ła wy róż nio na przez ca łe ju ry.
Wy ko nał fan ta stycz ną, pięk ną pra cę, któ ra ca łe mu
gre mium ju ry się po do ba ła. Od pierw sze go wej rze nia,
bo to ry su nek w nie po wta rzal nej tech ni ce, uro czy.”

Nie mniej szym po wo dze niem niż kon kurs dla do -
ro słych cie szył się tak że kon kurs ry sun ko wy dla dzie ci
„Ma ły Kar pik”.

Na kon kurs wpły nę ło 150 prac z mia sta i gmi ny
Nie mo dlin oraz z gmin na le żą cych do Lo kal nej Gru py

Ry bac kiej Opolsz czy zna. Dzie ci za ska ki wa ły cie ka wy mi
po my sła mi i wspa nia ły mi kom po zy cja mi. 

Grand Prix – na gro dę Lo kal nej Gru py Ry bac kiej
Opolsz czy zna, za pra cę przed sta wia ją -
cą ze sma kiem „po da ną” ry bę, otrzy ma -
ła Oli wia Ko te luk za Szko ły Pod sta wo wej
nr 1 w Nie mo dli nie. W ka te go rii klas 0-
4 pierw sze miej sce zdo był Szy mon
Chmu ra ze Szko ły Pod sta wo wej w Po ko -
ju, dru gie miej sce przy pa dło Jes si ce Ma -
ciej, rów nież ze Szko ły w Po ko ju, trze cie
Mar ce li nie Kul czyc kiej ze Szko ły Pod sta -
wo wej nr 1 w Nie mo dli nie. 

W ka te go rii klas 5-6 naj lep szą pra -
cą oka za ła się pra ca Wik to rii Ha biak,
dru gie miej sce za ję ła Han na Wę grow -
ska, a trze cie Mag da le na Ko ne fał,
wszyst kie lau re at ki re pre zen tu ją Szko łę
Pod sta wo wą nr 1 w Nie mo dli nie.

Wszyst kim lau re atom gra tu lu je my!
Na gro dzo ne i naj cie kaw sze pra ce te -
go rocz ne go „Kar pi ka” bę dzie moż na
po dzi wiać na wy sta wie w Ośrod ku Kul -
tu ry w Nie mo dli nie, któ ra zo sta nie za in -
au gu ro wa na pod czas ob cho dów Świę -

ta Kar pia, w dniach 18 i 19 li sto pa da 2011 r., na któ re
już dziś ser decz nie za pra sza my. Jak zwy kle z tej oka zji
zo sta nie rów nież wy da ny spe cjal ny ka ta log po kon kur -
so wy, w któ rym, obok ry sun ków, znaj dą się tak że prze -
pi sy ku li nar ne na po tra wę z ryb. 

Mi chał Gra czyk 
Ka ta rzy na Knie ja

O swo ich pierw szych wra że niach, wkrót ce po ogło sze niu
wy ni ków „Kar pi ka”, opo wie dział re dak cji Pulsu Nie mo dli na
je go zwy cięz ca – Ni ko la Hen drickx:

„Mi chał Gra czyk, je den z jurorów „Kar pi ka”, przy słał mi wy ni ki te go rocz nej edy cji. Kie dy zo ba czy -
łem swo je na zwi sko na li ście lau re atów, by łem bar dzo szczę śli wy, ale ni gdy nie spo dzie wa łem się, że wy -
gram głów ną na gro dę! 

Mo ją pierw szą my ślą, kie dy do wie dzia łem się o zwy cię stwie, by ło to, że znów bę dę miał oka zję od -
wie dzić Pol skę! W kon kur sie uczest ni czę już po raz trze ci. W 2009 ro ku wy gra łem jed ną z na gród nie -
mo dliń skie go Kar pi ka. Po byt w Pol sce był naj bar dziej eks cy tu ją cym do świad cze niem, ja kie kie dy kol wiek
mia łem. Wraz ze swo ją dziew czy ną by li śmy wte dy bar dzo cie pło przy ję ci w Nie mo dli nie. 

My śla łem, że już ni gdy nie bę dę miał szan sy na tak wspa nia ły wie czór, ja ki wte dy prze ży li śmy, pod -
czas ga li Kar pi ka. Pew nie też dla te go póź niej, co ro ku, uczest ni czy łem w kon kur sie ma jąc na dzie ję, że
kie dyś uda mi się wró cić do Pol ski. I tak też się sta ło. 

Zwy cię ski ry su nek przed sta wia ry ba ka bez rąk sie dzą ce go na krze śle, a na ścia nie „pre zen tu ją się”
zło wio ne przez nie go ry by i je go dło nie, któ re po ka zu ją jak wiel ką „sztu kę” ostat nio zło wił… Je stem bar -
dzo szczę śli wy, że ry su nek ten zo stał do strze żo ny przez ju ro rów i że znów przy ja dę do Nie mo dli na. Po -
zna łem tam wie lu bar dzo mi łych lu dzi, któ rych mam na dzie ję zo ba czę po now nie. 

Uczest nic two w kon kur sie ry sun ko wym, ta kim jak Kar pik, jest dla mnie wiel ką sa tys fak cją. Jest to
wspa nia ły spo sób ko mu ni ka cji z dru gim czło wie kiem bez uży cia słów. Mam moż li wość po zna nia cie ka -
wych lu dzi. Świat ry sow ni ków jest bar dzo ma ły, dla te go tak waż ne dla mnie jest po zna wa nie no wych
lu dzi i spo ty ka nie ich w róż nych kra jach, na ca łym świe cie”.

Ju ro rzy „Kar pi ka” wy bra li

Grand Prix „Karpika”:
Nikola Hendrickx

(Belgia)

Jurorzy ze zwycięską pracą. Od lewej:
Wiesław Lipecki, Marek Adamus,

Małgorzata Biedroń, Michał Graczyk,
Jacek Frąckiewicz

Grand Prix „Małego Karpika”:
Oliwia Koteluk (SP nr 1 w Niemodlinie)



W dniach od 14 do 20 wrze -
śnia 2011 r. trzy dzie ści osób,
z róż nych za kąt ków Pol ski, wzię -
ło udział w wy ciecz ce na Ukra -
inę, któ rej or ga ni za to rem by ło
Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Zie mi
Do liń skiej w Nie mo dli nie. Do li -
na jest mia stem part ner skim Nie -
mo dli na.

Dla wie lu uczest ni ków wy jaz du, wśród któ rych
znaj do wa ły się oso by m.in. z Nie mo dli na, Gra czy,
Tu ło wic, Szcze ci na, Rze szo wa czy Biel ska -Bia łej,
by ła to praw dzi wa po dróż sen ty men tal -
na do miejsc swo je go uro dze nia, uro dze nia swo -
ich ro dzi ców, czy dziad ków. 

Pierw szym przy stan kiem na Przy kar pac kim
szla ku był Stryj – mia sto, z któ re go wy wo dzi się
m.in. Kor nel Ma ku szyń ski. Na stęp nie za trzy ma -
li śmy się w Bo le cho wie, gdzie znaj du je się ko lej -
ny, obok Do li ny i Ka łu sza, pol ski ko ściół, któ ry
po wstał z ru in, głów nie dzię ki upo ro wi, za an ga -
żo wa niu i cięż kiej pra cy księ dza Krzysz to fa Pa -
na sow ca, pro bosz cza pa ra fii pw. Na ro dze nia
Naj święt szej Ma rii Pan ny w Do li nie. We współ -
pra cy z ludź mi do brej wo li m.in. ze Sto wa rzy sze -
niem Przy ja ciół Zie mi Do liń skiej, któ re po ma ga
fi nan so wo i rze czo wo ro da kom na Ukra inie oraz
przy za an ga żo wa niu władz Nie mo dli na, moż li wy
był cał ko wi ty re mont i wy po sa że nie tych trzech pol -
skich ko ścio łów.

W grud niu 2011 r. przy pa da dwu dzie sta rocz ni ca
ist nie nia pol skiej pa ra fii w Do li nie. Wi zy ta ro da ków
na tam tych te re nach by ła więc oka zją do te go, by świę -
to wać za rów no tę okrą głą rocz ni cę oraz do wzię cia
udzia łu w uro czy sto ściach od pu sto wych pa ra fii pw.
Na ro dze nia Naj święt szej Ma rii Pan ny, któ re przy pa dły
na nie dzie lę – 18 wrze śnia 2011 r. 

Wcze śniej jed nak or ga ni za to rzy wy ciecz ki przy go -
to wa li dla jej uczest ni ków sze reg atrak cji, głów nie zwią -
za nych ze zwie dza niem daw nych te re nów na szej Oj czy -
zny, któ re do dziś w wie lu pol skich ser cach zaj mu ją
miej sce szcze gól ne. Nie jed no krot nie przy po mi na ją bo -
wiem szczę śli we la ta dzie ciń stwa i mło do ści, a dla po -
ko leń, któ re uro dzi ły się już po woj nie są wzru sza ją cą
po dró żą w prze szłość swo ich ro dzi ców, dziad ków i pra -
dziad ków, po szu ki wa niem ko rze ni i od kry wa niem wła -
snej toż sa mo ści. 

Ka łusz – to jed no z waż nych dla Po la ków miejsc
na Ukra inie, w któ rym wciąż pie lę gno wa na jest pol ska
tra dy cja i kul tu ra sku pia ją ca się przede wszyst kim wo -
kół pol skie go ko ścio ła i pa ra fii pw. św. Wa len te go. Nie
mo gło za brak nąć tu taj tak że piel grzy mów z Pol ski, któ -
rych po tym szcze gól nym miej scu opro wa dzał pre zes
Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół Zie mi Do liń skiej w Nie mo dli -
nie Zbi gniew Ja giel nic ki. „W 1863 ro ku w tym ko ście le
był chrzczo ny mój oj ciec” – opo wia dał. – „Sta ra niem na -
sze go Sto wa rzy sze nia i księ dza Krzysz to fa Pa na sow ca
uda ło się od re mon to wać ko ściół, m.in. po wsta ła no wa

po sadz ka, któ rej wcze śniej nie by ło. Dziś ko ściół jest
praw dzi wą per łą  Ka łu sza”. 

Z pew no ścią ko lej nym mia stem, któ re war to zo ba -
czyć bę dąc w za chod niej czę ści Ukra iny, jest daw ny Sta -
ni sła wów, obec nie Iwa no -Fran kiwsk. Prze cha dza jąc się
po ryn ku, na po tkać moż na wie le śla dów pol sko ści. Jest
nim m.in. ko ściół Naj święt szej Ma rii Pan ny – daw niej
sank tu arium ro du Po toc kich, dziś mu zeum sztu ki czy ta -
bli ca po sta wio na w 1883 ro ku przez miesz kań ców,
upa mięt nia ją ca Sta ni sła wa Po toc kie go, od imie nia któ -
re go po wsta ła na zwa mia sta. 

Ze Sta ni sła wo wa uda li śmy się do Ko ło myi, skąd po -
cho dzi wie lu Po la ków, któ rych wo jen ne i po wo jen ne ko -
le je lo su rzu ci ły na te re ny wo je wódz twa opol skie go, rów -
nież Nie mo dli na. W Ko ło myi uro dził się pol ski po eta
epo ki oświe ce nia – Fran ci szek Kar piń ski – to je go imię
no si Pol skie To wa rzy stwo Kul tu ry Pol skiej w Do li nie,
któ re sku pia po nad stu człon ków.

W Ko ło myi za cho wa ła się bo ga ta tra dy cja hu cul -
ska. Na to miast w Mu zeum Pi sa nek zwie dza ją cych za -
chwy ca ły mi ster nie wy ko na ne ozdo by wiel ka noc ne, nie
tyl ko ko lo ro we ja ja, ale rów nież bo ga to wy szy wa ne
i ha fto wa ne ma te ria ły oraz stro je re gio nal ne. 

W po dró ży po Ukra inie, nie spo sób omi nąć by ło
mia sta jak że bli skie go każ de mu Po la ko wi, czy li Lwo wa.
Swo ją wi zy tę we Lwo wie roz po czę li śmy odCmen ta rza Ły -
cza kow skie go. Zo ba czy li śmy m.in. grób Ma rii Ko nop nic -
kiej, Ga brie li Za pol skiej czy po mnik Ju lia naKon stan te go
Or do na – wal czą ce go w po wsta niu li sto pa do wym.
Ogrom ne wra że nie na zwie dza ją cych zro bił wi dok bia -
łych krzy ży – mo gił słyn nych Or ląt Lwow skich. Mło dzi żoł -
nie rze, wie lu za le d wie kil ku na sto let nich, któ rzy zgi nę li
naZie mi Lwow skiej wwal kach z lat1918-1920. Zwie dza -
jąc lwow ski ry nek – pięk ne sta re ka mie ni ce, śla dy daw -
nej pol sko ści, o któ rych opo wia dał prze wod nik, wie lu
z nas uda ło się w po dróż sen ty men tal ną w prze szłość. 

Naj waż niej sza jed nak, w na szej ukra iń skiej wy pra -
wie, by ła Do li na– mia sto tak do brze zna ne Po la kom, ro -
dzin ne stro ny nie jed ne go miesz kań ca Nie mo dli na. Miej -
sco wość, w któ rej w cza sie II woj ny świa to wej ar mia
ukra iń ska wy mor do wa ła wie lu na szych ro da ków. Tu taj
przed dwu dzie stu la ty, wraz z od bu do wą pol skie go ko -
ścio ła, za rów no w na ro dzie ukra iń skim, jak i w nas Po -
la kach, zwłasz cza w mło dym po ko le niu, przy wró co -
na zo sta ła pa mięć o tych, któ rzy zgi nę li za Oj czy znę.
Ko ściół po wstał jed nak nie po to, by dzie lić, ale, by słu -
żyć wza jem ne mu po jed na niu. Nie moż na za po mnieć
o tym, co by ło złe w prze szło ści. Trze ba tyl ko sta rać się,
mi mo wszyst ko, wy ba czać i nagrun cie te go, co łą czy bu -
do wać wza jem ny sza cu nek, współ pra cę, przy jaźń.

Na przy kła dzie pa ra fii w Do li nie wi dać, że jest to moż -
li we i re al ne dzię ki co dzien nej wspól nej pra cy i wza jem -
nemu po zna wa niu się. Wiel ka wtym za słu ga księ dza Pa -
na sow ca, któ ry jest swe go ro dza ju łącz ni kiem mię dzy
dwo ma na ro da mi. Wdniu18 wrze śnia2011 r., pod czas
uro czy sto ści od pu sto wych w Do li nie oraz na spe cjal nie
zor ga ni zo wa nym te go dnia w Do mu Kul tu ry w Do li nie
kon cer cie pol sko -ukra iń skie go bra ter stwa po wta rzał:
„Chce my, by od pust pa ra fial ny, któ ry dziś świę tu je my słu -
żył spo tka niu z dru gim czło wie kiem. Wio dą cym ha słem
dzi siej szych uro czy sto ści jest bra ter stwo mię dzy na ro -
dem ukra iń skim a pol skim. Zgo da bu du je, a nie zgo da
ruj nu je. My ślę, że uda ło nam się zbu do wać most, poktó -
rym kro czy my wspól nie – Po la cy i Ukra iń cy”…

Na nie dziel ne uro czy sto ści ko ściel ne do Do li ny,
bę dą ce głów nym punk tem pro gra mu na szej wy ciecz -
ki po Ukra inie, oprócz de le ga cji z Nie mo dli na, przy je -
cha li tak że m.in. człon ko wie ka pe li gó ral skiej z Isteb nej

w Pol sce, któ rzy wspa nia łą mu zy ką i śpie wem
wzru szy li nie jed no pol skie i ukra iń skie ser ce.
Wszyst kich go ści chle bem i so lą przy wi tał go -
spo darz świą ty ni oraz dzie ci ze szkół so bot nio -
-nie dziel nych, któ re ist nie ją przy pa ra fii w Do -
li nie, Bo le cho wie i Ka łu szu. Msza świę ta
od pra wio na przy wy peł nio nej po brze gi świą -
ty ni by ła wzru sza ją cym wy bu chem pa trio ty -
zmu, dla wie lu tę sk no tą za utra co ną zie mią,
ale tak że ra do ścią, że tra dy cja pol ska na Ukra -
inie nie umie ra. Wręcz prze ciw nie – jest ona
pie lę gno wa na przez mło de po ko le nia, któ re
czę sto wy wo dzą się z ro dzin mie sza nych – pol -
sko -ukra iń skich. Dla nich wspól ne ży cie – ra -
zem, a nie prze ciw so bie – sta je się co dzien no -
ścią i czymś zu peł nie na tu ral nym. Kon cert
słu żą cy po jed na niu obu na ro dów, któ ry od był
się tej nie dzie li w Do li nie, był te go naj lep szym

do wo dem. Obok sie bie za śpie wa li, za gra li i za tań czy li
m. in.: chór na uczy ciel ski Ema nu el z Ka łu sza, ka pe la
gra ją ca mu zy kę hu cul ską z Do li ny, ka pe la gó ral ska
z Isteb nej, dzie cię cy ze spół ta necz ny „Per ła”, któ ry za -
chwy cił swo im wy ko na niem kra ko wia ka oraz żeń ski
ze spół śpie wa ją cy ukra iń skie pie śni lu do we z Do li ny
i wie lu in nych. 

Pol ska de le ga cja z Nie mo dli na pod czas po by tu
na Ukra inie go ści ła w do mach pol skich ro dzin za miesz -
ka łych w Do li nie, część z nas prze by wa ła w Do mu Piel -
grzy ma, przy pa ra fii pw. Na ro dze nia Naj święt szej Ma -
rii Pan ny w Do li nie. War to pod kre ślić nie zwy kłą
życz li wość ro dzin przyj mu ją cych ro da ków z Pol ski. Wy -
jeż dża jąc z Do li ny wie lu z nas nie kry ło łez wzru sze nia,
z ża lem opusz cza li śmy go ścin ną Zie mię Do liń ską. Jed -
nak do tych cza so wa współ pra ca Nie mo dli na i Do li ny
oraz wza jem ne do bre re la cje ich miesz kań ców z pew -
no ścią mo gą da wać na dzie ję na ko lej ne spo tka nia
w przy szło ści, któ rych oby by ło jak naj wię cej… Cze go
so bie i Pań stwu ży czy Ka ta rzy na Knie ja

4WydarzeniaPULS
Niemodlina

Po dróż sen ty men tal na:

Ukra iń skie Przy kar pa cie - Do li na

W czasie uroczystości w Dolinie

Wspólne zdjęcie gospodarzy i gości

Uroczystości kościelne w Dolinie
– powitanie chlebem i solą gości z Polski
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Ro wer za miast sa mo cho du
Eu ro pej ski Dzień Bez Sa mo cho du, któ -

ry ob cho dzo ny jest 22 wrze śnia, ucznio -
wie i na uczy cie le ze Szko ły Pod sta wo wej
nr 1 i Szko ły Pod sta wo wej nr 2 w Nie mo dli -
nie spę dzi li w tym ro ku na raj dzie ro we ro -
wym zor ga ni zo wa nym przez Urząd Miej -
ski w Nie mo dli nie i Ośro dek Spor tu
i Re kre acji w Nie mo dli nie. 

Szla kiem wio dą cym do Ze spo łu Przy rod ni czo -
-Kra jo bra zo we go w Lip nie prze je cha ło czter dzie stu
uczest ni ków wy ciecz ki. O hi sto rii, oko licz nych uni ka -
to wych drze wach, przy ro dzie i zwie rzy nie opo wia dał
Wie sław Po go now ski – znaw ca te re nu, eme ry to wa -
ny le śnik, mi ło śnik przy ro dy, a co war te pod kre śle nia,
tak że wspa nia ły ga wę dziarz. 

Dzie ci z cie ka wo ścią słu cha ły le śnych opo wie ści,
za cho wu jąc przy tym ci szę, czy stość i sza cu nek na -
leż ny ota cza ją cej przy ro dzie. 

Na za koń cze nie wy ciecz ko wi cze mo gli po si lić
się pie czo ny mi kieł ba ska mi i od po cząć przy ogni sku,
któ re or ga ni za to rzy przy go to wa li na te re nie ba se nu
ką pie lo we go w Lip nie. 

kk

Osu wi sko w Gra czach
– wy ni ki eks per ty zy 

O wy ni ki eks per ty zy, prze pro wa dzo nej
przez Aka de mię Gór ni czo -Hut ni czą w Kra -
ko wie w związ ku z osu nię ciem się dro gi
Gó ra -Gra cze w lip cu br., re dak cja Pul su
Nie mo dli na za py ta ła pre ze sa Spół ki Ba -
zalt Gra cze An drze ja Miś tę. 

An drzej Miś ta: Na pod sta wie eks per ty zy
moż na uznać, że przy czy na mi osu nię cia się dro gi Gó -
ra -Gra cze, któ re na stą pi ło z 18 na 19 lip ca br., by ły:

– nie ko rzyst na bu do wa geo lo gicz na w tej czę ści
zło ża z punk tu wi dze nia sta tecz no ści (zbyt du że na -
chy le nie warstw osu wi sko wych w stro nę wy ro bi ska),

– nie ko rzyst ne wa run ki at mos fe rycz ne, w tym
dłu go trwa łe opa dy, któ re mia ły miej sce w lip cu br.
(osła bie nie wła ści wo ści wy trzy ma ło ścio wych zło ża),

– zbyt cien ka war stwa skał ba zal to wych, któ ra
nie mo gła oprzeć się na po ro wi ma sy skal nej po wo -
du jąc osu nię cie,

– wpływ ob cią żeń dy na micz nych w związ ku z eks -
plo ata cją oraz ruch po jaz dów na dro dze po wia to wej. 

Eks per ty za okre śli ła rów nież mi ni mal ną od le -
głość bu do wy dro gi ko ło wej od kra wę dzi wy ro bi ska.
Wy no si ona 85 me trów. 

Dal sze de cy zje co do ewen tu al nej od bu do wy
dro gi bę dą pod ję te wspól nie przez Sta ro stwo Po -
wia tu Opol skie go, Urząd Gmi ny Nie mo dlin oraz
Spół kę Ba zalt Gra cze.

Zło te Go dy
W dniu 13 wrze śnia br., w Ośrod ku Kul -

tu ry w Nie mo dli nie, od by ła się uro czy stość
wrę cze nia me da li nada nych przez Pre zy -
den ta RP z oka zji dłu go let nie go po ży cia
mał żeń skie go. 

Me da le mał żeń stwom z pięć dzie się cio let nim
sta żem w imie niu Pre zy den ta wrę czał Bur mistrz Nie -
mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz i Przewodniczący
Rady Miejskiej w Niemodlinie Mariusz Nieckarz.
W uro czy sto ści wzię li udział Pań stwo:
– Kry sty na i Ta de usz An drej szyn z Gra czy
– An na i Ber nard An drze jew scy z Nie mo dli na
– Te re sa i Eu ge niusz Bar czyk z Wy dro wic 
– Ali cja i Jan Bie la z Nie mo dli na
– Kry sty na i Sta ni sław Ju kow scy z Gra czy
– Anie la i Wło dzi mierz Gra bow scy z Nie mo dli na
– He le na i Ta de usz Ma zur z Nie mo dli na
– Ewa i Cze sław Pasz kow scy z Nie mo dli na
– Re gi na i Ru dolf Rich ter z Tar ni cy
– Ja ni na i Jan Waj man z Nie mo dli na
– Mał go rza ta i Enoch Wą cha ła z Nie mo dli na
– Ma rian na Ka miń ska z Rzę dzi wo jo wic – ode bra ła me dal w imie niu

nie obec ne go mę ża – Ka ro la
– Apo lo nia Ma zur z Pio tro wej – ode bra ła me dal w imie niu nie obec -

ne go mę ża – Bo le sła wa 
– Wil hel mi na Sa wic ka z Gra bi na – ode bra ła me dal w imie niu nie obec -

ne go mę ża – Jó ze fa 
Bur mistrz po gra tu lo wał wszyst kim pa rom pięk -

ne go ju bi le uszu Zło tych Go dów. Ży czył tak że dal -
szych wie lu wspól nych lat w do brym zdro wiu i szczę -
ściu. Spo tka nie prze bie ga ło w mi łej at mos fe rze, nie
za bra kło wza jem nych po dzię ko wań, wzru szeń i roz -
mów. Czas wszyst kim go ściom umi la ły pio sen ki
do tek stów Jo na sza Ko fty i Agniesz ki Osiec kiej, wy -
ko na ne przez wo ka li stów Sce ny Mło dzie żo wej Ośrod -
ka Kul tu ry w Nie mo dli nie.

Rów nież w dniu 4 paź dzier ni ka 2011 r. Bur-
mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz wrę czył
An nie i Emi lia no wi Krzą stek z Ro gów me dal
nada ny przez pre zy den ta RP za dłu go let nie po ży -
cie mał żeń skie.

Z pew no ścią wszyst kie uho no ro wa ne pa ry mo -
gą być przy kła dem dla mło de go po ko le nia, jak być
ra zem na do bre i na złe. Bo naj waż niej sze jest, by
wspie rać się i ko chać, wbrew trud no ściom, któ re
prze cież ła twiej po ko ny wać we dwo je… 

Ka ta rzy na Knie ja

No mi na cje do sta tu et ki
„Zło ty So kół”

Ka pi tu ła „Zło te go So ko ła” na pod sta wie zło żo -
nych wnio sków no mi no wa ła do na gro dy „Zło te go So -
ko ła” w ro ku 2011: Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Zie mi
Do liń skiej oraz Pa nią Te re sę Adam czyk. Wy bór do ko -
na ny przez Ka pi tu łę na stą pi 9 li sto pa da 2011r. 

Ser decz nie gra tu lu je my no mi no wa nym.

Mo ni ka Za wadz ka
no wym soł ty sem Ja ku bo wic

W dniu 29 wrze śnia br. od by ły się wy bo ry na soł ty -
sa Ja ku bo wic. Spo łecz ność so łec twa jed no gło śnie po wie -
rzy ła to sta no wi sko je dy nej kan dy dat ce – Pa ni Mo ni ce
Za wadz kiej. Ser decz nie gra tu lu je my wy bo ru Pa ni Soł tys
i ży czy my sa mych suk ce sów w spra wo wa niu tej funk cji. 

Hi sto ria Lo kal na
po raz osiem na sty

W dniu 13 paź dzier ni ka 2011 r.,
w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie, od by ło
się osiem na ste spo tka nie w ra mach pro -
jek tu Hi sto ria Lo kal na, zor ga ni zo wa ne
przez Nie mo dliń skie To wa rzy stwo Re gio -
nal ne, Bur mi strza Nie mo dli na i Dom
Współ pra cy Pol sko -Nie miec kiej.

Uczest ni cy spo tka nia mo gli wy słu chać od czy tu
dra Mar ka Misz ta la pn. „Rok pierw szy w po wie cie
nie mo dliń skim – prze obra że nia ad mi ni stra cyj ne, spo -
łecz no -go spo dar cze i po li tycz ne (stu dium przy pad ku)”.

Pro jekt Hi sto ria Lo kal na współ fi nan so wa ny jest ze
środ ków zwrot nych Fun da cji Roz wo ju Ślą ska oraz
Wspie ra nia Ini cja tyw Lo kal nych, po cho dzą cych z wcze -
śniej szych do ta cji rzą du Re pu bli ki Fe de ral nej Nie miec.

Od czy ty i spo tka nia od by wa ją się w ra mach
pro gra mu Hi sto ria Lo kal na na przy kła dzie wy bra -
nych po wia tów, miast i gmin re ali zo wa ne go od ro -
ku 1997 przez Dom Współ pra cy Pol sko -Nie miec kiej
we spół z sa mo rzą da mi i or ga ni za cja mi spo łecz ny mi.

Red.

Środ ki unij ne na re mont
3 świe tlic wiej skich
w Gmi nie Nie mo dlin

Gmi na Nie mo dlin po zy ska ła kwo -
tę 671 652,00 zł na re mont i roz bu do wę
świe tlic wiej skich w miej sco wo ściach: Lip -
no, Rzę dzi wo jo wi ce i Gro dziec. 

W dniu 30 wrze śnia br. Bur mistrz Nie mo dli na
Pan Mi ro sław Stan kie wicz pod pi sał trzy umo wy z Za -
rzą dem Wo je wódz twa Opol skie go na re ali za cję
przed mio to wych in we sty cji. 

Dzię ki fun du szom ze wnętrz nym moż li wa bę dzie
po pra wa funk cjo nal no ści in fra struk tu ry spo łecz nej
na ob sza rach wiej skich, m.in. po przez do bu do wę
anek sów ku chen nych i sa ni tar nych w re mon to wa -
nych świe tli cach. 

Wnio ski na prze bu do wę i roz bu do wę świe tlic
wiej skich re ali zo wa ne bę dą w ra mach dzia ła nia
„Od no wa i roz wój wsi” Pro gra mu Roz wo ju Ob sza -
rów Wiej skich na la ta 2007-2013, a do ku men ta cja
tech nicz na sfi nan so wa na zo sta ła ze środ ków Fun du -
szu So łec kie go. Grze gorz Krzyś ków

Anna i Emilian Krząstek wraz
z Burmistrzem Niemodlina
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Pro gram Od no wy Wsi w Sa dach
So łec two Sa dy, na cze le z soł tys Mar tą Bier nac ką, pod czas ze -

bra nia wiej skie go w dniu 22 lip ca 2011r., przy ję ło uchwa łę o przy -
stą pie niu do Pro gra mu Od no wy Wsi Opol skiej. 

Utwo rzo no Gru pę Od no wy Wsi w skła dzie: Syl wia Ru snak, Ju sty na Ko ry zma,
Iwo na Por ta ła, Mag da le na Bry kow ska, Sa bi na Bry kow ska, An na Haj ta ło wicz, Piotr
Li twi no wicz, Mar ta Bier nac ka i Łu kasz Moź dzier ski. Na Li de ra Gru py Od no wy Wsi
so łec two wy zna czy ło Mar tę Bier nac ką.

Pierw sze efek ty prac są już wi docz ne – za pra sza my na stro nę in ter ne to wą
wsi Sa dy: www.sa dy nie mo dlin.pl

Red.

Pla ce za baw od da ne do użyt ku
Fir ma APIS za koń czy ła re ali za cję za da nia pn. „Bu do wa i do po -

sa że nie pla ców za baw na ob sza rach wiej skich Gmi ny Nie mo dlin”. 

W ra mach in we sty cji po wsta ło 19 no wo cze snych i funk cjo nal nych pla ców za -
baw dla dzie ci w wie ku od 3 do 14 lat w miej sco wo ściach: Gro dziec, Ma gnu szo -
wi ce, Ra do szo wi ce, Tłu sto rę by, Tar ni ca, Kra sna Gó ra, Gra bin, Ja czo wi ce, Ja ku -
bo wi ce, Mi cha łó wek, Go ście jo wi ce, Szy dło wiec Ślą ski, Mo le sto wi ce, Rut ki,
Rosz ko wi ce, Lip no, Sar ny Wiel kie, Rzę dzi wo jo wi ce, So snów ka. 

Koszt re ali za cji za da nia wy niósł 540.281,78 zł, z cze go środ ki unij ne
to 312.012,73 zł. Za da nie re ali zo wa ne by ło w ra mach dzia ła nia „Od no wa i roz -
wój wsi” Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007-2013.

Grze gorz Krzyś ków

Wo lon ta riat – jak po ma gać?
W dniu 29 wrze śnia 2011 r., w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie,

od by ło się spo tka nie, ma ją ce cha rak ter szko le nio wy, zor ga ni zo -
wa ne przez Urząd Miej ski w Nie mo dli nie, któ re go te ma tem był
„Wo lon ta riat – or ga ni zo wa nie i roz wój”. 

Pro wa dzi ła je Ali cja Ga wi -
nek z Opol skie go Cen trum
Wspie ra nia Ini cja tyw Po za rzą -
do wych w Opo lu. W szko le niu
uczest ni czy ły Sto wa rzy sze nia
i or ga ni za cje po za rzą do we z te -
re nu gmi ny Nie mo dlin i Opo la:
Mo nar Gra cze, Ochot ni cza
Straż Po żar na z Kra snej Gó ry,
Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Zie mi

Do liń skiej w Nie mo dli nie, Pol ski Ko mi tet Po mo cy Spo łecz nej, Pol ski Zwią zek Nie -
wi do mych – ko ło Opo le. Dru giej czę ści wy kła du na te mat wo lon ta ria tu wy słu cha -
ła mło dzież z Ze spo łu Szkół w Nie mo dli nie, któ ra uczest ni czy ła w spo tka niu
pod opie ką na uczy cie li Ta tia ny Śnie żek i Mał go rza ty Da wi dziak.

Ali cja Ga wi nek wy ja śni ła m.in. wąt pli wo ści zwią za ne z sa mą de fi ni cją wo -
lon ta ria tu, któ ry jest do bro wol ną, bez płat ną, świa do mą dzia łal no ścią na rzecz
in nych, wy kra cza ją cą po za związ ki ro dzin ne, ko le żeń skie czy przy ja ciel skie. Bio -
rą cy udział w szko le niu mo gli rów nież do wie dzieć się, kto mo że zo stać wo lon -
ta riu szem, za po znać się z prze pi sa mi i ak ta mi praw ny mi re gu lu ją cy mi pra cę
wo lon ta riu sza w Pol sce. Pod sta wą do ko rzy sta nia ze świad czeń wo lon ta riu sza
jest pod pi sa nie po ro zu mie nia o współ pra cy z nim. Wo lon ta riu szo wi przy słu -
gu je ubez pie cze nie od na stępstw nie szczę śli wych wy pad ków. Bar dzo istot ne
jest tak że pro wa dze nie, w okre sie trwa nia wo lon ta ria tu, kar ty cza su pra cy wo -
lon ta riu sza. 

Ze świad czeń wo lon ta riu sza mo gą ko rzy stać or ga ni za cje po za rzą do we (sto -
wa rzy sze nia, fun da cje), or ga ny ad mi ni stra cji pu blicz nej (mi ni ster stwa, sta ro -
stwa, gmi ny) i jed nost ki przez nie nad zo ro wa ne (np. szpi ta le, szko ły), ko ściel ne
oso by praw ne i jed nost ki or ga ni za cyj ne (np. pa ra fie) oraz sto wa rzy sze nia jed no -
stek sa mo rzą du te ry to rial ne go (np. Zwią zek Miast Pol skich). Ze świad czeń wo -
lon ta riu szy nie mo gą ko rzy stać pod mio ty ko mer cyj ne, na sta wio ne na zysk, któ -
re pro wa dzą dzia łal ność go spo dar czą. 

Wię cej in for ma cji na te mat wo lon ta ria tu moż na uzy skać w Opol skim Cen -
trum Wspie ra nia Ini cja tyw Po za rzą do wych w Opo lu (ul. Dam ro ta 4, nr
tel.: 77 441 50 25) oraz na stro nie in ter ne to wej or ga ni za cji po za rzą do wych:
www.ngo.pl. 

Ka ta rzy na Knie ja

Spotkanie z młodzieżą

Wybory parlamentarne w Gminie Niemodlin 
Zwycięzcą wyborów parlamentarnych w naszym województwie, podobnie jak w całym kraju, została Platforma Obywatelska,

na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, trzecie miejsce - Ruch Palikota, czwarte - Mniejszość Niemiecka. 
W Gminie Niemodlin w głosowaniu do parlamentu wzięło udział 38,84 % wyborców. Poniżej przedstawiamy pełne wyniki wyborów parlamentarnych

w naszej Gminie.

Obwód Komisji Upr. Głos. % Ważne PiS PJN SLD RP PSL Sierpień PO Prawica MN Głosowało Ważne Antoniszyn Brzeziński Nicieja Rasch Wach
głosy 80 głosy Emil Sławomir Stanisław Norbert Piotr

(PSL) (PiS) (SLD) (MN) (PO)

OKW Nr 1 w Niemodlinie 

Sala Obrad RM 1217 494 40,59 470 100 17 31 50 43 4 218 2 5 494 478 44 104 105 16 209

OKW Nr 2 w Niemodlinie

Szkoła Podstawowa Nr 2 937 305 32,55 281 89 7 18 21 22 2 119 2 1 305 297 33 89 58 10 107

OKW Nr 3 w Niemodlinie

Ośrodek Sportu i Rekreacji 1718 828 48,19 793 146 17 52 76 81 7 399 11 4 828 807 70 159 190 14 374

OKW Nr 4 w Niemodlinie

Zespół Szkół 1674 803 47,96 754 154 19 41 105 76 7 343 5 4 803 766 59 157 223 17 310

OKW Nr 5 w Grabinie 733 242 33,01 235 44 0 19 30 92 0 44 2 4 242 239 55 47 53 5 79

OKW Nr 6 w Rogach 858 209 24,35 196 48 3 10 19 22 1 92 0 1 209 201 29 45 39 1 87

OKW Nr 7 w Graczach 1681 611 36,34 581 168 9 34 70 46 5 237 6 6 611 582 67 153 110 10 242

OKW Nr 8 w Magnuszowicach 347 102 29,39 92 20 1 4 11 35 1 16 2 2 102 98 32 15 23 4 24

OKW Nr 9 w Rzędziwojowicach 544 193 35,47 180 49 4 18 20 30 1 58 0 0 193 184 31 46 48 2 57

OKW Nr 10 w Grodźcu 482 187 38,79 178 76 2 11 17 11 1 59 1 0 187 183 13 72 32 6 60

OKW Nr 11 w Wydrowicach 604 219 36,25 209 54 3 11 16 33 1 87 0 4 219 213 40 51 52 7 63

RAZEM 10795 4193 38,84 3969 948 82 249 435 491 30 1672 31 31 4193 4048 473 938 933 92 1612

Wyniki wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Niemodlin Wyniki wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Niemodlin
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– 2011.14.09. do 15.09., Nie mo dlin, nie zna ny
spraw ca ukrę ca jąc kłód kę wła mał się do ma ga zy -
nu, z któ re go skradł sa mo chód mar ki PO LO NEZ
TRUCK oraz elek tro na rzę dzia. Stra ty – 18 tys. zł.

– 2011.09.15, godz. 10:00, nie let nia Mo ni ka
F., lat 16, zam. N. pow. Opo le wy szła z do mu
i do chwi li obec nej nie po wró ci ła.

– 2011.09.15 do 16.09., Nie mo dlin, nie zna ny
spraw ca skradł po zo sta wio ną przy re mon to wa -
nej dro dze za gęsz czar kę mar ki WAC KER DPU 30.
Stra ty – 20 tys. zł.

– 2011. 09.17, godz. 18:10, Brzęcz ko wi ce,
pa trol KP w Nie mo dli nie za trzy mał nie trzeź we go
(1,11 mg/l) 36-let nie go męż czy znę, zam. S. pow.
Opo le, któ ry kie ro wał ro we rem.

– 2011.09.05, godz. 19:06, Rzę dzi wo jo wi -
ce, nie zna ny spraw ca za tan ko wał do sa mo cho -
du mar ki MER CE DES 45,5 li tra ole ju na pę do -
we go i od je chał nie uisz cza jąc za pła ty. Stra ty
– 251 zł.

– 2011.09.06,
godz. 15:50, Nie mo -
dlin, pa trol SPPP KWP
Opo le za trzy mał nie -
trzeź we go (0,51
mg/l) 57-let nie go męż -
czy znę, zam. N pow.
Opo le, któ ry kie ro wał
ro we rem.

– 2011.09.06,
godz. 19:00, Nie mo -
dlin, po li cjan ci SPPP
za trzy ma li 54-let nie go
męż czy znę, zam. R.
pow. Opo le, któ ry kie -
ro wał sa mo cho dem
mar ki PEU GE OT 206,
po mi mo orze czo ne go
przez sąd za ka zu.

– 2011.09.10, godz. 09:05, So snów ka, po -
li cjan ci z KP w Nie mo dli nie za trzy ma li nie trzeź -
we go (1,04 mg/l) 62-let nie go męż czy znę,
zam. M. pow. Opo le, któ ry kie ro wał za przę -
giem kon nym.

– 2011.09.09, godz. 21:00, Nie mo dlin, nie -
zna ny spraw ca z piw ni cy skradł ro wer gór ski mar -
ki CROS SWIND. Stra ty – 800 zł.

– 2011.09.11, godz. 18:38, Gra bin, pa trol z KP
Nie mo dlin za trzy mał 40-let nie go męż czy znę (1,09
mg/l) kie ru ją ce go mo to ro we rem mar ki Yiben.

– 2011.09.23, godz. 18:05, po li cjan ci z SPP
KWP w Opo lu za trzy ma li 25-let nie go męż czy znę
(zam. Ch. pow. Opo le) po szu ki wa ne go za rzą dze -
niem Są du Re jo no we go w Opo lu ce lem do pro wa -
dze nia do AŚ/ZK. Spra wę po szu ki waw czą pro wa -
dzi KP w Nie mo dli nie.

– 2011.09.18, godz. 01:00-04:00, Nie mo dlin,
nie zna ny spraw ca z kie sze ni kurt ki skradł te le fon
ko mór ko wy mar ki SON Y ERICK SON XPE RIA X10.
Stra ty – 700 zł.

– 2011.09.28 do 29.09., Nie mo dlin, nie zna ny
spraw ca wy ła mu jąc zam ki wła mał się do dwóch
sa mo cho dów mar ki FORD FIE STA i BMW. Ce lu nie
osią gnął ze wzglę du na nie po ko na nie za bez pie -
czeń.

– 2011.09.27 do 29.09., Nie mo dlin, nie zna ny
spraw ca z otwar te go ga ra żu skradł dwie szli fier -
ki, spa war kę, pi łę spa li no wą mar ki GAR DEN, ko -
sę spa li no wą mar ki STIHL oraz ka ni ster na szko dę
An drze ja Z. Stra ty – 3,0 tys. zł.

– 2011.09.28 do 29.09., Nie mo dlin, nie zna ny
spraw ca skradł sa mo chód mar ki VOLKS WA GEN
PAS SAT. Stra ty – 3,0 tys. zł.

– 2011.09.30, godz. 00:05, Nie mo dlin, po li -
cjan ci z KP w Nie mo dli nie za trzy ma li nie trzeź we -
go 27-let nie go męż czy znę, zam. N. pow. Opo le,
któ ry kie ro wał ro we rem. 

Pod su mo wa nie re ali za cji pro jek tu
współ fi nan 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

Gmi na Nie mo dlin/Ośro dek Po mo cy Spo łecz -
nej w Nie mo dli nie re ali zo wał w 2011 r. pro jekt
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”, w ra mach Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki Pod dzia ła nie 7.1.1
Roz wój i upo wszech nia nie ak tyw nej in te gra cji
przez ośrod ki po mo cy spo łecz nej, współ fi nan so -
wa ny ze środ ków Unii Eu ro pej skiej w ra mach
Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go. Pro jekt
ad re so wa ny był do 20 osób nie ak tyw nych za wo -
do wo (17 ko biet i 3 męż czyzn – w tym 3 oso by
nie peł no spraw ne 2 ko bie ty i 1 męż czy zna) w wie -
ku ak tyw no ści za wo do wej, dłu go trwa le po zo sta -
ją cych bez pra cy oraz za gro żo nych wy klu cze -
niem spo łecz nym. 

Cel głów ny pro jek tu re ali zo wa no po przez
roz wój ak tyw nych form in te gra cji spo łecz nej,
zwięk sze nie mo ty wa cji do dzia ła nia, pod nie sie nie
po czu cia wła snej war to ści i 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.

W ra mach pro jek tu be ne fi cjen ci otrzy ma li
po rad nic two i wspar cie in dy wi du al ne oraz gru -
po we w za kre sie:

• tre ning umie jęt no ści psy cho spo łecz nych
– ukoń czy ło 20 osób,

• do radz two za wo do we – ukoń czy ło 20
osób,

• in dy wi du al ne kon sul ta cje z do rad cą za -
wo do wym i psy cho lo giem – ukoń czy ło 20
osób.

Wszy scy be ne fi cjen ci ukoń czy li kur sy za wo -
do we:

• no wo cze sny sprze daw ca (kurs kom pu te ro -
wy i ob słu ga ka sy fi skal nej) – ukoń czy ło 9
osób,

• szko ła ro dzi ca – ukoń czy ło 20 osób
• kurs flo ry stycz ny po łą czo ny z rę ko dzie łem

użyt ko wym – two rze nie ozdób i de ko ra cji
– ukoń czy ło 7 osób,

• kurs ochro nia rza (pod sta wo wy) – ukoń -
czy ło 5 osób

• kurs pra wa jaz dy kat. B – 8 osób (za koń -
czył się eg za mi nem we wnętrz nym)

18 paź dzier ni ka 2011 r. od bę dzie się kon fe -
ren cja pod su mo wu ją ca re ali za cję pro jek tu pn.
„Ak tyw nym być”, w któ rej udział we zmą be ne fi -
cjen ci osta tecz ni, za pro sze ni go ście oraz pra -
cow ni cy tu tej sze go OPS za an ga żo wa ni w re ali za -
cję pro jek tu, a tak że in ne oso by, któ re po ma ga ły
i wspie ra ły re ali za to rów pro jek tu.

Be ne fi cjen tom zo sta ną wrę czo ne cer ty fi ka ty
o ukoń cze niu szko leń i kur sów po twier dza ją ce
pod nie sie nie kwa li fi ka cji za wo do wych.

Opra co wał:
Ko or dy na tor pro jek tu

Do ro ta Se re dy ka – Pał ka

GABINET
STOMATOLOGICZNY

Niemodlin, ul. Wojska Polskiego 5
(budynek miejskiej przychodni)• I piętro, pok. 20

lek. dent. Monika Kozieł
Usługi w zakresie:

profilaktyka stomatologiczna • stomatologia zachowawcza • choroby
błon śluzowych • chirurgia stomatologiczna • protetyka (pełny zakres)

Godziny przyjęć: pon., wt., czw., piąt.: 14: 00-18: 00
środa: 9: 00-13: 00

Rejestracja pod nr tel. 692-712-944

Trzy ma my rę kę na pul sie

„Nie umie ra ten, kto trwa w pa mię ci ży wych”
Z głę bo kim ża lem po że gna li śmy na sze go Ko le gę – Wła dy sła wa Ło zow skie go, wie lo let nie go

na uczy cie la pla sty ki w nie mo dliń skich gim na zjach. 
Od szedł od nas czło wiek o wy jąt ko wej wraż li wo ści, pe łen we wnętrz ne go spo ko ju, cier pli wo ści i do -

bro ci ser ca. Wład ku, bę dzie nam Cie bie bra ko wa ło.

Ko le żan ki i Ko le dzy z Ze spo łu Szkół im. Bo le sła wa Chro bre go w Nie mo dli nie



Puls Nie mo dli na: Ja ki cel przy świe cał po -
wsta niu LGR Opolsz czy zna?

Ja kub Ro szuk: Ry bac two (nie ry bo łów stwo) od kil -
ku lat po mi mo, że jest ga łę zią rol nic twa, zo sta ło wy od ręb -
nio ne i po zba wio ne wie lu przy wi le jów, z któ rych ko rzy sta -
ją rol ni cy. Stan ry bac twa w na szym wo je wódz twie jest
na do brym po zio mie, nie ste ty tro chę nam bra ku je do stan -
dar dów unij nych. Do dat ko wo, prze ciw no ści wy stę pu ją ce
w ho dow li, tj. szkod ni ki ry bac kie – kor mo ran i in ne, kłu sow -
nic two, brak od szko do wań po po wo dzio wych, ogra ni cze nia
w wy ni ku two rze nia ob sza rów Na tu ra 2000 – po wo du ją
co raz niż szą ich ren tow ność i opła cal ność pro duk cji. W Pro -
gra mie Ope ra cyj nym Ry by 2007-2013 przy go to wa no pa -
kiet środ ków unij nych ma ją cych na ce lu po moc ry ba kom
m.in. po przez re kom pen sa ty wod no -śro do wi sko we oraz
do fi nan so wa nie te re nów za leż nych od ry bac twa za po -
śred nic twem Lo kal nych Grup Ry bac kich. 

Ko lej nym fak tem prze ma wia ją cym za ko niecz no ścią
wy ko rzy sta nia środ ków unij nych dla tych te re nów by ła pro -
mo cja ry bac twa, sta wów ryb nych, ich po za pro duk cyj nych
wa lo rów (przy rod ni czych i re ten cyj nych). Po nad to ce lem
utwo rze nia gru py by ła tak że po trze ba edu ko wa nia spo łe -
czeń stwa w za kre sie spo ży wa nia pol skich ryb oraz uświa -
da mia nie, że pro duk cja ryb w wo je wódz twie opol skim
się ga ok 10 % pro duk cji kar pia w ska li kra ju. 

To wszyst ko by ło in spi ra cją, aby za chę cić lu dzi zaj mu -
ją cych się te ma ty ką ry bac ką do stwo rze nia Lo kal nej Gru py
Ry bac kiej. Spo ry wkład wtwo rze nie gru py miał rów nież De -
par ta ment Rol nic twa i Roz wo ju Wsi UM, któ ry za chę cił
przed sta wi cie li gmin dowstą pie nia wsze re gi na szej gru py. 

Oprócz sek to ra pu blicz ne go i go spo dar cze go zna czą -
cym part ne rem sto wa rzy sze nia jest sek tor spo łecz ny, któ -
ry re pre zen tu ją: Pol skie To wa rzy stwo Ry bac kie oraz Okręg
Pol skie go Związ ku Węd kar skie go w Opo lu. 

PN: Jak dłu go Pań stwo ist nie ją?
Ja kub Ro szuk: Po sie dze nie za ło ży ciel skie od by ło

się w dniu 1 lip ca 2009 ro ku. Od tam tej po ry trwa ły pra -
ce zwią za ne z re je stra cją gru py w są dzie oraz przy go to wy -
wa nie Stra te gii Roz wo ju Ob sza rów Ry bac kich i wnio sku
o do fi nan so wa nie. Wy bo ru gru py do ko na no w paź dzier -
ni ku, na to miast pod pi sa nie umo wy ra mo wej z Mi ni strem
Rol nic twa w li sto pa dzie 2010 ro ku.

PN: Ja ki te ren obej mu ją Pań stwo swo im
za się giem?

Ja kub Ro szuk: Te re nem dzia ła nia LGR Opolsz czy -
zna jest 11 gmin: Tu ło wi ce, Nie mo dlin, Le win Brze ski, Mu -
rów, Po pie lów, Świer czów, Po kój, La so wi ce Wiel kie, Tu ra wa,
Ozi mek, Zę bo wi ce. Na te re nie tych gmin znaj du je się
ok. 2000 ha sta wów ho dow la nych. Naj więk sze sku pi ska
sta wów są wła śnie w Nie mo dli nie oraz Po ko ju i Świer czo -
wie. Na te re nach tych jest bli sko 3 000 ha wód pły ną cych.
Po mi mo, że te re nem dzia ła nia gru py są w/w gmi ny, człon -
kiem mo że być każ dy. Nie chcę, aby gru pa ogra ni cza ła się
tyl ko do ry ba ków z tych te re nów. Co praw da, nie bę dą oni
mo gli ko rzy stać z do fi nan so wań, ale bę dą mo gli sko rzy stać
z wszel kich szko leń, kon fe ren cji oraz brać czyn ny udział
w pro mo wa niu ryb, ich spo ży wa nia oraz w roz wią zy wa niu
pro ble mów, z któ ry mi się bo ry ka my.

PN: Na czym po le ga dzia łal ność Lo kal nej
Gru py Ry bac kiej Opolsz czy zna? Czym się zaj -
mu je cie?

Ja kub Ro szuk: Dzia łal ność Lo kal nej Gru py Ry -
bac kiej „Opolsz czy zna” opie ra się na Pro gra mie Ope ra cyj -
nym RY BY 2007-2013. To pro gram skie ro wa ny do wszyst -
kich miesz kań ców te re nu LGR. Mo gą oni ubie gać się
o unij ne do fi nan so wa nie za na szym po śred nic twem. 

Pro wa dzi my na bo ry wnio sków o do fi nan so wa nie w 4
ob sza rach:

1. Pod no sze nie war to ści pro duk tów ry bac twa, roz wój
usług na rzecz spo łecz no ści za miesz ku ją cej ob sza ry za leż -
ne od ry bac twa

2. Re struk tu ry za cja i re orien ta cja dzia łal no ści go spo -
dar czej oraz dy wer sy fi ka cja za trud nie nia osób ma ją cych
pra cę zwią za ną z sek to rem ry bac twa, w dro dze two rze nia
do dat ko wych miejsc pra cy po za tym sek to rem. 

3. Wzmoc nie nie kon ku ren cyj no ści i utrzy ma nie atrak -
cyj no ści ob sza rów za leż nych od ry bac twa.

4. Ochro na śro do wi ska i dzie dzic twa przy rod ni cze go
na ob sza rach za leż nych od ry bac twa. 

Pod su mo wu jąc, ce lem LGR „Opolsz czy zna” jest
do pro wa dze nie nie tyl ko do po pra wy wa run ków ży cia
na ob sza rach za leż nych od ry bac twa, ale tak że wpły wa -
nie na roz wój ini cja tyw i przed się bior czo ści wśród spo -
łecz no ści lo kal nych. Po nad to za da niem sto wa rzy sze -
nia jest za chę ca nie lud no ści za miesz ku ją cej te re ny
„ry bac kie” do róż no rod nych ini cja tyw oraz prze ła my wa -
nia lo kal nych ba rier. 

PN: Zaj mu ją się Pań stwo m.in. przyj mo wa -
niem wnio sków o do fi nan so wa nie z fun du szy
unij nych sek to ra pu blicz ne go, sek to ra go spo -
dar czo -spo łecz ne go i spo łecz no -go spo dar cze -
go. Kto za tem mo że sko rzy stać z te go ro dza ju
po mo cy, jak wy glą da na bór? Czy du że jest za -
in te re so wa nie? Jak wy glą da har mo no gram
skła da nia tych wnio sków?

Ja kub Ro szuk: Aby otrzy mać unij ne wspar cie
trze ba mieć przede wszyst kim do bry po mysł – in no wa -
cyj ny na ska lę miej sco wo ści lub re gio nu. Fun du sze prze -
zna czo ne są w szcze gól no ści na tu ry sty kę, ochro nę śro -
do wi ska, roz wój przed się bior czo ści lo kal nej,
or ga ni zo wa nie kół za in te re so wań dla dzie ci i mło dzie ży,
pro mo cję miej sco wo ści. O do fi nan so wa nie mo gą się
sta rać za rów no oso by fi zycz ne, przed się bior cy, przed sta -
wi cie le jed no stek sa mo rzą do wych, jak i or ga ni za cje po -
za rzą do we. Ho dow cy i prze twór cy ryb są szcze gól nym
be ne fi cjen tem, bo dzię ki unij nym fun du szom mo gą do ko -
nać zmian w swo ich przed się bior stwach i stwo rzyć np.
do dat ko we miej sca pra cy po za sek to rem ry bac kim. 

Oso by za in te re so wa ne skła da niem wnio sku do Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go RY BY swo je pro jek ty po win ny skła -
dać na od po wied nich for mu la rzach. Moż na je zna leźć
na stro nie www.lgro polsz czy zna.com w za kład ce „ogło sze -
nia kon kur sów”. Szcze gó ło we in for ma cje uzy ska ją Pań -
stwo tak że w biu rze LGR „Opolsz czy zna” w Opo lu, pl. Ko -
per ni ka 5/3.

Chęt ni mo gą sko rzy stać tak że z bez płat nych kon sul -
ta cji ze spe cja li stą ds. ko or dy no wa nia pro jek tów. Na spo -
tka nie moż na umó wić się te le fo nicz nie: 535 797 544 lub
ma ilo wo: kon takt.lgro polsz czy zna@gma il.com 

Ter min na bo ru wnio sków sek to ra pu blicz ne go mi -
nął 30 wrze śnia 2011 r., ter mi ny na bo ru wnio sków po zo -
sta łych sek to rów:

• sek tor go spo dar czo -spo łecz ny1.09. – 30.10.2011 r.
• sek tor spo łecz no -go spo dar czy 2.11.- 30.12. 2011 r. 

PN: W tym ro ku, wraz z Pol skim To wa rzy -
stwem Ry bac kim, przy łą czy li się Pań stwo
do or ga ni za cji Świę ta Kar pia, któ re sta ło się
już sym bo lem Nie mo dli na. Dla cze go zde cy do -
wa li ście się wes przeć tę ini cja ty wę?

Ja kub Ro szuk: Pol skie To wa rzy stwo Ry bac kie uzy -
ska ło do fi nan so wa nie z Agen cji Ryn ku Rol ne go na współ -
or ga ni za cję Mię dzy na ro do we go Kon kur su Ry sun ku Sa ty -
rycz ne go – „Kar pik” na naj bliż sze trzy la ta. Bodź cem
do udzia łu w im pre zie dla Lo kal nej Gru py Ry bac kiej był po -
dziw dla or ga ni za to rów te go przed się wzię cia – Ośrod ka
Kul tu ry w Nie mo dli nie, któ ry z każ dym ro kiem na da je te -
mu kon kur so wi co raz więk szy roz mach. Oka zu je się, że ry -
by i ry bac two moż na pro mo wać w od mien ny niż do tych -
cza so wy spo sób – na we so ło i po przez dzie ci. Su per
spra wa, war to w to in we sto wać. 

Czyn ny udział, co mnie rów nież ucie szy ło, bra ły go spo -
dar stwa ry bac kie: GRLP Nie mo dlin oraz RSP Wy dro wi ce.
Ta kie dzia ła nia rów nież ide al nie wpi su ją się w stra te gię
dzia ła nia LGR „Opolsz czy zna”. 

De cy du jąc się na udział LGR Opolsz czy zna w Mię dzy -
na ro do wym Kon kur sie Ry sun ku Sa ty rycz ne go „Kar pik”
w Nie mo dli nie chce my po ka zać miesz kań com re gio nu, że
ho dow la ryb to tak że zna ko mi ta oka zja do pro pa go wa nia
wa lo rów przy rod ni czych sta wów ho dow la nych. Pra gnie my
za chę cać miesz kań ców re gio nu do in ne go spoj rze nia
na sta wy – ja ko na dar przy ro dy. Po nad to na szym ce lem
jest pro mo cja eko tu ry sty ki, zdro we go sty lu ży cia i spo ży -
wa nia ryb śród lą do wych. 

Za le ży nam szcze gól nie, aby za chę cać do po da wa nia
po traw z kar pia nie tyl ko z oka zji świąt Bo że go Na ro dze -
nia, ale tak że znacz nie czę ściej, pod róż ny mi po sta cia mi.
Ry ba cy chęt nie po dzie lą się swo imi prze pi sa mi na po tra -
wy ryb ne i opo wie dzą o swo im co dzien nym ży ciu i pa sji,
ja ką jest ho dow la ryb. 

PN: Ja kie dzia ła nia za mier za cie Pań stwo
zre ali zo wać w związ ku z tym przed się wzię -
ciem?

Ja kub Ro szuk: W pierw szym dniu, tj. 18 li sto pa -
da br., LGR „Opolsz czy zna” or ga ni zu je kon fe ren cję dla ry -
ba ków z Opolsz czy zny i z wo je wódz twa ślą skie go w Dwor -
ku w Gra czach, w gmi nie Nie mo dlin. Rów no le gle
prze pro wa dzi my wraz z Ośrod kiem Kul tu ry w Nie mo dli -
nie fi nał kon kur su pla stycz ne go dla dzie ci. 

W dniu 19 li sto pa da na to miast od bę dzie się fi nał Mię -
dzy na ro do we go Kon kur su Sa ty rycz ne go „Kar pik 2011”.
Przy tej oka zji zor ga ni zo wa li śmy po kaz ku li nar ny pod na -
zwą „Pol ski karp pach ną cy ma słem”. W trak cie im pre zy od -
bę dzie się kon kurs na naj lep szą po tra wę z ryb, któ re mu
prze wo dzić bę dzie zna ko mi ty znaw ca kuch ni sta ro pol -
skiej pan Grze gorz Rus sak. 

Nie wąt pli wą atrak cją bę dzie tak że wy sta wa prze -
pięk nych zdjęć przy rod ni czych au tor stwa pa na Ja nu sza
Preuh sa – Dy rek to ra Go spo dar stwa Ry bac kie go w Kro gul -
nej. Ser decz nie za pra szam wszyst kich do udzia łu w tej im -
pre zie.

PN: Dzię ku ję za roz mo wę.

Sie dzi ba Biu ra Lo kal nej Gru py Ry bac kiej: 
Plac Ko per ni ka 5/3 45-040 Opo le

e -ma il: kon takt.lgro polsz czy zna@gma il.com 
tel. 77 403 3171

stro na: www.lgro polsz czy zna.com
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Niemodlina

Na szym ce lem jest pro mo cja eko tu ry sty ki,
zdro we go sty lu ży cia i spo ży wa nia ryb śród lą do wych
Z pre ze sem Lo kal nej Gru py Ry bac kiej Opolsz czy zna, Ja ku bem Ro szu kiem,
roz ma wia Ka ta rzy na Knie ja

Jakub Roszuk
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Urząd Miejski w Niemodlinie

Puls Nie mo dli na: Za koń czy ła się dłu go
ocze ki wa na in we sty cja do ty czą ca bu do -
wy 19 pla ców za baw. Jest Pan za do wo lo ny
z efek tu koń co we go?

Mi ro sław Stan kie wicz: W mie sią cu wrze śniu
od by wa ły się spo tka nia wiej skie i po roz mo wach
z miesz kań ca mi mo gę stwier dzić, że in we sty cja bu do -
wy 19 pla ców za baw na ob sza rach wiej skich w od bio -
rze spo łecz nym jest uzna wa na za nie zwy kle tra fio ną.
Mi mo bar dzo dłu gie go ocze ki wa nia na oce nę wnio sku,
gi gan tycz nej biu ro kra cji, ko niecz no ści przy go to wa nia
pla nów od no wy miej sco wo ści dla 19 so łectw, uda ło
nam się za koń czyć waż ną in we sty cję. W ten spo sób
idea od no wy wsi, w któ rej od wie lu lat uczest ni czą so -
łec twa Gmi ny Nie mo dlin po wo li się ma te ria li zu je. 

To waż ne przed się wzię cie, któ re być mo że spo wo -
du je in ne po zy tyw ne skut ki, np. wy rwa nie czę ści spo łe -
czeń stwa ze swo iste go ma ra zmu, cią głe go na rze ka nia
i bier no ści. Po ka za li śmy wspól nie z so łec twa mi, że je ste -
śmy w sta nie zre ali zo wać du ży pro jekt skie ro wa ny
do naj młod szych miesz kań ców na szych wsi. Do brze, je -
śli za ty mi dzia ła nia mi pój dą ko lej ne, re ali zo wa ne już sa -
mo dziel nie przez so łec twa i sto wa rzy sze nia od no wy wsi. 

Ob ser wu je my zwięk szo ną ak tyw ność śro do wisk
wiej skich, tak że dzię ki re ali za cji za dań fi nan so wa nych
przez Gmi nę Nie mo dlin z fun du szu so łec kie go. Nie ba -
ga tel ną spra wą jest rów nież sto sun ko wo ni ski koszt za -
da nia dzię ki po zy ska nym środ kom unij nym na kwo -
tę 320 000 zł. 19 pla ców za baw kosz to wa ło bu dżet
Gmi ny za le d wie 240 000 zł środ ków wła snych. 

Puls Nie mo dli na: To nie ko niec in we sty cji
na te re nach wiej skich. 30 wrze śnia pod pi sał
Pan 3 umo wy na prze bu do wę i roz bu do wę
świe tlic wiej skich…

Mi ro sław Stan kie wicz: Po 10 mie sią cach
ocze ki wa nia 3 wnio ski Gmi ny Nie mo dlin uzy ska ły do -
fi nan so wa nie w kwo cie bli sko 700 000 zł, na co ma my
już pod pi sa ne sto sow ne umo wy. Do ty czą one re mon -
tu i roz bu do wy świe tlic wiej skich w miej sco wo ściach:
Lip no, Gro dziec i Rzę dzi wo jo wi ce. Do dam, że miesz kań -
cy tych so łectw sa mi za de cy do wa li o prze zna cze niu
środ ków z fun du szu so łec kie go na przy go to wa nie do -

ku men ta cji pod ką tem na bo ru wnio sków. Uda ło się
nam po zy skać zna czą ce w ska li na sze go bu dże tu środ -
ki, co stwa rza moż li wość re ali za cji ko lej nych za dań
na ob sza rach wiej skich. 

Puls Nie mo dli na: Jak oce nia Pan wdra ża -
nie Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich
na te re nie na szej gmi ny i współ pra cę w ra -
mach Part ner stwa Bo rów Nie mo dliń skich?

Mi ro sław Stan kie wicz: Pro gram Roz wo ju
Ob sza rów Wiej skich jest bar dzo cie ka wym pro gra -
mem ma ją cym jed nak wiel ką wa dę w po sta ci trud nych
pro ce dur. Biu ro kra tycz ne ob wa ro wa nia skut ku ją bar dzo
dłu gim ocze ki wa niem na wy ni ki na bo ru wnio sków. Ce -
lo wo po in for mo wa łem, że na ak cep ta cję wnio sków
i pod pi sa nie umów na świe tli ce wiej skie cze ka li śmy
aż 10 mie się cy. To po wo du je, że część pod mio tów, któ -
re chcia ły by re ali zo wać za da nia i uzy skać do fi nan so wa -
nie z te go pro gra mu znie chę ca się i wy co fu je. 

Mi mo bar dzo do brej współ pra cy w ra mach Lo kal -
nej Gru py Dzia ła nia Part ner stwo Bo rów Nie mo dliń -
skich pro ble mem w ska li ca łe go wo je wódz twa jest ma -
łe za an ga żo wa nie sto wa rzy szeń w re ali za cję tzw.
ma łych pro jek tów. Są to nie wiel kie za da nia, któ re mo -
gą otrzy mać mak sy mal nie 25 000 zł do fi nan so wa nia
i któ re w za ło że niu po win ny być re ali zo wa ne przez sto -
wa rzy sze nia. Ba rie rą jest biu ro kra cja i pie nią dze, któ re
naj pierw w ca ło ści trze ba wy ło żyć, a na stęp nie otrzy mu -
je się zwrot w po sta ci re fun da cji. A prze cież wy star czy -
ło by w roz po rzą dze niu wpro wa dzić za licz ko wa nie
na peł ną war tość in we sty cji, aby umoż li wić sto wa rzy -
sze niom się ga nie po te środ ki. 

Od no szę wra że nie, że na sze Pań stwo cha rak te ry -
zu je nie ste ty brak za ufa nia do wła snych oby wa te li.
Tym nie mniej na sza Gmi na zre ali zo wa ła już sze reg za -
dań z PROW, cho ciaż by prze bu do wę cen trum wsi Gra -
cze czy wspo mi na ne pla ce za baw.

Puls Nie mo dli na: Kon ty nu ując roz mo wę
na te mat ob sza rów wiej skich – za koń czo no
re mont świe tli cy w Ma gnu szo wi cach i prze -
ka za no lo kal so łec twu. Czy moż na uznać,
że spra wa świe tli cy zna la zła swój po zy tyw -
ny ko niec?

Mi ro sław Stan kie wicz: W mo jej oce nie spra -
wa jest za koń czo na, gdyż po wy ko na niu wska za nych
przez Po wia to wy Nad zór Bu dow la ny prac świe tli ca zo -
sta ła prze ka za na so łec twu. Mam na dzie ję, że tym sa -
mym nie ma pod staw do kon flik tu, któ ry w mo jej oce -
nie był ce lo wo wy wo ła ny przez oso by nie przy chyl ne
bur mi strzo wi, na po trze by kam pa nii wy bor czej. 

Wy ja śni li śmy so bie z so łec twem wszyst kie pre ten -
sje, so łec two wy co fa ło się z za rzu tów skie ro wa nych
prze ciw ko bur mi strzo wi, a po te go rocz nych do żyn kach
mo gę stwier dzić, że je stem zbu do wa ny po sta wą miesz -
kań ców Ma gnu szo wic. Li czę na to, że swo ją ener gię
spo żyt ku ją na po zy tyw ne dzia ła nia zwią za ne z roz wo -
jem wsi, na czym sko rzy sta za rów no so łec two Ma gnu -
szo wi ce, jak i Gmi na. 

Puls Nie mo dli na: Gmi na Nie mo dlin na -
le ży do Lo kal nej Gru py Ry bac kiej „Opolsz -
czy zna”. Ja kie są pla ny Gmi ny Nie mo dlin
zwią za ne z funk cjo no wa niem w struk tu rach
te go sto wa rzy sze nia?

Mi ro sław Stan kie wicz: Gmi na Nie mo dlin
cha rak te ry zu je się du żą ilo ścią sta wów ryb nych, co
spra wia, że ry bac two sta no wi waż ną ga łąź go spo dar -

ki w na szej Gmi nie. Dzię ki sta wom Gmi na Nie mo dlin
wzbo ga co na jest rów nież o bo ga te i cen ne przy rod ni -
czo oraz kra jo bra zo wo eko sys te my. Mam na dzie ję, że
dzię ki uczest nic twu w LGR Opolsz czy zna na sze go spo -
dar stwa ry bac kie, oso by pro wa dzą ce sta wy czy ło wi ska
bę dą mo gły po zy ski wać środ ki na nie zbęd ne in we sty -
cje, umoż li wia ją ce kon ku ren cyj ność i dal szy roz wój. 

Gmi na Nie mo dlin rów nież przy go to wu je się z pro -
jek tem do ty czą cym re wi ta li za cji par ku w Nie mo dli nie,
na któ ry chce my po zy skać środ ki z LGR „Opolsz czy zna”.
Pra ce pro jek to we są już zle co ne i w przy szłym ro ku bę -
dzie my dys po no wać pro jek tem. Je śli star czy środ ków
po sta ra my się rów nież zło żyć wnio sek na wy czysz cze -
nie i po głę bie nie sta wu zam ko we go. 

Puls Nie mo dli na: Gmi na Nie mo dlin bra ła
udział z po wo dze niem w do tych cza so wych 3
edy cjach pro gra mu „Sche ty nów ka”. Wia do -
mo, że w no wej edy cji jest znacz nie mniej
środ ków i mniej sze, bo za le d wie 30% do fi -
nan so wa nie za dań dro go wych. Czy Gmi na
na dal bę dzie czy ni ła sta ra nia o po zy ska nie
środ ków z te go pro gra mu na prze bu do wę
dróg gmin nych?

Mi ro sław Stan kie wicz: Bar dzo dłu go wa ha li -
śmy się, czy na dal ubie gać się o środ ki z Na ro do we go
Pro gra mu Bu do wy Dróg Lo kal nych przy za le d wie 30%
do fi nan so wa niu. Do dat ko wo pu la środ ków w kra ju z 1
mld zmniej szo na zo sta ła do 200 mln zł, czy li bę dzie pię -
cio krot nie mniej pie nię dzy niż do tych czas. Szko da, że
rząd, za pew ne ze wzglę du na na pię tą sy tu ację bu dże -
to wą, zmie nił za sa dy bar dzo do brze funk cjo nu ją ce go
pro gra mu. Uzna li śmy jed nak, że mi mo wszyst ko bę dzie -
my wy stę po wać o te środ ki na przy szły rok. 

W dniu 5 paź dzier ni ka zło ży li śmy wnio sek na prze -
bu do wę ulic Ty siąc le cia, Szy ma now skie go i Spor to wej.
Je śli zdo bę dzie my do fi nan so wa nie, bę dzie my sta ra li się
prze ko nać Ra dę Miej ską do re ali za cji tej in we sty cji
w ro ku przy szłym. 

Puls Nie mo dli na: Wia do mym jest, że ka -
na li za cja Nie mo dli na i Aglo me ra cji Nie mo -
dliń skiej jest w trak cie re ali za cji. Ja kie są
na to miast per spek ty wy ka na li za cji ob sza -
rów wiej skich w kon tek ście pro gra mu bu -
do wy przy do mo wych bio lo gicz nych oczysz -
czal ni ście ków Na ro do we go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej?
Czy spo łecz no ści wiej skie są za in te re so wa -
ne udzia łem w tym pro gra mie?

Mi ro sław Stan kie wicz: Po pro si li śmy soł ty -
sów o roz pro pa go wa nie pro gra mu bu do wy przy do mo -
wych bio lo gicz nych oczysz czal ni ście ków wśród miesz -
kań ców so łectw, roz da li śmy im spe cjal ne an kie ty. 

W przy pad ku za in te re so wa nia udzia łem w pro jek -
cie wy star cza ją cej licz by miesz kań ców po dej mie my
sta ra nia ma ją ce na ce lu udział w pro gra mie. W tej
chwi li jest to je dy na szan sa, aby móc przy naj mniej
w ogra ni czo nym za kre sie po pra wić go spo dar kę ście ko -
wą na ob sza rach wiej skich. 

Li czę na po zy tyw ny od zew i za in te re so wa nie pro -
gra mem. Szcze gó ły znaj du ją się na stro nie NFO ŚiGW,
a wnio ski do po bra nia u soł ty sów i na stro nie www.nie -
mo dlin.pl. 

Puls Nie mo dli na: W ubie głym mie sią cu
od by ły się kon sul ta cje w spra wie płat nej
stre fy par ko wa nia na nie mo dliń skim ryn ku.
Ja kie są ich wy ni ki, czy i kie dy bę dzie stre fa
płat ne go par ko wa nia? 

(ciąg dalszy na str. 10)

Roz mo wa Pul su Nie mo dli na
z Bur mi strzem Nie mo dli na Mi ro sła wem Stan kie wi czem
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(dokończenie ze str. 9)

Mi ro sław Stan kie wicz: Od kąd peł nię funk cję
bur mi strza, spra wa usta no wie nia płat nej stre fy par ko -
wa nia na nie mo dliń skim ryn ku cy klicz nie po wra ca ła.
Część kup ców nie mo dliń skich uwa ża, że usta no wie nie
płat nej stre fy wy mu si ro ta cję po jaz dów, a co za tym
idzie zwięk szy ob ro ty w ich pla ców kach han dlo wych.
Znacz na część kup ców oraz przed sta wi cie li firm ma ją -
cych sie dzi by w ryn ku mia ło od mien ne zda nie. Dla te go
też po sta no wi łem zro bić swo istą son dę wśród wła ści -
cie li lo ka li han dlo wych i pla có wek usłu go wych. Wy ni ka
z niej, że zde cy do wa na więk szość jest jed nak prze ciw -
na usta na wia niu płat nej stre fy par ko wa nia. 

Dzię ku ję wszyst kim oso bom, któ re wy ra zi ły swo ją
opi nię naten te mat. Ak tu al nie trwa ją kon sul ta cje zmiesz -
kań ca mi po przez stro nę in ter ne to wą. Po ich za koń cze niu
po dej mę osta tecz ną de cy zję w spra wie stre fy. 

Puls Nie mo dli na: Trwa ją po wo li przy -
miar ki do przy szło rocz ne go bu dże tu. Czy
wia do mo już ja kie za da nia bę dą re ali zo wa -
ne w 2012 r.?

Mi ro sław Stan kie wicz: Na pew no bę dą kon -
ty nu owa ne te za da nia, na któ re uzy ska li śmy do fi nan -
so wa nie ze środ ków ze wnętrz nych. Re ali zo wa na bę dzie
prze bu do wa ulic śród mie ścia Nie mo dli na, ka na li za cja
Nie mo dli na, re mont i roz bu do wa świe tlic wiej skich
w Lip nie, Grodź cu i Rzę dzi wo jo wi cach, pro jek to wa ne
bę dzie przed szko le, jak rów nież chod nik w Ma gnu szo -
wi cach, we współ pra cy z po wia tem opol skim. 

Chcie li by śmy utrzy mać pro in we sty cyj ny cha rak -
ter bu dże tu w ro ku 2012, ale to za le ży rów nież od wo -
li rad nych i moż li wo ści fi nan so wych Gmi ny, któ re w do -
bie kry zy su są znacz nie ogra ni czo ne. 

Sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie 
W dniu 22 wrze śnia 2011 r., w Miej sko -Gmin nej Bi blio te ce Pu blicz nej w Nie mo -

dli nie, od by ła się ko lej na XIV Se sja Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie, na któ rej pod ję to
ni żej wy mie nio ne uchwa ły:

• uchwa ła Nr XIV/89/11 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie z dnia 22 wrze śnia 2011 r. – w spra wie
przy ję cia in for ma cji o prze bie gu wy ko na nia bu dże tu Gmi ny Nie mo dlin za I pół ro cze 2011 r. 

• uchwa ła Nr XIV/90/11 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie z dnia 22 wrze śnia 2011 r. – w spra wie
zmian bu dże tu Gmi ny Nie mo dlin na rok 2011. 

• uchwa ła Nr XIV/91/11 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie z dnia 22 wrze śnia 2011 r. – w spra wie:
przy spie sze nia dzia łań Sa mo rzą du Wo je wódz twa Opol skie go na rzecz re mon tu ko ry ta rze ki Ści na wy
Nie mo dliń skiej. 

• uchwa ła Nr XIV/92/11 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie z dnia 22 wrze śnia 2011 r. – w spra wie
przy spie sze nia dzia łań Po wia tu Opol skie go na rzecz re mon tu dro gi po wia to wej nr 1184 w Gra czach. 

• uchwa ła Nr XIV/93/11 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie z dnia 22 wrze śnia 2011 r. – w spra wie
za rzą dze nia wy bo ru soł ty sa w so łec twie Ja ku bo wi ce. 

• uchwa ła Nr XIV/94/11 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie z dnia 22 wrze śnia 2011 r. – w spra wie
skar gi na bez czyn ność Bur mi strza Nie mo dli na. 

• uchwa ła Nr XIV/95/11 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie z dnia 22 wrze śnia 2011 r. – w spra wie
za twier dze nia zmia ny pla nu pra cy sta łej ko mi sji Ra dy Miej skiej Ko mi sji Re wi zyj nej. 

• uchwa ła Nr XIV/96/11 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie z dnia 22 wrze śnia 2011 r. – w spra wie
wy bo ru ław ni ków do Są du Okrę go we go w Opo lu na ka den cję lat 2012 – 2015. 

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.

Insp. GCR UM w Nie mo dli nie

Spra woz da nie Bur mi strza Nie mo dli na
z dzia łal no ści mię dzy se syj nej za okres
spra woz daw czy 21 czer wca 2011 r. – 22
września 2011 r.:

W okre sie spra woz daw czym
• W dniach 25 - 26 czerw ca od by ły się Dni Nie mo -

dli na z udzia łem de le ga cji part ner skie go mia sta Do li -
naz Ukra iny. Dni Nie mo dli naby ły bar dzo uda ne, stąd też
Bur mistrz zło żył po dzię ko wa nia ich or ga ni za to rom z pa -
nią dy rek tor Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie Ka ta rzy ną
Pa szu lą -Gryf na cze le.

• Wdniu29 czerw ca Bur mistrz Nie mo dli nawraz ze
Skarb ni kiem Gmi ny Ali cją Do ma lew ską pod pi sa li umo wę
po życz ki zWo je wódz kim Fun du szem Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej w Opo lu na sfi nan so wa nie bu do wy
ka na li za cji Nie mo dli na etap VI.

• Wdniu30 czerw ca zo sta ła pod pi sa naumo wa kre -
dy to wa z ING Bank Ślą ski w Opo lu na sfi nan so wa nie bu -
do wy uli cy No wej oraz pla ców za baw. 

• W dniu 6 lip ca Bur mistrz Nie mo dli na wziął udział
w spo tka niu zor ga ni zo wa nym przez Mar szał ka Wo je -
wódz twa do ty czą ce go bu do wy zbior ni ka re ten cyj ne go
na Ści na wie Nie mo dliń skiej w gmi nie Kor fan tów.

• Wdniu7 lip ca Bur mistrz Nie mo dli nawraz zze spo -
łem, w któ rym uczest ni czy li mię dzy in ny mi Prze wod ni czą -
cy RM Ma riusz Niec karz oraz Prze wod ni czą cy Ko mi sji
Spraw Spo łecz nych Cze sław Pasz kow ski za ak cep to wa li
kon cep cję bu do wy no we go przed szko la przy Szko le Pod -
sta wo wej nr 1. 

W tym sa mym dniu kie row nic two urzę du do ko na ło
prze glą du za gro żeń, ja kie mo gą mieć istot ne zna cze nie
dla funk cjo no wa nia gmi ny.

• Wdniu11 lip ca od by ły się uro czy ste ob cho dy rocz -
ni cy lu do bój stwa pol skiej lud no ści na Kre sach Wschod -
nich. Na sza gmi na, ja ko nie licz na na te re nie wo je wódz -
twa opol skie go, kul ty wu je pa mięć o tra gicz nych lo sach

Po la ków na Ukra inie. Po raz pią ty uczczo no też bo ha ter -
skich obroń ców Prze bra ża.

• Wdniu13 lip ca Gmi nago ści ła pol skie dzie ci zDo -
li ny. Dzie ci prze by wa ły na ko lo niach let nich zor ga ni zo wa -
nych przez Stowarzyszenie Przy ja ciół Zie mi Do liń skiej, któ -
re współ fi nan so wa ła na sza gmi na. To już ko lej na ini cja ty wa
To wa rzy stwa, któ re wal nie przy czy nia się dokrze wie nia pol -
sko ści na by łych zie miach pol skich. Or ga ni za to rom,
awszcze gól no ści Pre ze so wi Zbi gnie wo wi Ja giel nic kie mu,
Bur mistrz zło żył z te go ty tu łu sło wa uzna nia.

• W dniu 27 lip ca Bur mistrz wraz ze Skarb ni kiem
Gmi ny Ali cją Do ma lew ską pod pi sa li umo wę z Za rzą dem
Wo je wódz twa na do fi nan so wa nie re no wa cji za byt ko wej
lam py w Nie mo dli nie, w ra mach Pro gra mu Roz wo ju Ob -
sza rów Wiej skich.

• W dniu 3 sierp nia Bur mistrz spo tkał się z Pa nią
Pre zes Sto wa rzy sze nia Do bro czyn ne go „Na dzie ja”. Pod -
czas spo tka nia omó wio no moż li wo ści gmi ny w za kre sie
po mo cy w roz wią za niu bie żą cych pro ble mów te go sto -
wa rzy sze nia.

• Wdniu8 sierp nia Bur mistrz spo tkał się zPre ze sem
Klu bu Spor to we go „So kół” w Nie mo dli nie, pod czas któ re -
go omó wio no ak tu al ne po trze by klu bu, a tak że wspar cie
przez gmi nę naj pil niej szych spraw w za kre sie wy cho wa -
nia spor to we go dzie ci i mło dzie ży.

• W dniu 9 sierp nia Bur mistrz prze wod ni czył ko mi -
sji eg za mi na cyj nej na sto pień na uczy cie la mia no wa ne go
pa na Mar ci na Ral ko ze Szko ły Pod sta wo wej nr 2 w Nie -
mo dli nie. Eg za min za koń czył się wy ni kiem po zy tyw nym.

• W dniu 10 sierp nia z ini cja ty wy Bur mi strza do szło
do spo tka nia z Pre ze sem PSS „Ba zalt -Gra cze” An drze jem
Miś tą, człon kiem Za rzą du Po wia tu Krzysz to fem Wy sda -
kiem oraz Dy rek to rem ZDP Jac kiem Dziat kie wi czem, pod -
czas któ re go omó wio no per spek ty wy od bu do wy dro gi po -
wia to wej, któ ra ule gła ka ta stro fie w dniu 19 lip ca.
Szcze gó ło we in for ma cje roz mów i usta leń znaj du ją się
w ma te ria łach se syj nych.

• Wdniu12 sierp nia Bur mistrz wraz zPrze wod ni czą -
cym RM i soł ty sa mi wsi: Ma gnu szo wi ce oraz Ma gnu szo -
wicz ki od da li hołd ofia rom prac przy mu so wych II woj ny
świa to wej w by łym obo zie pra cy w Ma gnu szo wicz kach.

• W dniu 23 sierp nia Bur mistrz spo tkał się z dy -
rek to ra mi nie mo dliń skich pla có wek oświa to wych w ce -
lu omó wie nia sta nu przy go to wań do no we go ro ku
szkol ne go.

• Wdniu31 sierp nia Bur mistrz pod pi sał umo wy sty -
pen dial ne z uzdol nio ny mi spor tow ca mi bę dą cy mi ucznia -
mi szkół gim na zjal nych, śred nich i wyż szych uczel ni.

• W dniu 4 wrze śnia od by ły się do żyn ki gmin ne
wMa gnu szo wi cach. Im pre zaby ła bar dzo uda na. Wszyst -
kim, któ rzy przy czy ni li się dobar dzo do brej or ga ni za cji na -
le żą się sło wa uzna nia, w szcze gól no ści Bur mistrz dzię ku -
je go spo da rzom do ży nek – miesz kań com Ma gnu szo wic.

• Wdniu8 wrze śnia za koń czy ła się let nia edy cja Nie -
mo dliń skiej Li gi Pił kar skiej.

• W dniu 9 wrze śnia Bur mistrz ofi cjal nie prze ka zał
miesz kań com Ma gnu szo wic świe tli cę wiej ską.

• Wdniu13 wrze śnia Bur mistrz w imie niu Pre zy den -
ta RP wrę czył 14 pa rom mał żeń skim me da le za dłu go let -
nie po ży cie mał żeń skie. Zło te go dy – 50 lat wspól ne go ży -
cia ob cho dzi w tym ro ku, w na szej gmi nie, 18 par
mał żeń skich. 

• W dniu 20 wrze śnia Bur mistrz spo tkał się z pra -
cow ni ka mi Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to -
strad w spra wie ak tu al ne go sta nu prac zwią za nych z bu -
do wą ob wod ni cy Nie mo dli na, a tak że wy pra co wa niem
wspól ne go sta no wi ska do ty czą ce go przy szło ści prze jaz -
dów ko le jo wych w cią gu dróg gmin nych.

• W dniu 21 wrze śnia Bur mistrz wraz z Wój tem Tu -
ło wic oraz Pre ze sem RSP Wy dro wi ce spo tka li się z Pre ze -
sem spół ki „Vor tex Pol ska” w spra wie pla no wa nej bu do -
wy fer my wia tro wej na te re nie obu gmin.

Bur mistrz Nie mo dli na
Mi ro sław Stan kie wicz
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Życzenia z okazji
Dnia Edukacji Narodowej

Z oka zji Dnia Edu ka cji Na ro do wej naj ser decz niej sze ży cze nia wie lu nie za po mnia nych i pięk nych
chwil w pra cy za wo do wej, wdzięcz no ści i sza cun ku swych uczniów, oso bi ste go szczę ścia oraz po dzię -
ko wa nia za trud, wy ro zu mia łość i ser ce.

Wszyst kim Na uczy cie lom skła dam gra tu la cje i po dzię ko wa nia za współ pra cę i dzia łal ność na rzecz
śro do wi ska oświa to we go oraz dzie ci i mło dzie ży z te re nu Gmi ny Nie mo dlin.

Ży czę ca łej spo łecz no ści szkol nej pięk nych chwil w ży ciu oso bi stym, wie lu suk ce sów na każ dym po -
lu dzia ła nia, ra do ści dnia co dzien ne go, zdro wia oraz speł nie nia naj skryt szych ma rzeń.

Burmistrz  Niemodlina
Mirosław  Stankiewicz

In for ma cje dla osób uza leż nio nych
od al ko ho lu i nar ko ty ków oraz dla
człon ków ich ro dzin

Punkt Kon sul ta cyj ny dla osób uza leż nio -
nych od al ko ho lu i nar ko ty ków oraz dla człon -
ków ich ro dzin w Nie mo dli nie przy ul. Bo ha -
te rów Po wstań Ślą skich 34 (bu dy nek
Bi blio te ki Pu blicz nej – II pię tro) udzie la po mo -
cy w za kre sie:

• mo ty wo wa nia osób uza leż nio nych
do pod ję cia le cze nia,

• in for mo wa nia o ofer tach te ra peu tycz -
nych w re gio nie i po za nim,

• pro wa dze nia gru py wspar cia dla ro dzin
osób uza leż nio nych,

• wspar cia/edu ka cji osób po za koń czo -
nym le cze niu od wy ko wym,

• wspar cia/edu ka cji Do ro słych Dzie ci Al ko -
ho li ków,

• wspar cia/edu ka cji dla ro dzi ców dzie ci
i mło dzie ży eks pe ry men tu ją cych z al ko ho lem
lub nar ko ty ka mi i za gro żo nych uza leż nie niem,

• wspar cia/edu ka cji dla ofiar prze mo cy, 
• po mo cy psy cho lo gicz nej.

Usłu gi Punk tu są nie od płat ne.

Go dzi ny przy jęć klien tów:
Czwar tek od 14.00 do 18.00 – spe cja li sta

te ra pii uza leż nień.
Pią tek (po za przed ostat nim piąt kiem w mie -

sią cu) od 8.30 do 12.30 – in struk tor te ra pii
uza leż nień.

Pra cow ni cy Punk tu udzie la ją rów -
nież po rad te le fo nicz nych w go dzi nach
pra cy pod nr te le fo nu 77/ 4 606 313. 

Psy cho log udzie la wspar cia psy cho lo gicz -
ne go w ter mi nie uzgod nio nym przez za in te re so -
wa ne go w Ośrod ku Po mo cy Spo łecz nej w Nie -
mo dli nie (tel. 77 4607945)

Miej sko -Gmin na Ko mi sja Roz wią zy wa nia
Pro ble mów Al ko ho lo wych: 

• mo ty wu je oso by nad uży wa ją ce al ko ho -
lu do do bro wol ne go pod ję cia le cze nia od wy ko -
we go,

• wnio sku je do są du o zo bo wią za nie oso -
by uza leż nio nej od al ko ho lu do pod da nia się le -
cze niu w za kła dzie lecz nic twa od wy ko we go.

Ko mi sja przyj mu je in te re san tów w przed -
ostat ni ro bo czy pią tek mie sią ca w godz.
od 15.00 do 18.00 w sie dzi bie Punk tu Kon sul -
ta cyj ne go przy ul. Bo ha te rów Po wstań Ślą -
skich 34 w Nie mo dli nie (tel. 77 46 06 313). 

Wnio ski do Ko mi sji moż na rów nież kie ro -
wać ko re spon den cyj nie na ad res Urzę du Miej -
skie go w Nie mo dli nie, ul. Bo ha te rów Po wstań
Ślą skich 37, 49-100 Nie mo dlin.

Gru pa AA od by wa spo tka nia w sie -
dzi bie Punk tu Kon sul ta cyj ne go (ul. Bo -
ha te rów Po wstań Ślą skich 34 w Nie -
mo dli nie):

• w śro dy (po za ostat nią śro dą
w mie sią cu) – od 17.30 do 19.00 (mi -
ting za mknię ty), w ostat nią śro dę mie -
sią ca – od 17.30 do 19.00 (mi ting
otwar ty).

In for ma cja z wy po czyn ku
let nie go or ga ni zo wa ne go

dla dzie ci i mło dzie ży
za miesz ka łych na te re nie

Gmi ny Nie mo dlin – LA TO 2011

Wa ka cyj na prze rwa w dzia łal no ści szkół i przed -
szko li stwa rza moż li wość zor ga ni zo wa nia ak tyw ne -
go wy po czyn ku dla dzie ci i mło dzie ży. 

W związ ku z tym istot ne jest za pew nie nie im
atrak cyj nych i al ter na tyw nych form spę dza nia wa ka -
cji, pro pa gu ją cych tro skę o zdro wie i kon dy cję fi -
zycz ną w ce lu utrzy ma nia rów no wa gi du cha i cia ła,
za rów no po przez for my wy jaz do we, jak i or ga ni zo -
wa ne w miej scu za miesz ka nia.

Wzo rem lat ubie głych za rzą dze niem Nr
II/11/10 Bur mi strza Nie mo dli na z dnia 14 grud -
nia 2010 r. po wo ła ny zo stał Gmin ny Sztab Wy po -
czyn ku Zi mo we go i Let nie go dla Dzie ci i Mło dzie ży
z Gmi ny Nie mo dlin Zi ma – La to 2011, w skła dzie:

1) Ta de usz Ziół kow ski – Prze wod ni czą cy Szta bu,
2) Ja dwi ga Ku ty ła – Za stęp ca Prze wod ni czą ce -

go Szta bu,
3) Mał go rza ta Ko cha nek – Se kre tarz Szta bu,
4) Kry sty na Ha ła dus – Czło nek Szta bu,
5) Zo fia Gwóźdź -Wą cha ła – Czło nek Szta bu,
6) Mi ro sła wa Dziat ko wiak – Czło nek Szta bu,
7) Ka ta rzy na Pa szu la -Gryf – Czło nek Szta bu,
8) Krzysz tof Ku biak – Czło nek Szta bu.

Za da niem Szta bu by ło ko or dy no wa nie dzia łań
zwią za nych z or ga ni za cją zbio ro wych form wy po -
czyn ku zi mo we go i let nie go dla dzie ci i mło dzie ży
na te re nie mia sta i gmi ny Nie mo dlin w 2011 ro ku. 

Re ali za cja wy po czyn ku let nie go or ga ni zo wa ne -
go przez pla ców ki oświa to wo-kul tu ral ne dla uczniów
z te re nu Gmi ny Nie mo dlin przed sta wia się na stę pu -
ją co:

Wa ka cje w Bi blio te ce

Miej sko-Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na w Nie mo -
dli nie zor ga ni zo wa ła pod czas te go rocz nych wa ka cji
dla dzie ci i mło dzie ży sze reg cie ka wych i we so łych
spo tkań, któ rym przy świe ca ło ha sło te go la ta „Spo -
sób na wa ka cyj ną nu dę”.

Let nie wa ka cje w MGBP w Nie mo dli nie roz po -
czę ły się 1 sierp nia i trwa ły do 31 sierp nia 2011 r.
W okre sie tym dzie ci mia ły zor ga ni zo wa ne za ję cia
pro wa dzo ne od po nie dział ku do piąt ku, w go dzi -
nach od 10.00 do 13.00.

Po nie waż bi blio te ka to zbio ry ksią żek i cza so -
pism, każ de spo tka nie roz po czy na no od za pro sze nia
do gło śne go czy ta nia książ ki pt.: „Jaś ki” Ar rou -Vi -
gno da. Bio rą cy udział w za ję ciach uczest ni czy li
w kon kur sach pla stycz nych m.in.: sol ny por tret smo -
ka, ro dzi na pa lusz ków, wie lo ryb z fon tan ną, sy me -
trycz ny ro bot, wi ru ją cy wąż. Dzie ci mo gły tak że
spraw dzić się w róż ne go ro dza ju za ba wach i kon kur -
sach ru cho wych, któ re wy zwa la ły w nich du cha
spor to wej ry wa li za cji: kost ko wa lo te ria, szczę ście
w pu deł kach, fa so lo wy zbie racz, na oko oko ło, pił ka
w wia der ku. Spę dza jąc czas w bi blio te ce naj młod si
chęt nie bra li rów nież udział w roz wią zy wa niu krzy -
żó wek, ka lam bu rów, w grach plan szo wych i edu ka -
cyj nych. Du żym za in te re so wa niem cie szy ły się za ję -
cia kom pu te ro we – na uka i za ba wa z kom pu te rem
– pod czas któ rych dzie ci uczest ni czy ły w grach i za -
ba wach oraz wy szu ki wa ły w In ter ne cie wia do mo ści
na in te re su ją ce je te ma ty.

Naj młod si z za do wo le niem i ocho tą uczest ni -
czy li w pro po no wa nych za ję ciach or ga ni zo wa nych
w bi blio te ce, któ re uatrak cyj ni ły im let ni wy po czy -
nek. Spo tka nia in te gro wa ły mło dych czy tel ni ków,
umoż li wi ły im cie ka we spę dze nie wol ne go cza su,
roz wi ja ły za in te re so wa nia, a tak że po sze rza ły ich
wie dzę i umie jęt no ści. Pod czas licz nych za baw in te -
gra cyj nych i ani ma cyj nych dzie ci uczy ły się ko mu -
ni ka tyw no ści i współ pra cy, a tak że na wią zy wa ły
no we przy jaź nie.

W cza sie te go rocz nych let nich spo tkań dzie ci wy -
ko na ły bar dzo cie ka we i ory gi nal ne pra ce, któ re moż -
na obej rzeć na wy sta wie w MGBP w Nie mo dli nie. 

W za ję ciach zor ga ni zo wa nych przez bi blio te kę
w okre sie wa ka cyj nym wzię ło udział oko ło 230 czy -
tel ni ków.

Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie

W dniach od 1 do 29 lip ca 2011 r., w go dzi nach
od 10.00 do 14.00 w Ośrod ku Kul tu ry od by wa ły się
na stę pu ją ce za ję cia kul tu ral ne: mu zycz ne, kon kur sy
ka ra oke, tur nie je gier plan szo wych, kon kur sy pla -
stycz ne i mu zycz ne, dys ko te ki dla naj młod szych
z kon kur sa mi.

Ce lem za jęć by ło wdro że nie dzie ci i mło dzie ży
do bez piecz ne go i twór cze go spę dza nia cza su wol -
ne go, roz wi ja nie i po głę bia nie pa sji i za in te re so wań,
szu ka nie spo so bów or ga ni za cji cza su wol ne go, ze
szcze gól nym uwzględ nie niem zdro we go i bez piecz -
ne go spę dza nia wol ne go cza su. Za re ali za cję za jęć
od po wie dzial ni by li in struk to rzy Ośrod ka Kul tu ry:

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

• Ka ta rzy na Pa szu la -Gryf – ko or dy na tor
• Mi chał Gra czyk – in struk tor pla sty ki
• Ka ta rzy na Knie ja – młod szy in struk tor
• To masz Ło zo wic ki – in struk tor mu zy ki
• Piotr So pel – aku styk

Za ję cia kul tu ral ne re ali zo wa ne by ły we dług
na stę pu ją ce go har mo no gra mu:

1. Za ję cia li te rac kie, mu zycz ne, dys ko te ki
– od 4 do 15 lip ca 2011 r.

• za ba wy z ję zy kiem pol skim; za ję cia dzien ni -
kar sko-li te rac kie dla naj młod szych – za ba wy sło -
wem, two rze nie wier szy, czy ta nie ba jek, ba śni, two -
rze nie pierw szych po waż nych tek stów, fe lie to nów
i ar ty ku łów. Prze le wa nie na pa pier wa ka cyj nych
przy gód i wra żeń.

• za ję cia i kon kur sy mu zycz ne – ka ra oke, za -
ba wa z pio sen ką,

• dys ko te ka dla naj młod szych z kon kur sa mi
(od 16.00 do 19.00). Dla uczest ni ków dys ko -
te ki przy go to wa no słod ki po czę stu nek i na -
po je, a dzie ci bio rą ce udział w kon kur sach
otrzy ma ły na gro dy. 

• za ję cia i kon kur sy pla stycz ne,

2. Warsz ta ty pla stycz ne: 18 – 29 lip -
ca 2011r. (od po nie dział ku do piąt ku,
godz. 10.00-14.00)

W ra mach re ali za cji warsz ta tów pla stycz -
nych, w at mos fe rze za ba wy dzie ci uczy ły się,
w ja ki spo sób moż na stwo rzyć „coś z ni cze go”,
an ga żu jąc w to wła sną wy obraź nię, za pał i ma -
te ria ły pla stycz ne. Pod czas warsz ta tów po zna ły
wie le cie ka wych tech nik pla stycz nych. Na za ję -
ciach dzie ci po zna ły rów nież cie ka we fak tu ry gra -
ficz ne, któ re moż na uzy skać przy po mo cy sta -
rych, nie po trzeb nych od pad ków lub da rów
przy ro dy w po sta ci ko ry z drze wa czy li ści. Cie ka -
wą pro po zy cją by ła za ba wa w ko laż – tech ni kę
prze twa rza nia sta rych nie po trzeb nych od pad -
ków pa pie ro wych, fo to gra ficz nych. W trak cie
warsz ta tów dzie ci ry so wa ły na du żych for ma -
tach, a wszyst kie naj cie kaw sze pra ce, po wsta łe
pod czas spo tkań, zo sta ły za pre zen to wa ne na wy -
sta wie pod su mo wu ją cej warsz ta ty, któ rą moż na
oglą dać w ho lu Ośrod ka Kul tu ry.

W za ję ciach ofe ro wa nych przez Ośro dek Kul -
tu ry udział wzię ło 230 dzie ci.

Re la cja ze zre ali zo wa ne go pro gra mu za jęć
zna la zła się w No wi nach Ny skich, Pul sie Nie mo dli -
na, stro nie in ter ne to wej Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo -
dli nie oraz Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie.

Ośro dek Spor tu i Re kre acji
w Nie mo dli nie

Przy go to wa ny przez Ośro dek pro gram re ali zo -
wa ny był w za kre sie:

1. or ga ni za cji wy po czyn ku let nie go dla dzie ci
i mło dzie ży po łą czo ne go z pro gra mem pro -
fi lak ty ki uza leż nień,

2. or ga ni za cji im prez spor to wych lub re kre -
acyj nych o cha rak te rze pro fi lak tycz nym po -
pu la ry zu ją cych zdro wy styl ży cia bez al ko ho -
lu i nar ko ty ków, wzmac nia ją cych wię zi
ro dzin ne, in te gru ją cych gru py ró wie śni cze. 

Or ga ni za to rem był Ośro dek Spor tu i Re kre -
acji w Nie mo dli nie w dniach 4 lip ca – 29 lip -
ca 2011. Od po wie dzial ny mi oso ba mi za me ry to -
rycz ną re ali za cję za da nia by li: dy rek tor OSiR

Krzysz tof Ku biak oraz głów na księ go wa Alek san -
dra Do pie ra ła. 

Pro gram za kła dał or ga ni za cję cy klu za wo dów
spor to wych, ja ko spo so bu na spę dza nie wol ne go
cza su dla dzie ci i mło dzie ży, ich in te gra cję w gru -
pach ró wie śni czych oraz po ka za nie spo so bu
na zdro wy styl ży cia bez wszel kie go ro dza ju uży -
wek. Pro gram skie ro wa ny był do dzie ci i mło dzie -
ży, któ ra nie wy jeż dża ła na wa ka cje.

In for ma cja o pro gra mie tra fi ła do od bior ców
za po mo cą ak cji pla ka to wej (roz wie szo no pla ka ty
we wszyst kich pla ców kach oświa to wych Gmi ny
Nie mo dlin oraz w róż nych punk tach mia sta, jak
rów nież prze ka za no pla ka ty soł ty som wszyst kich
so łectw) oraz dzię ki In ter ne to wi na stro nach Urzę -
du oraz OSiR, jak rów nież w pra sie lo kal nej, NTO
i Pul sie Nie mo dli na.

Do prze pro wa dze nia za wo dów oraz ich sę -
dzio wa nia za pro sze ni zo sta li na uczy cie le wy cho wa -
nia fi zycz ne go oraz in struk to rzy spor tu. Za wo dy
od by wa ły się wg usta lo ne go har mo no gra mu we
wszyst kie dni po wsze dnie lip ca na obiek tach spor -
to wych ad mi ni stro wa nych przez OSiR.

Za ję cia w ra mach „Wa ka cji na spor to wo”
pro wa dzi li:

1. Ja nik Mar cin – pił ka noż na,
2. Kra wiec Ra fał – ko szy ków ka, uni ho kej,
3. Du da Agniesz ka – siat ków ka,
4. Gro bel ski Zdzi sław – te nis sto ło wy,
5. Wal ków Kac per – te nis sto ło wy,
6. Do naj ski Ry szard – siat ków ka.

Za ję cia i za wo dy spor to we dla dzie ci i mło -
dzie ży pro wa dzo ne by ły w na stę pu ją cych ka te -
go riach:

– Tur niej Pił ki Noż nej – kla sy I – III,
klasy IV – VI, gim na zja,

– Tur niej Ko szy ków ki – szko ły pod sta wo we,
gim na zja,

– Tur niej Siat ków ki – szko ły pod sta wo we, gim -
na zja,

– Tur niej Uni ho ke ja – kla sy IV – VI,
– Tur niej Siat ków ki Pla żo wej – gim na zja,
– Tur niej In dy wi du al ny Te ni sa Sto ło we go

– szko ły pod sta wo we.

Bar dzo du żym po wo dze niem cie szy ła się ak cja
na uki pły wa nia, od by wa ją ca się na ba se nie w Lip -
nie w każ dy wto rek i czwar tek, o godz. 10.00 (w dni
po god ne). Re gu lar nie uczest ni czy ło w niej ok. 20
dzie ci. Za ję cia pro wa dzo ne by ły przez ra tow ni ków
bez płat nie, w ra mach umo wy Ra tow nic twa Wod -
ne go, na ba se nie w Lip nie w se zo nie 2011.

Dla prze pro wa dze nia za wo dów za ku pio ny
sprzęt spor to wy: pił ki do pił ki noż nej, siat ków ki
i ko szy ków ki oraz znacz ni ki.

Naj lep si za wod ni cy po szcze gól nych kon ku ren -
cji na gra dza ni by li bi le ta mi wstę pu na ba sen oraz
sta tu et ka mi i dy plo ma mi. Pod czas roz gry wa nia za -
wo dów uczest ni cy otrzy my wa li wo dę mi ne ral ną. 

W pro gra mie udział wzię ło ok. 460 uczest ni -
ków. Tak du ża licz ba uczest ni ków świad czy o tym,
że pro gram spo tkał się z po zy tyw nym od ze wem ze
stro ny dzie ci i mło dzie ży i był al ter na ty wą dla wa -
ka cyj nej nu dy. 

Szko ły

Pu blicz na Szko ła Pod sta wo wa
nr 1 w Nie mo dli nie

Szko ła zor ga ni zo wa ła wy jazd na ko lo nię
do Nie mo jo wa w dniach od 27 czerw ca 2011 r.

do 1 lip ca 2011r. pod ha słem „Wa ka cje z przy go -
dą”.

W wy jeź dzie udział wzię ło 31 uczniów. Opie kę
nad ni mi spra wo wa ło trzech na uczy cie li.

Ucznio wie od wie dzi li Park Di no zau rów w Kar -
ło wie, Pi jal nię Wód i Park Zdro jo wy w Ku do wie
Zdro ju, zwie dza li za mek w Na cho dzie, Twier dzę
Do bro sov, re zer wat przy rod ni czy Ze mska Bra na
w Cze chach oraz ko rzy sta li z atrak cji, ja kie ofe ru -
je Park Wod ny we Wro cła wiu.

Pu blicz na Szko ła Pod sta wo wa
Nr 2 w Nie mo dli nie

Ucznio wie szko ły w okre sie wa ka cyj nym sko rzy -
sta li z na stę pu ją cej ofer ty wy jaz do wej:

• Szla kiem Pia stow skim – wy jazd do Wro cła -
wia: zwie dza nie Ostro wa Tum skie go, Ryn ku
Głów ne go, Sol ne go, ko rzy sta nie z atrak cji
Par ku Wod ne go (33 uczniów);

• wy jazd do ki na w Opo lu (30 uczniów);
• wy jazd do ZOO w Opo lu (35 uczniów).

Mi mo bar dzo bo ga tej ofer ty za jęć pla no wa -
nych do zor ga ni zo wa nia na te re nie pla ców ki
ucznio wie nie by li ni mi za in te re so wa ni i nie wzię li
w nich udzia łu.

Pu blicz na Szko ła Pod sta wo wa
w Gra bi nie

W ra mach re ali za cji wy po czyn ku let nie go
w Ze spo le Szkol no – Przed szkol nym w Gra bi nie
w pierw szym ty go dniu wa ka cji, w dniach
od 27.06.2011r. do 01.07.2011r., zor ga ni zo -
wa no za ję cia na te re nie pla ców ki, na to miast
w ostat nim ty go dniu wa ka cji zor ga ni zo wa no
wy jaz dy. W trak cie pierw sze go ty go dnia prze -
pro wa dzo no za ję cia spor to we, gry i za ba wy ru -
cho we po pra wia ją ce spraw ność fi zycz ną i psy -
chicz ną oraz kon kur sy wie dzy i pla stycz ne.
Jed nym z ha seł prze wod nim pół ko lo nii by ło
„Bez pie czeń stwo w sie ci czy li po tra fię bez piecz -
nie ko rzy stać z In ter ne tu”. Tym ra zem dzie ci
uczest ni czy ły w za ję ciach w pra cow ni kom pu te -
ro wej znaj du ją cej się w bi blio te ce szkol nej.
Udział w tych za ję ciach uświa do mił dzie ciom,
ja kie za gro że nia czy ha ją w świe cie wir tu al nym,
przy bli żył po ję cie cy ber prze mo cy, wy ja śnił za sa -
dy prze strze ga nia praw au tor skich w przy pad -
ku wy ko rzy sta nia do rob ku in te lek tu al ne go za -
miesz cza ne go na stro nach in ter ne to wych.
Za chę cił dzie ci do bez piecz ne go, kul tu ral ne go
i efek tyw ne go ko rzy sta nia z In ter ne tu. Uświa do -
mił im rów nież, że In ter net – ja ko do sko na łe
na rzę dzie, za le ży w naj więk szym stop niu
od osób, któ re go two rzą, czy li wszyst kich in ter -
nau tów. W na stęp nych dniach w ra mach za jęć
zor ga ni zo wa no dzie ciom kon kur sy pio sen ki ka -
ra oke. Dzie ci utrwa la ły sło wa zna nych pio se -
nek dzie cię cych, roz wi ja ły po czu cie ryt mu, za po -
zna wa ły się z me lo dią oraz in sce ni zo wa ły
pio sen kę ru chem. Na za ję ciach dzie ci mia ły
rów nież moż li wość na uki ry so wa nia po sta ci wg
wska za nych sche ma tów. Za cho wy wa ły w ry sun -
ku pro por cje po sta ci, za cho wy wa ły ga mę barw,
ry so wa ły po sta cie w ru chu, a tak że zor ga ni zo -
wa no wy ko ny wa nie prac pla stycz nych w ple ne -
rze na te re nie szkol ne go bo iska. Naj lep sze pra -
ce wy ko rzy sta no w ga zet ce szkol nej na to miast
wszy scy uczest ni cy zo sta li ob da ro wa ni drob ny -
mi na gro da mi.

Ostat ni dzień pół ko lo nii upły nął pod ha słem
„Olim pia da”. W tym dniu dzie ci:



13BIULETYN
GMINY NIEMODLIN

– wy szu ki wa ły w In ter ne cie wia do mo ści na te -
mat ostat niej olim pia dy zi mo wej i let niej,

– wska zy wa ły kon ku ren cje spor to we,
– ry so wa ły sym bo le olim pij skie.
Na ko niec zor ga ni zo wa no za wo dy, któ re mia -

ły na ce lu na ukę za sad współ pra cy gru po wej i ry -
wa li za cji fa ir play. Po za koń cze niu za wo dów dzie -
ci otrzy ma ły na gro dy i dy plo my.

W ostat nim ty go dniu wa ka cji dzie ci mia ły moż -
li wość uczest nic twa w wy jaz dach do ki na He lios
i mu zeum „Ślą ska Opol skie go” w Opo lu
w dniu 25.08.2011 r. oraz na ba sen w Brze gu
w dniu 26.08.2011 r. Zor ga ni zo wa ne wy jaz dy mia -
ły na ce lu: 

• pro pa go wa nie ak tyw ne go spę dza nia wol -
ne go cza su, 

• zwal cza nie agre sji oraz prze mo cy,
• in te gra cję uczniów,
• pro mo wa nia kul tu ry fi zycz nej ja ko al ter na ty -

wy wo bec prze ciw dzia ła niu pi cia al ko ho lu
i za ży wa nia nar ko ty ków,

• pro mo wa nie po staw spo łecz nych dla pro fi -
lak ty ki, zdro we go try bu ży cia, ak tyw ne go
wy po czyn ku, kul tu ry fi zycz nej oraz re lak su,

• po bu dze nie sfe ry po znaw czej dzie ci oraz
roz wi ja nie za in te re so wań uczniów.

Z za jęć sko rzy sta ło 40 dzie ci.

Pu blicz na Szko ła Pod sta wo wa
w Ro gach

Od dnia 27 czerw ca do 1 lip ca 2011 r. zor ga -
ni zo wa no w szko le ty go dnio wą pół ko lo nię, pod -
czas któ rej ucznio wie ko rzy sta li z na stę pu ją cych za -
jęć i wy cie czek:

• za ję cia kom pu te ro we,
• wy jazd do Po krzyw nej, wej ście na Ko pę Bi -

sku pią,
• wy jazd do Opo la do ki na, na krę gle oraz

zwie dza nie za byt ków Opo la i wy sta wy cza -
so wej w Mu zeum Ślą ska Opol skie go,

• wy jazd do Wro cła wia, po dzi wia nie Fon tan -
ny Ty siąc le cia, Ogro du Ja poń skie go, ko rzy -
sta nie z atrak cji Par ku Wod ne go.

Z pro po no wa nych przez szko łę form wy po -
czyn ku let nie go sko rzy sta ło 75 uczniów.

Pu blicz na Szko ła Pod sta wo wa
w Gra czach

W pierw szym ty go dniu wa ka cji zor ga ni zo wa -
no dla uczniów na stę pu ją ce for my wy po czyn ku:

• mi ni gry ru cho we oraz za ję cia pla stycz ne
z or iga mi na te re nie pla ców ki dla 20
uczniów,

• wy jazd do Par ku Wod ne go we Wro cła wiu
dla 30 uczniów,

• wy jazd do Opo la do ZOO, do Ki na He lios
oraz zwie dza nie mia sta dla 24 uczniów,

• wy jazd do Brze gu – za ba wy na ba se nie
dla 24 uczest ni ków,

• wy jazd do ki na w Opo lu oraz do Mosz nej
– dla 22 uczniów.

Po nad to zor ga ni zo wa no dwu ty go dnio wą ko lo -
nię let nią w Ust ce dla 40 uczniów. Tam ucznio wie
zwie dza li la tar nię mor ską, Mu zeum Chle ba, Pie kar -
stwa i Cu kier nic twa, Mu zeum Mi ne ra łów, pły wa ły
stat kiem po mo rzu i po zna wa ły ży cie i za ję cia lud -
no ści tam tych re gio nów. Pod czas pół ko lo nii od by -
ła się tak że jed no dnio wa wy ciecz ka po Ka szu bach.
Ucznio wie zwie dzi li za mek w By to wie, Mu zeum
Hym nu Na ro do we go w Bę do mi nie, skan sen
w Szym bar ku, Dom Sy bi ra ka, Wie rzy cę i Za mek Ki -
szew ski.

Pu blicz ne Gim na zjum
w Gra czach

W szko le, pod czas wa ka cji, na prze ło mie
czerw ca i lip ca zor ga ni zo wa no na stę pu ją ce for my
wy jaz do we dla uczniów:

• wy ciecz kę do Wie licz ki – dla 30 uczniów,
• wy jazd do Par ku Wod ne go we Wro cła wiu

– dla 36 uczniów,
• wy jazd do Opo la do ZOO i na krę giel nię

dla 37 uczniów.

Ze spół Szkół w Nie mo dli nie

Szko ła nie pla no wa ła i nie or ga ni zo wa ła wy po -
czyn ku let nie go dla swo ich uczniów. Ucznio wie
mie li moż li wość ko rzy sta nia z za jęć ofe ro wa nych
za rów no przez Miej sko-Gmin ną Bi blio te kę Pu blicz -
ną w Nie mo dli nie, Ośro dek Kul tu ry, a tak że przez
Ośro dek Spor tu i Re kre acji, ze szcze gól nym
uwzględ nie niem za jęć pro wa dzo nych na bo iskach
„Or li ka”. 

Sied miu uczniów w ra mach mię dzy na ro do wej
wy mia ny mło dzie żo wej „Youth Exchan ge” zwie dzi -
ła Szwe cję. Zwie dzi li mia sto Karl shamn, Sztok holm,
od by li po dróż ło dzią na wy spę Tjärö, zwie dzi li wy -
spę o na zwie Bir ka, w Va sa Mu zeum obej rze li ory -
gi nal ny wrak stat ku „Va sa”, któ ry za to nął w por cie
sztok holm skim wy pły wa jąc na swój pierw szy rejs
w 1628 r. Ucznio wie by li bar dzo za do wo le ni, peł -
ni wra żeń. 

Na wy po czy nek let ni dla dzie ci i mło dzie ży za -
bez pie czo ne zo sta ły środ ki fi nan so we dla po szcze -
gól nych jed no stek w na stę pu ją cej wy so ko ści:

• szko ły: 
1) PSP nr 1 w Nie mo dli nie 3 000 zł
2) PSP nr 2 w Nie mo dli nie 1 500 zł
3) PSP Ro gi 1 500 zł
4) ZSP Gra bin 1 500 zł
5) PSP Gra cze 1 500 zł
6) PG Gra cze 1 500 zł
• OSiR w Nie mo dli nie 6 000 zł
• Ośro dek Kul tu ry: 800 zł
RA ZEM: 17 300 zł

Wy dat ko wa nie środ ków przed sta wia się na stę -
pu ją co:

1) PSP nr 1 w Nie mo dli nie 3 000,00 zł 
2) PSP nr 2 w Nie mo dli nie 1 500,00 zł 
3) PSP w Ro gach 1 500,00 zł 
4) PSP w Gra bi nie 1 143,00 zł 
5) PSP w Gra czach 1 499,99 zł 
6) PG w Gra czach 1 500,00 zł
7) Ośro dek Kul tu ry 800,00 zł
8) OSiR 5 999,98 zł
RA ZEM: 16 942,97 zł
Za bez pie czo no tak że środ ki fi nan so we na wy -

na gro dze nia dla na uczy cie li – opie ku nów za jęć
w okre sie wa ka cyj nym. Łącz nie na wy na gro dze -
nia wy dat ko wa no kwo tę: 21 303,33 zł.

Ogó łem kosz ty wy po czyn ku let nie go wy nio -
sły: 38 246,30 zł.

Or ga ni za cja wy po czyn ku dla dzie ci i mło dzie -
ży z ro dzin nie wy dol nych wy cho waw czo.

Jak co ro ku, w wy ni ku ogło szo ne go otwar te go
kon kur su ofert na re ali za cję za da nia po le ga ją ce go
na or ga ni za cji wy po czyn ku let nie go w 2011 ro ku
dla dzie ci i mło dzie ży z ro dzin nie wy dol nych wy cho -
waw czo, zo sta ły wy ło nio ne pod mio ty, o któ rych
mo wa w usta wie o dzia łal no ści po żyt ku pu blicz ne -
go i wo lon ta ria cie.

Na re ali za cję tej for my wy po czyn ku za bez pie -
czo no w bu dże cie Gmi ny środ ki fi nan so we w wy so -
ko ści 48 871 zł.

Dwa pod mio ty nie za li cza ne do sek to ra fi nan -
sów pu blicz nych zor ga ni zo wa ły wy po czy nek w na -
stę pu ją cych for mach: 

1) ZHP w Nie mo dli nie – obóz w Wi śle dla 30
dzie ci w ter mi nie od 23.07. – 04.08.2011 r.;
wy so kość przy zna nej do ta cji: 23 000,00 zł;

2) Uczniow ski Klub Spor to wy „So ko lik” w Nie -
mo dli nie – obóz spor to wy w Ny sie dla 17
dzie ci w ter mi nie od 21.07. – 31.07.2011 r.;
wy so kość przy zna nej do ta cji: 4 500,00 zł;

Do ta cję przy zna no rów nież Nie mo dliń skie mu
Sto wa rzy sze niu Do bro czyn ne mu „Na dzie ja”
na zor ga ni zo wa nie pół ko lo nii w Nie mo dli nie dla 35
dzie ci w dniach od 1.08. – 12.08.2011 r., jed nak -
że w wy ni ku bar dzo du żych opa dów at mos fe rycz -
nych, zo sta ły za la ne po miesz cze nia Sto wa rzy sze -
nia i dla te go nie do szło do zor ga ni zo wa nia
pół ko lo nii.

Przed szko la

W mie sią cu lip cu dy żur peł ni ło Pu blicz ne
Przed szko le nr 1 w Nie mo dli nie, zaś w mie sią cu
sierp niu Pu blicz ne Przed szko le nr 2 w Nie mo dli nie.
Do dy żu ru ją cych przed szko li mo gły uczęsz czać
dzie ci z ca łej gmi ny. 

P o d s u m o w a n i e

Pod czas wa ka cji
mło dzież szkol na sko rzy sta ła z:

• form sta cjo nar nych w szko łach – 60
uczniów,

• wy cie czek w for mie wy jaz do wej – 477
uczniów,

• za jęć w Ośrod ku Kul tu ry – 230 uczniów,
• za jęć ofe ro wa nych przez OSiR – 460

uczniów,
• atrak cji or ga ni zo wa nych przez MG Bi blio -

te kę – 230 uczniów.

Re asu mu jąc, wy po czyn kiem let nim w 2011 r.
róż no rod ny mi for ma mi opie ki i wy po czyn ku, ob ję -
to dzie ci i mło dzież za miesz ka łą na te re nie Gmi ny
Nie mo dlin. Wszyst kie for my wy po czyn ku zo sta ły
po zy tyw nie oce nio ne za rów no przez uczniów, ich
ro dzi ców, jak i opie ku nów.

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

Opra co wa nie: 
Ta de usz Ziół kow ski 

Mał go rza ta Ko cha nek



Mój dom, mo ja ro dzi na
We wto rek, 27 wrze śnia br., od dział dla

dzie ci Miej sko – Gmin nej Bi blio te ki Pu blicz -
nej w Nie mo dli nie za peł nił się nie ma łą gro -
mad ką dzie ci z Pu blicz ne go Przed szko la
nr 1 w Nie mo dli nie. 

Ma li czy tel ni cy, w wie ku przed szkol nym, wzię li
udział w spo tka niu pod ha słem „Mój dom, mo ja ro dzi -
na”. Naj młod si obej rze li pre zen ta cję „W na szym do -
mu”, pod czas któ rej udzie la li od po wie dzi na py ta nia
do ty czą ce swo jej ro dzi ny, do mu, obo wiąz ków i wspól -
ne go spę dza nia wol ne go cza su w gro nie ro dzi ny. 

Dzie ci uczest ni czy ły tak że w za ba wach ru cho wo -
-na śla dow czych: „Ry mo wan ka ta ty”, „Pa ja cyk” oraz we
wspól nym czy ta niu Baj ki Ta tu sia: „O spryt nych ko zioł -
kach”, któ ra za an ga żo wa ła wszyst kich jej uczest ni ków.

Na po że gna nie przed szko la ki otrzy ma ły drzew -
ka ge ne alo gicz ne z wol ny mi miej sca mi na na ma lo -
wa nie por tre tów swo ich bli skich.

Do ro ta Ol szew ska

Kon kurs fo to gra ficz ny dla
uczniów szkół gim na zjal nych 

Wo je wódz ka Bi blio te ka Pu blicz na im. E. Smoł ki
w Opo lu oraz Bi blio te ka Pu blicz na w Nie mo dli nie or -
ga ni zu je kon kurs na fo to re por taż „Mo ja bi blio te ka
w obiek ty wie”.

Kon kurs trwa od 22. 09. do 4. 11. 2011 r. Re gu -
la min oraz in for ma cje o kon kur sie do stęp ne w bi blio -
te ce na stro nie: www.bi blio te ka -nie mo dlin.pl. 

MGBP w Nie mo dli nie

Ja ka bę dzie przy szłość książ ki?
Wo je wódz ka Bi blio te ka Pu blicz na im.

E. Smoł ki w Opo lu za pra sza uczniów szkół
śred nich woj. opol skie go do udzia łu w kon -
kur sie „Ja ka bę dzie przy szłość książ ki?”

Kon kurs trwa od 1.09. do 1.11.2011 r. „Książ ka
ko łem ludz kiej wie dzy i wy obraź ni” – jak mó wi
Umber to Eco. Czy prze trwa w pa pie ro wej wer sji,
czy za stą pi ją e -książ ka na e -pa pie rze? Sta wia my ta -
kie py ta nie i pro si my o pro gno zę na przy szłość. Co
znaj dzie my na bi blio tecz nych, księ gar nia nych, do mo -
wych re ga łach za kil ka, kil ka na ście lat?

Re gu la min kon kur su i kar ta zgło sze nio wa do -
stęp na na stro nie www.bi blio te ka -nie mo dlin.pl.

MGBP w Nie mo dli nie

Ra tuj my i uczmy ra to wać 
W dniu 9 wrze śnia 2011 ro ku ob cho -

dzi li śmy w Dwój ce Świa to wy Dzień Pierw -
szej Po mo cy. W tym dniu w ca łej szko le od -
by wa ły się za ję cia z za kre su udzie la nia

pierw szej po mo cy pro wa dzo ne przez pa -
nie: Jo lan tę Ka ma ryk i Li dię Ba ry lak. 

Pod czas za jęć ucznio wie uczy li się naj prost szych
za sad udzie la nia pierw szej po mo cy: od pra wi dło we -
go we zwa nia po mo cy przez te le fon do pro stych
czyn no ści przy oso bie po szko do wa nej (po zy cja bez -
piecz na, sztucz ne od dy cha nie).

Edu ko wa nie dzie ci w tym za kre sie jest nie zwy kle
waż ne, dla te go w na szej szko le kon ty nu uje my pro -
gram edu ka cyj ny Fun da cji WOŚP „Ra tu je my i uczy -
my ra to wać”. 

Je ste śmy prze ko na ni, iż ucznio wie, któ rzy od naj -
młod szych lat uczą się udzie lać po mo cy dru gie mu
czło wie ko wi, po ra dzą so bie w sy tu acjach trud nych
w re al nym ży ciu. 

Mag da le na Gi bas

Spo tka nie z po li cjan tem
W dniu 29.09.2011 r., w Ze spo le Szkol -

no – Przed szkol nym w Gra bi nie, dzie ci
z kl. I oraz przed szko la ki spo tka ły się z pa -
nią po li cjant sierż. Ali cją Ka li now ską. 

Na spo tka niu po ru sza no te mat bez pie czeń stwa
w szko le i w przed szko lu. Dzie ci obej rza ły film in -
struk ta żo wy o za sa dach bez piecz ne go po ru sza nia się
na dro dze. Wiel ką atrak cją spo tka nia by ła moż li wość
ogląd nię cia z ze wnątrz i od we wnątrz ra dio wo zu.

Dzie ci za pre zen to wa ły wier sze i pio sen ki zwią za -
ne ze zna jo mo ścią za sad ru chu dro go we go, a na ko -
niec po dzię ko wa ły za ra dy, jak bez piecz nie po ru -
szać się po jezd ni.

Wy cho waw cy oraz dzie ci uczest ni czą ce w za ję -
ciach dzię ku ją za moż li wość spo tka nia z pa nią po li -
cjant.

Alek san dra Or liń ska

Wa ka cyj na wi zy ta w Szwe cji
Ze spół Szkół im. Bo le sła wa Chro bre go

w Nie mo dli nie już od 6 lat uczest ni czy
w pro gra mie mię dzy na ro do wej wy mia ny
mło dzie żo wej „Youth Exchan ge”. 

W tym ro ku gru pa uczniów w skła dzie: Jo an na
Her man, Wik to ria Pa cho lik, We ro ni ka Szy bi sta, Pau -
li na Za wi ślak, Prze my sław Bu czek, Bar tło miej Dzie -

dzic i Da mian No wak wraz z opie ku na mi p. Agniesz -
ką Bu czek - li de rem wy mia ny oraz p. Mag da le ną Ko -
nar ską od wie dzi ła Szwe cję. 

Mło dzież, wspól nie ze swo imi szwedz ki mi, nie -
miec ki mi i fiń ski mi ko le ga mi, zwie dzi ła Karl sham, wy -
spy Tja ro i Bir kę oraz Sztok holm z im po nu ją cym pa -
ła cem kró lew skim i ślicz ną sta rów ką. Jed nak
głów nym ce lem wy jaz du nie by ło zwie dza nie atrak -
cji tu ry stycz nych, a przede wszyst kim in te gra cja
uczest ni ków pro gra mu z in nych kra jów, po zna nie
ich tra dy cji, kul tu ry i oby cza jów. W tym ce lu go spo -
da rze spo tka nia or ga ni zo wa li róż no rod ne gry ze -
spo ło we, za wo dy spor to we itp., a tak że za pro si li za -
gra nicz nych ko le gów do swo ich do mów. Każ da
gru pa mia ła moż li wość za pre zen to wa nia swo je go
kra ju, naj czę ściej w for mie mul ti me dial nej.

Wszy scy wró ci li za do wo le ni, z nie za po mnia ny mi
wra że nia mi i emo cja mi, któ rych moż na tyl ko ży czyć
uczest ni kom ko lej ne go spo tka nia. 

Tym ra zem go spo da rzem wy mia ny jest na sza
szko ła, a więc głów na część spo tka nia bę dzie mia ła
miej sce w Nie mo dli nie.

Agniesz ka Bu czek 
Mag da le na Ko nar ska

Szkol ny pro jekt edu ka cyj ny 
Wspo mnie nia

Kla sa 3a gim na zjum Ze spo łu Szkół
w Nie mo dli nie za pre zen to wa ła we wrze -
śniu re zul ta ty pro jek tu edu ka cyj ne go pt:
„Układ Sło necz ny – me to dą ori ga mi i nie
tyl ko”. 

Ucznio wie pra co wa li pod opie ką mgr Jo an ny Ja -
siń skiej i mgr Ka ta rzy ny Siom ki. Pra ca nad pro jek tem
trwa ła od lu te go 2011 r. do wrze śnia 2011 r. Ucznio -
wie w ze spo łach za da nio wych przy go to wa li do kład -
ne opra co wa nie każ dej z pla net. Przed sta wi li rów nież
bu do wę wszech świa ta oraz Słoń ca. Pro jek ty ukła du
sło necz ne go two rzo no m.in. ja poń ską me to dą pra cy
z pa pie ru – ori ga mi. 

Wy sta wa na szkol nym ho lu wzbu dzi ła za in te re -
so wa nie wśród uczniów szko ły. Każ dy mógł zy skać
no we wia do mo ści oraz oce nić pra cę ko le gów i ko le -
ża nek z kla sy 3a gimnazjum. 

Jo an na Kas sak 
San dra Strze cha

Fe lie ton li ce alist ki

Klep sy dra cza su 
Nie bo ję się, po dob no nie jest źle. By ły chwi le, że

oczy za my ka ły mi się na sam dźwięk prosz ku prze sy -
pu ją ce go czas w klep sy drze. Ale czy czas jest waż ny?
Klep sy drę moż na ob ró cić, prze żyć wszyst ko jesz cze
raz. Żyj my w swo im świe cie na szych cu dów i ma rzeń,
na szych skry tych ma rzeń pia sko wych. Na sza jest
klep sy dra, nasz jest czas.

Lep sza po ło wa mnie mó wi, że czas ucie ka, dru -
ga po ło wa ob ra ca klep sy drę, by po wró cić cza sem
do chwil, któ re za trzy mał kadr mo jej pa mię ci.

Dla cze go pła czę? Bo bu dzę się w chwi li, gdy
uświa da miam so bie, że to sen. Ma rze nia sen ne wzno -
szą mo ją klep sy drę po nad ob ło ki, po nad gra wi ta cję.
Pia sek się nie sy pie, za trzy ma ny czas, im pre sja...

Chcie li by śmy uto nąć w pia sku. Te raz. Jest nas
wię cej. Na pew no. Każ de na sze ob li cze jest jak róż -
ne od bi cia świa tła w ziarn kach prze strzen ne go pia -
sku. Za trzy maj go, wo ła cię zdro wa du sza. Za truj ją
swo ją cho rą im pre sją, bo to już nie ja.

Mar ta Ma zu ruk
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XDL to se ria za wo dów, w dys cy pli -
nie zwa ną Stunt (ka ska der ka na mo to -
cy klu), roz gry wa nych w Sta nach Zjed -
no czo nych, któ ra skła da się z pię ciu
rund. 

Ra fał Pa sier bek, ja ko pierw szy Po -
lak w hi sto rii, po sta no wił wziąć w nich
udział i skon fron to wać swój eu ro pej -
ski styl jaz dy z zu peł nie od mien nym
ame ry kań skim sty lem. Miesz ka niec
Nie mo dli na zwy cię żył w tych pre sti żo -
wych roz gryw kach.

Źró dło: www.ści gacz.pl 

Z Ra fa łem Pa sierb kiem, o je go
suk ce sach w Sta nach Zjed no -
czo nych i nie tyl ko, roz ma wia
Ka ta rzy na Knie ja

Puls Nie mo dli na: Zwy cię żył Pan w ro ze -
gra nych 27-28 sierp nia 2011 r. w In dia na -
po lis (USA) Mi strzo stwach Świa ta w Stun -
cie – czy dłu go Pan się przy go to wy wał
do tych za wo dów?

Ra fał Pa sier bek: Mo im głów nym ce lem wy -
jaz du do Sta nów Zjed no czo nych by ły za wo dy XDL
Cham pion sip, któ re od by wa ły się w In dia na po lis.
Ty dzień wcze śniej wy star to wa łem też w in nych za wo -
dach, tro chę mniej pre sti żo wych, ale waż nych – Stunt
Wars Or lan do na Flo ry dzie. Tam uda ło mi się wy -
grać, już wte dy bar dzo się cie szy łem, by ła to do bra
roz grzew ka przed Mi strzo stwa mi Świa ta XDL.
Przede wszyst kim za po zna łem się z re gu ła mi, ja kie
pa nu ją w ame ry kań skich za wo dach w Stun cie, są
one nie co in ne od tych eu ro pej skich. Ty dzień póź niej
wy star to wa łem w Mi strzo stwach Świa ta w In dia -
na po lis. W Sta nach Zjed no czo nych nie mia łem swo -
je go mo to cy klu. Star to wa łem na po ży czo nym, po -
mógł mi go przy go to wać zna jo my z Atlan ty, któ re go
po zna łem na Mi strzo stwach Świa ta w Zu ry chu dwa
la ta wcze śniej. 

Nasz po byt w USA trwał szes na ście dni. By łem
tam ra zem ze swo im wuj kiem Ja nu szem Sa le rą, któ -
ry po ma gał mi przy me cha ni ce i zło że niu te go mo -
to cy kla. Za bra li śmy też czę ści z mo je go mo to cy kla,
do któ rych je stem przy zwy cza jo ny. 

Na miej scu mia łem du żo cza su na tre nin gi
z Ame ry ka na mi w róż nych czę ściach Sta nów Zjed no -
czo nych. Był czas na wy mia nę do świad czeń. Na -
praw dę by ła to faj na przy go da. 

Oprócz te go, za nim po je cha łem do USA, przy go -
to wy wa łem się w Pol sce. Tre nin gi mia łem, jak zwy kle,
na par kin gu ko ło Lip na. Zna łem wcze śniej ame ry kań -
ski sys tem oce nia nia i pod tym ką tem przy go to wy wa -
łem swo je prze jaz dy. A na miej scu mu sia łem tyl ko
„wczuć się” w mo to cykl. 

PN: Du ża by ła kon ku ren cja? Trud no by -
ło wy grać? 

Ra fał Pa sier bek: Kon ku ro wa łem z naj lep szy -
mi za wod ni ka mi z USA i Ja po nii. Uda ło mi się wy -

grać mi ni mal ną prze wa gą punk tów nad Ame ry ka -
ni nem Bil lem Di xo nem. By ło cięż ko, po nie waż mu sia -
łem się do pa so wać do tam tej szych re guł i sys te mu
oce nia nia. Na za wo dach w Eu ro pie jest je den prze -
jazd fi na ło wy, któ ry trwa ok. pię ciu mi nut. A w USA
są trzy prze jaz dy dwu mi nu to we. Mu sia łem szyb -
ciej i bar dziej dy na micz nie wy ko ny wać wszyst kie
tric ki. Z nie któ rych mu sia łem zre zy gno wać, nie któ -
re do dać. Cięż ko by ło się do pa so wać, choć by łem
przy go to wa ny. 

PN: Ilu za wod ni ków Pan po ko nał?
Ra fał Pa sier bek: XDL – e są to za wo dy dla

naj lep szych. Jed nak star tu je o wie le wię cej osób,
ale w kla sie ama tor skiej, któ rzy, je śli osią ga ją do bre
wy ni ki w swo jej kla sie, to prze cho dzą do za wo dów
głów nych. Ja po ko na łem dwu dzie stu pię ciu za wod -
ni ków bar dzo wy so kiej kla sy w tej głów nej kla sie. Nie
my śla łem w ogó le o po dium, czy ja kimś wy so kim
miej scu. Chcia łem po pro stu zo ba czyć jak jest, wy -
nieść no we do świad cze nia na przy szłość…

PN: Pro szę przy po mnieć czy tel ni kom
Pul su Nie mo dli na na czym po le ga dys cy pli -
na spor tu, któ rą Pan upra wia.

Ra fał Pa sier bek: Stunt – jest to fre esty le mo -
to cy klo wy, czy li ka ska der ka na mo to cy klach ulicz -
nych. Czę sto wi dzi my na uli cach bar dzo szyb kie ści -
ga cze. Ten mo to cykl, któ re go ja uży wam jest
po dob ny, tyl ko bar dzo po prze ra bia ny. Po wy rzu ca ne
są bie gi, rze czy, któ re mo gły by utrud niać ro bie nie
tric ków na nim. 

Wy ko nu ję ta kie ewo lu cje jak np. jaz da na tyl nym
ko le z róż ny mi kom bi na cja mi, akro ba cje, dri fty, pa -
le nie gu my itp. Jest to bar dzo wi do wi sko wy i przy szło -
ścio wy sport, któ ry cią gle się roz wi ja. Du żo jest ewo -
lu cji nie od kry tych i moż na do dać coś od sie bie.
Stwo rzyć swój per so nal ny prze jazd. 

PN: Ma Pan ta ki wła sny, cha rak te ry -
stycz ny dla sie bie trick?

Ra fał Pa sier bek: Tak, mam kil ka in no wa cyj -
nych tric ków, któ rych nikt wcze śniej nie ro bił. Jed nym
z nich jest prze jazd ty łem do kie run ku jaz dy, w tym
sa mym cza sie wy ko nu ję dri fty, czy li po śli zgi. Jest to
tzw. switch back drift. Wy ko ny wa łem je m.in. wła śnie
w Mi strzo stwach Świa ta, w prze jeź dzie, któ ry za de -
cy do wał o mo im zwy cię stwie. 

PN: Wy grał Pan chy ba naj bar dziej pre -
sti żo wą im pre zę – Mi strzo stwa Świa ta. Ja -
ki te raz jest Pa na naj bliż szy cel do zre ali zo -
wa nia, ma rze nia?

Ra fał Pa sier bek: XDL to za wo dy, któ re od by -
wa ją się w run dach, po ca łych Sta nach Zjed no czo -
nych, w róż nych miej scach. Ja wy star to wa łem w fi -
na ło wej run dzie, ale nie zro bi łem ta kie go ca łe go
to ur ne po USA, za któ re moż na by ło by do stać wię -
cej punk tów. Chciał bym, je śli znaj dę wspar cie fi nan -
so we, w przy szłym ro ku wy star to wać we wszyst kich
pię ciu run dach. Oczy wi ście wią że się to z ol brzy mi -
mi kosz ta mi. Mu siał bym ku pić bi le ty, że by tam wy je -
chać, przy go to wać swój mo to cykl. Dla te go mam
na dzie ję, że przy od po wied nim wspar ciu uda mi się
wy star to wać. Oprócz te go chciał bym „za li czyć”
wszyst kie im pre zy w Eu ro pie i star to wać na róż nych
po ka zach, ca ły czas się roz wi jać. 

PN: Czy ma Pan na stęp ców i na śla dow -
ców, któ rzy w przy szło ści mo gli by uzy ski -
wać po dob ne re zul ta ty, osią gać po dob ne
suk ce sy?

Ra fał Pa sier bek: Tre nu ję z ku zyn ką – Ewą
Pie nia kow ską, z ko le ga mi, któ rzy za czy na ją jeź dzić
na mniej szych mo tor kach. My ślę, że wkrót ce prze sią -

dą się na więk sze, bę dą zdo by wać do świad cze nie
i umie jęt no ści. Mam na dzie ję, że dzię ki te mu sport
ten bę dzie się roz wi jał i rósł w si łę. Przy jem niej ćwi -
czyć w kil ku oso bo wym to wa rzy stwie. Mo że my się na -
uczyć wię cej od sie bie na wza jem. Mam na dzie ję, że
wkrót ce ta kich osób bę dzie wię cej. 

PN: Co spra wia, że po tych wszyst kich
suk ce sach na dal chęt nie wra ca Pan
do Nie mo dli na i tre nu je aku rat tu taj? Przy -
sło wio wa wo da so do wa chy ba nie ude rzy -
ła Pa nu do gło wy…

Ra fał Pa sier bek: Wszy scy mnie py ta ją np.
dla cze go nie zo sta łem w USA na sta łe. Lu bię zwie -
dzać no we miej sca, po dró żo wać. Cie szę się, że ten
sport da je mi ta ką moż li wość i że mo gę się po ka zać
szer szej pu bli ce. Cie szę się, że mo gę jeź dzić z in ny -
mi stun te ra mi, po zna wać no wych lu dzi. 

Ale Pol ska mi się po do ba, jest faj nym kra jem, co -
raz czę ściej, jak się wy jeż dża, to my śli się o po wro cie
do do mu. Cie szę się, że mo gę tre no wać w Nie mo dli -
nie, że po li cja mnie „nie go ni”, że pan bur mistrz dał
mi ta ką moż li wość. Je stem dum ny, że je stem z Nie -
mo dli na. 

By naj mniej nie uwa żam się za gwiaz dę, wy ko nu -
ję swo ją pro fe sję jak naj le piej po tra fię. Z ro ku na rok
chcę być co raz bar dziej pro fe sjo nal ny w tym, co ro -
bię. Na tym mi przede wszyst kim za le ży. 

PN: W po rów na niu do in nych dys cy plin
spor tu sto sun ko wo ma ło sły szy się o stun -
cie w ra diu, te le wi zji. Dla cze go o Pa na suk -
ce sach nie sły chać sze rzej?

Ra fał Pa sier bek: W dys cy pli nach ta kich jak
pił ka noż na, siat ków ka czy bar dziej po pu lar ne spor -
ty czę sto za wod ni cy nie osią ga ją tak zna czą cych
osią gnięć, a się o nich sły szy. Eu ro pa jest bar dziej
zdo mi no wa na przez tego typu sporty. W Sta nach
lu dzie są bar dziej otwar ci na fre esty lo we spor ty,
na coś no we go. 

Ale my ślę, że w Pol sce i w Eu ro pie to się po wo li
zmie nia. Wi dzę to jeż dżąc na za wo dy, ro biąc po ka -
zy, że za in te re so wa nie mo im spor tem zwięk sza
się. I my śle nie lu dzi się zmie nia. Prze waż nie lu dzie
my li li nasz sport z wa ria cja mi ulicz ny mi, jaz dą z za -
wrot ną pręd ko ścią po dro gach pu blicz nych. A to nie
o to cho dzi. W na szym spo rcie na sta wia my się
na tech ni kę, im wol niej wy ko nu je my róż ne fi gu ry, tym
jest trud niej. Na tym się sku pia my. 

Nie ste ty ta dys cy pli na nie jest jesz cze dys cy pli ną
olim pij ską, ale mo że kie dyś do cze kam te go, że się nią
sta nie. Choć du żo lu dzi jest te mu prze ciw nych, mó -
wiąc, że nie ma ona nic wspól ne go z du chem Olim -
pia dy. Ale ten sport ca ły czas się roz wi ja i faj nie by -
ło by, gdy by lu dzie za czę li bar dziej się nim in te re so wać
i wspie rać te go ty pu przy szło ścio we dys cy pli ny. 

PN: Czy jest coś, co jesz cze chciał by
Pan prze ka zać czy tel ni kom Pul su Nie mo -
dli na?

Ra fał Pa sier bek: Chciał bym po dzię ko wać
fir mie schnug.pl, któ ra umoż li wi ła mi prze lot na za -
wo dy do USA, po nie waż sam nie mógł bym te go sfi -
nan so wać. Chciał bym po dzię ko wać też in nym mo im
spon so rom za wspar cie.

Wia do mo, że dys cy pli na, któ rą upra wiam jest
bar dzo kosz tow na. Mam na dzie ję rów nież, że
w 2012 r. bę dzie my kon ty nu ować współ pra cę z pa -
nem bur mi strzem Nie mo dli na Mi ro sła wem Stan kie -
wi czem i do sta nę sty pen dium spor to we na roz wój,
któ re choć czę ścio wo po mo że po kryć kosz ty zwią za -
ne z tym spor tem. 

PN: Dzię ku ję za roz mo wę.
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Nie mo dli nia nin naj lep szy na świe cie
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Za wo dy cie szy ły się du żym za in te re so wa -
niem, co od zwier cie dli ło się w licz bie 30 star -
tu ją cych – do ro słych i dzie ci. Za ba wa po łą czo -
na ze spor to wą ry wa li za cją ro dzin trwa ła
od go dzi ny 17.00 do 20.30. Tur niej pro wa dzi -
ła Pa ni Bar ba ra Ol szew ska, na uczy ciel ka w -f
w PSP nr 2. 

Za wo dy od by ły się przy wspar ciu fi nan so -
wym Gmi ny Nie mo dlin w ra mach re ali za cji za -
da nia pu blicz ne go pod na zwą „Or ga ni za cja
im prez spor to wych lub re kre acyj nych o od -
nie sie niu pro fi lak tycz nym, po pu la ry zu ją cych
zdro wy styl ży cia bez al ko ho lu i nar ko ty ków,
wzmac nia ją cych wię zi ro dzin ne, in te gru ją cych
gru py ró wie śni cze”. 

W ce lu roz pro pa go wa nia im pre zy zo -
sta ły roz wie szo ne pla ka ty w róż nych punk -
tach Nie mo dli na. Wszy scy star tu ją cy otrzy -
ma li ma łe upo min ki i ulot ki pro pa gu ją ce
zdro wy styl ży cia.

W tur nie ju zwy cię ży ły pa ry: Ma rek Kol -
man z wi ce pre ze sem UKS „So ko lik” – Edwar -
dem Szmi to wi czem (1 miej sce), Mar cin Kol -
man ze swo im ta tą – Ja nem Kol ma nem (2
miej sce) i An ge li ka Czech ze swo im ta tą – Łu -
ka szem Szcze pa nia kiem (3 miej sce).

Do zo ba cze nia za rok – w tym sa mym
miej scu i w tym sa mym cza sie!

Gra ży na Ja niak
Se kre tarz UKS So ko lik

Po li dze – kom plet ośmiu zwy cięstw
Old bo jów dał zwy cię stwo w NLP

W czwar tek, 8 wrze śnia 2011 r., od by ła się osta nia ko lej -
ka Nie mo dliń skiej Li gi Pił kar skiej. Nie oby ło się bez nie spo -
dzia nek, tych mi łych i tych, któ re nie po win ny się zda rzyć. 

W ostat niej ko lej ce nie spo dzian ką, a mo że sen sa cją jest pierw sze
zwy cię stwo dru ży ny z Ja ku bo wic. W swym ostat nim me czu eki pa Ja ku -
bo wic ogra ła nie za wod nych, jak zwy kle, człon ków eki py UEG Grod ków,
wy nik spo tka nia 5: 3. Dru gi mecz ko lej ki to po je dy nek Old bo jów i Me -
ta low ca Łam bi no wi ce, wy nik 6: 2 i kom plet zwy cięstw no we go mi strza
NLP. W trze cim me czu, któ ry miał być „me czem wie czo ru” za wio dła mło -
dzież z Tu ło wic, któ ra nie usza no wa ła swo ich prze ciw ni ków, eki py Co ve -
bo, or ga ni za to rów oraz licz nie zgro ma dzo nych ki bi ców i nie do je cha ła
na mecz, od da ła punk ty wal ko we rem i, co za tym idzie, prze gra ła ry wa -
li za cję o dru gą lo ka tę w trze ciej edy cji Nie mo dliń skiej Li gi Pił kar skiej.

Na za koń cze nie III edy cji Nie mo dliń skiej Li gi Pił kar skiej or ga ni za tor
Ośro dek Spor tu i Re kre acji w Nie mo dli nie oraz fun da tor na gród Nie mo -
dliń skiej Li gi Pił kar skiej Bur mistrz Nie mo dli na, Pan Mi ro sław Stan kie wicz
za pla no wał uro czy ste wrę cze nie na gród. Or ga ni za to rzy na gro dzi li upo -
min ka mi – pił ka mi i pa miąt ko wy mi dy plo ma mi wszyst kie ze spo ły bio rą -
ce udział w roz gryw kach, do dat ko wo ze spo ły któ re za ję ły 1, 2 i 3 miej -
sce otrzy ma ły oka za łe pu cha ry, a zwy cięz ca NLP, dru ży na Old bo jów,
oprócz wy żej wy mie nio nych na gród, oczy wi ście tra dy cyj nie otrzy mał
kom plet stro jów pił kar skich. 

Wzo rem lat po przed nich, or ga ni za to rzy przy zna li in dy wi du al ne
wy róż nie nia w ka te go rii naj lep szy bram karz, naj lep szy za wod nik i król
strzel ców III edy cji NLP. Na gro dy otrzy ma li: Piotr Kram czyń ski (Old bo -
je Nie mo dlin) – król strzel ców, zdo byw ca 15 bra mek, Prze my sław Pa lak
(Co ve bo Nie mo dlin) – naj lep szy bram karz i Zyg munt Bąk (Old bo je Nie -
mo dlin) – naj lep szy za wod nik. Mar cin Ja nik

Mistrzostwa Polski Sędziów piłkarskich w Niemodlinie 
W dniu 17 grudnia br., w hali widowiskowo-sportowej w Niemodlinie,

odbędą się Mistrzostwa Polski Sędziów w piłce nożnej z udziałem wszystkich 16
województw w kraju. W składach poszczególnych zespołów znajdzie się wielu
obecnych i byłych sędziów ekstraklasy oraz zaproszeni goście i oficjele PZPN. 

OSiR w Niemodlinie

W dniu 22 wrze śnia br., w sa li gim na stycz nej Pu blicz nej Szko ły Pod sta -
wo wej nr 2 w Nie mo dli nie, od by ła się II edy cja Fa mi lij ne go Tur nie ju Te -
ni sa Sto ło we go Fa mi ly Cup, zor ga ni zo wa na przez Uczniow ski Klub
Spor to wy „So ko lik”, dzia ła ją cy przy PSP nr 2.

Family Cup
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Kar pi ko we ob razki z wi zy tą w Zie leń cu
Pod czas I Wo je wódz kie go Świę ta Kar pia Opol skie go, któ re od -

by ło się 3 wrze śnia br., w Zie leń cu, w gmi nie Po kój, za pre zen to wa -
no 70 wy bra nych prac po cho dzą cych ze zbio rów Ośrod ka Kul tu -
ry w Nie mo dli nie z Mię dzy na ro do we go Kon kur su Ry sun ku
Sa ty rycz ne go –„Kar pik”. 

Wy sta wa cie szy ła się spo rym za in te re so wa niem i by ła ozdo bą im pre zy,
na któ rej kró lo wa ły po tra wy przy go to wa ne z kar pia. Ca łość przy go to wa ła Lo kal -
na Gru pa Ry bac ka „Opolsz czy zna”, a ho no ro wy pa tro nat im pre zie nadał Mar -
sza łek Wo je wódz twa Opol skie go Jó zef Se be sta. 

Ko lej na IX edy cja kon kur su Kar pik re ali zo wa na bę dzie w dniach 18-19 li sto -
pa da 2011 r. w ra mach „ŚWIĘ TA KAR PIA”. Nie mo dlin po now nie sta nie się, jak
co ro ku, sto li cą opol skiej sa ty ry.

W tym ro ku ca łe przed się wzię cie re ali zo wa ne bę dzie wspól nie z Pol skim To -
wa rzy stwem Ry bac kim i Lo kal ną Gru pą Ry bac ką „Opolsz czy zna”.

M.G.

Suk ces Mi cha ła Gra czy ka
Mi ło jest nam za ko mu ni ko wać, że w Bo ston In ter na tio nal Hu -

mor Fe sti wal (USA), zor ga ni zo wa nym z oka zji 10 rocz ni cy ata ku
ter ro ry stycz ne go na WTC w No wym Jor ku, wśród wy róż nio nych
prac naj lep szej pięć dzie siąt ki kon kur su zna la zła się pra ca na -
sze go re dak cyj ne go ko le gi Mi cha ła Gra czy ka. Na kon kurs zgło -
szo no pra ce z 46 kra jów świa ta.

Red.

Wer ni saż prac Wła dy sła wa Ło zow skie go
Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie ser decz nie za pra sza na wer ni -

saż wy sta wy prac Wła dy sła wa Ło zow skie go, któ ry od bę dzie się
w dniu 26 paź dzier ni ka 2011 r., o godz. 18. 30, w sa li kon fe ren cyj -
nej Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie. 

Wła dy sław Ło zow ski – na uczy ciel pla sty ki w nie mo dliń skim Gim na zjum im.
Agniesz ki Osiec kiej w Nie mo dli nie (2000-2008), a na stęp nie w Ze spo le Szkół
w Nie mo dli nie. Pierw szy dy rek tor Ga le rii Sztu ki Współ cze snej w Opo lu. 

W swo ich ob ra zach ma lo wał m.in. mo ty wy nie mo dliń skie, por tre ty, był
świet nym ko pi stą i ry sow ni kiem. Zmarł 4 wrze śnia 2011 r. w wie ku 59 lat.

Red. 

Ber nard Ma se li z ze spo łem
w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie!!!

Ser decz nie za pra sza my na kon cert Ma se li on The Ro ad, któ ry od -
bę dzie się 27 paź dzier ni ka 2011 r., w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie
wra machXXMię dzy na ro do we go Fe sti wa lu Per ku syj ne go Drum Fest.

Nie sa mo wi ty afro -sło wiań ski skład ze spo łu: Ber nard Ma se li – kat, ka lim ba;
Ma nou Gal lo – śpie wa ją ca ba sist ka z Wy brze ża Ko ści Sło nio wej; Sir Lord Gor -
don Oda ma tey z Gha ny – in stru men ty per ku syj ne; Da niel Da no Sol tis – per ku -
si sta z Czech; Ma te usz Pli nie wicz z Pol ski – skrzyp ce. 

Bi le ty w ce nie 19 zł do na by cia w se kre ta ria cie Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo -
dli nie.

Red.

Kon kurs pla stycz ny i fo to gra ficz ny
Lo kal na Gru pa Ry bac ka „Opolsz czy zna” we współ pra cy

z Ośrod kiem Kul tu ry w Nie mo dli nie ogła sza otwar te kon kur sy
– pla stycz ny i fo to gra ficz ny.

Kon kur sy skie ro wa ne są do przed szko la ków, uczniów i mło dzie ży – miesz kań -
ców gmin na le żą cych do LGR „Opolsz czy zna” (gmi ny: La so wi ce Wiel kie, Le win
Brze ski, Mu rów, Nie mo dlin, Ozi mek, Po kój, Po pie lów, Świer czów, Tu ło wi ce, Tu ra -
wa, Zę bo wi ce) ja ko ob sza ru atrak cyj ne go tu ry stycz nie. Ce lem kon kur sów jest po -
pu la ry za cja eko tu ry sty ki, węd kar stwa i ry bac twa wśród dzie ci i mło dzie ży. 

Ter min nad sy ła nia prac: 4 li sto pa da 2011 r. Roz strzy gnię cie kon kur sów: 23
li sto pa da 2011 r. Do wy gra nia cen ne na gro dy: m.in. apa rat fo to gra ficz ny, mp 3,

ar ty ku ły pla stycz ne i szkol ne. Na gro dzo ne pra ce za pre zen to wa ne bę dą na wy -
sta wie po kon kur so wej we wszyst kich gmi nach na le żą cych do LGR „Opolsz czy -
zna”. Re gu la mi ny kon kur sów znaj du ją się na stro nie in ter ne to wej Ośrod ka Kul -
tu ry w Nie mo dli nie www.oknie mo dlin.org

Red.

Ka ba ret Ske czów Mę czą cych
gwiaz dą Świę ta Kar pia

Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie za pra sza na wy stęp
Ka ba re tu Ske czów Mę czą cych, któ ry od bę dzie się 19 li -
sto pa da 2011 r., w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie,
pod czas te go rocz nej IX edy cji Świę ta Kar pia. Wię cej
szcze gó łów już wkrót ce na stro nie www.oknie mo dlin.org. 

Red.

Pol sko -Cze ski Kon kurs Ku li nar ny na Po tra wę z Ryb
Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie wszyst kich mi ło śni ków do brej kuch ni i go to -

wa nia za pra sza do wzię cia udzia łu w kon kur sie ku li nar nym re ali zo wa nym w ra -
mach pro jek tu „Świę to Kar pia 2011”. Przy po mi na my, że w kwiet niu br. nasz kon -
kurs zo stał wy róż nio ny w kon kur sie Mar szał ka Wo je wódz twa Opol skie go
„Part ner stwo bez gra nic”. Za chę ca my fir my ga stro no micz ne, re stau ra cje, ku cha -
rzy i wszyst kich lu bią cych go to wać do wy sy ła nia zgło szeń.

Wa run kiem uczest nic twa w kon kur sie jest te le fo nicz ne zgło sze nie udzia -
łu (po da nie imie nia i na zwi ska, na zwy fir my, ad re su i nu me ru te le fo nu, na -
zwa po tra wy) do dn. 30 paź dzier ni ka (nr tel. 77460 60 96) oraz do star cze -
nie jed nej po tra wy z ryb w dniu 19 li sto pa da 2011 ro ku do godz. 16.00
na ad res: Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie, ul. Re ja 1, 49-100 Nie mo dlin.

Red.
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Kry sty na i Ta de usz An drej szyn z Gra czy, An na i Ber nard An drze jew scy z Nie mo dli na, Te re sa i Eu ge niusz Bar czyk z Wy dro -
wic, Ali cja i Jan Bie la z Nie mo dli na, Kry sty na i Sta ni sław Ju kow scy z Gra czy, Anie la i Wło dzi mierz Gra bow scy z Nie mo dli -
na, He le na i Ta de usz Ma zur z Nie mo dli na, Ewa i Cze sław Pasz kow scy z Nie mo dli na, Re gi na i Ru dolf Rich ter z Tar ni cy, Ja ni -
na i Jan Waj man z Nie mo dli na, Mał go rza ta i Enoch Wą cha ła z Nie mo dli na, Ma rian na Ka miń ska z Rzę dzi wo jo wic, Apo lo nia
Ma zur z Pio tro wej, Wil hel mi na Sa wic ka z Gra bi na, Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz, Przewodniczący Rady
Miejskiej w Niemodlinie Mariusz Nieckarz, Zastępca Kierownika USC Anna Jędrzejewska

SP w GRACZACH
Na zdjęciu: Kac per An to lak, Ma te usz

Basz ta bin, Do mi ni ka Bry kow ska, Ja kub
Czech, Kac per Czu bak, Kac per Dęb ski,
Mar ta Dzie dzic, Mo ni ka Gro chow ska, Ju lia
Handz lik, Mi łosz Ka czor, Ka mil Ki lian, Emi -
lia Ko niecz na, Sta ni sław Krzyś ków, Fi lip
Ku rę da, Ewe li na Ku ziem ska, Do mi nik Kwi -
cza la, Ja kub Ma lik, Be nia min Mo żej ko, Ni -
ko la Mu rza, Alek san dra Pią tek, Pa tryk
Sęd kow ski, Ni ko la Wo ły niec, Ma ciej Wroń -
ski, Bar tosz Za rzyc ki.

Wychowawczyni: Danuta Dejnek
Dyrektor: Iwona Trawka
Praktykantka: Katarzyna Grygiel

SP w ROGACH
wy cho waw czy -

ni Jo an na Ję drzej czyk, Ewe li na Po łow niak,
Ka ro li na Bed nar czyk, Pa try cja Bed nar -
czyk, Kon rad Wilk. 

Dol ny rząd, od pra wej: Oli wia De ra,
Wik to ria Ma cie jew ska, Zu zan na Za jąc, Ar -
cab Agniesz ka, Do ma lew ska We ro ni ka,
Grze gorz So bót ka. 

Zespół Szkolno-
Przedszkolny
w Grabinie

Od le wej, z ty łu: Emi lia Jan kie wicz, Ka -
ta rzy na Ko zik, Pa try cja Wo łosz czak, Mi -
chał Jan kie wicz, wy cho waw czy ni: Ga brie -
la Ła ska rzew ska

Z przo du, od le wej: Ame lia Hacz, Ilo na
Jan kie wicz, Adam Or liń ski, Pau li na Po lań -
ska

Kl. I Kl. I Kl. I



Smak i zapach tradycji

Zapraszamy 
Tel. 77 460 62 64

„Społem” PSS Niemodlin
prowadzi

• produkcję chleba i pieczywa  drobnego,
• sprzedaż detaliczną w sklepach

- Pawilon, ul. Opolska 4
- Delikatesy, ul. Rynek 42

- Dom Chleba, ul. Rynek 10
- Mięsny, ul. Rynek 16


