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W GRUDNIU ZA GROSZE:
– ZIMNE OGNIE
– FAJERWERKI

– ŚWIECZKI

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

Dro dzy
Czy tel ni cy!

Świę ta Bo że go Na ro dze nia przedna mi. Mi ło nam
za tem za pre zen to wać Pań stwu świą tecz ne wy da nie
„Pul su Nie mo dli na”. Oprócz wie lu ży czeń, re la cji z im -
prez mi ko łaj ko wych, fe lie to nu na te mat świąt i te ma tów
z ni mi zwią za nych, znaj dzie cie rów nież sta łe ru bry ki na -
sze go pi sma. Przede wszyst kim opi su je my spra wy bie -
żą ce do ty czą ce na szej gmi ny. Jak zwy kle do łą cza my biu -
le tyn gmin ny, a tak że prze pro wa dza my cie ka we
roz mo wy m.in. z bur mi strzem Nie mo dli na Mi ro sła wem
Stan kie wi czem oraz z Te re są Adam czyk, dy rek tor Sa mo -
rzą do we go Za kła du Opie ki Zdro wot nej w Nie mo dli nie. 

W tym nu me rze nie bra ku je rów nież re la cji
z roz da nia sta tu etek Ta de usza, przy zna wa nych przez
Szko łę Pod sta wo wą w Ro gach oso bom, któ re przy słu -

ży ły się pla ców ce i po ma ga ją w jej dzia łal no ści. Pi sze my tak że o Bar bór ce w Gra czach. Waż -
nym te ma tem dla wie lu miesz kań ców gmi ny jest ob wod ni ca Nie mo dli na, o spo tka niu w tej
spra wie w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie rów nież in for mu je my na ła mach na sze go pi -
sma. Po nad to znaj dą Pań stwo w nim za po wie dzi kul tu ral ne oraz in for ma cje spor to we. Za -
chę ca my do lek tu ry. Re dak cja
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W dniu 23 li sto pa da 2011 ro ku w ho -
te lu Do mi no od by ła się uro czy stość
z oka zji 10-le cia funk cjo no wa nia Sa mo -
rzą do we go Za kła du Opie ki Zdro wot nej
w Nie mo dli nie, po łą czo na z wrę cze niem
cer ty fi ka tu Sys te mu Za rzą dza nia Ja ko -
ścią dla nor my ISO 9001:2008.

Dokument z rąk przed sta wi cie la fir my cer ty fi ku -
ją cej Det Nor ske Ve ri tas Ewe li ny Mo tyl-Te te rycz ode -
bra ła dy rek tor Te re sa Adam czyk.

Wśród zgro ma dzo nych go ści na uro czy sto ści nie
za bra kło m.in. pierw sze go dy rek to ra SZOZ Jac ka Cie -
plu cha, Ire ny Bar czyk – za stęp cy De par ta men tu Zdro -
wia i Po li ty ki Spo łecz nej Urzę du Mar szał kow skie go
w Opo lu, Bar tło mie ja Ko strze wy – za stęp cy bur mi -
strza Nie mo dli na, Ma riu sza Niec ka rza – prze wod ni -
czą ce go Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie, ks. pro bosz cza
Je rze go Chył ka, Ha li ny Ży ły – peł no moc ni ka pre zy den -
ta mia sta Opo la ds. zdro wia i pro gra mów pro fi lak tycz -
nych, Sa bi ny Wiat kow skiej Prze wod ni czą cej Okrę go -
wej Izby Pie lę gnia rek i Po łoż nych w Opo lu, Paw ła
Mię ku sa – Przed sta wi cie la SE RVMED -u (fir ma przy go -
to wu ją ca do cer ty fi ka cji), przed sta wi cie li Za kła dów
Opie kuń czo -Lecz ni czych w Opo lu, Głu cho ła zach
i Brze gu, przed sta wi cie li Opol skie go Cen trum Ra tow -
nic twa Me dycz ne go, rad nych Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie obec nej i po przed nich ka den cji, na czel ni -
ków i dy rek to rów jed no stek or ga ni za cyj nych gmi ny
Nie mo dlin, le ka rzy oraz by łych i obec nych pra cow ni -
ków SZOZ w Nie mo dli nie. 

– Dziś mam przy jem ność przy po mnieć waż ną
da tę – 31 lip ca 2001 ro ku, na wnio sek Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie, SZOZ zo stał wpi sa ny do re je stru wo je -
wo dy opol skie go. Dzia łal ność me dycz ną roz po czął
od stycz nia 2002 ro ku, a w lu tym przy ję to pierw szych
pa cjen tów do Za kła du Opie kuń czo -Lecz ni cze go – po -
wie dzia ła na wstę pie spo tka nia dy rek tor Te re sa Adam -
czyk, dodając: – Je stem za szczy co na spo tkać się z oso -
ba mi, któ re wspie ra ły na szą pra cę, zwłasz cza w tym
pierw szym, trud nym okre sie dzia łal no ści Za kła du.

Wszy scy uczest ni cy uro czy sto ści pod kre śla li
słusz ność po wo ła nia przed dzie się cio ma la ty tej,
słu żą cej przede wszyst kim naj bar dziej po trze bu ją -
cym, jed nost ki. Jest ona god nym do na śla do wa nia
przy kła dem dla in nych, jej po dob nych, funk cjo nu ją -

cych w wo je wódz twie i kra ju. Cer ty fi kat, któ ry zo stał
przy zna ny Sa mo rzą do we mu Za kła do wi Opie ki
Zdro wot nej w Nie mo dli nie jest te go naj lep szym
do wo dem. 

Ewe li na Mo tyl-Te te rycz, wrę cza jąc dy rek tor
Adam czyk cer ty fi kat, po gra tu lo wa ła jej suk ce su: 
– Chcia łam po dzię ko wać pa ni Te re sie Adam czyk
za ogrom ne po świę ce nie, wy si łek i wkład w przy go -
to wa nie pla ców ki do cer ty fi ka cji. Oprócz sku tecz no -
ści le cze nia, waż ny jest bo wiem no wo cze sny sys tem
za rzą dza nia ja ko ścią, któ ry po zy tyw nie wpły wa
na ja kość le cze nia i bez pie czeń stwo pa cjen ta. To
wła śnie te mu ma słu żyć no wo cze sny sys tem za -
rzą dza nia. 

Ka ta rzy na Knie ja

Zdy rek tor Sa mo rzą do we go Za kła du Opie-
ki Zdro wot nej wNie mo dli nie, Te re są Adam czyk,
roz ma wia Ka ta rzy na Knie ja

Puls Nie mo dli na:
Na czym po le ga dzia łal -
ność SZOZ w Nie mo dli -
nie?

Te re sa Adam czyk: Ak-
tu al nie w struk tu rach SZOZ -
-u dzia łal ność me dycz ną pro wa-
dzą dwie ko mór ki or ga ni za -

cyj ne: Za kład Opie kuń czo-Lecz ni czy i Ga bi net Fi zjo te -
ra pii Am bu la to ryj nej. W Za kła dzie Opie kuń czo-Lecz ni -
czym świad czy my okre so wą opie kę ca ło do bo wą dla pa-
cjen tów prze wle kle i ob łoż nie cho rych. Za kres usług me-
dycz nych w ZOL -u obej mu je kon ty nu ację le cze nia po za -
koń czo nej ho spi ta li za cji, pie lę gna cję i re ha bi li ta cję.
Pro wa dzi my też spe cja li stycz ną opie kę dłu go ter mi no wą
dla pa cjen tów wy ma ga ją cych cią głej te ra pii od de cho -
wej przy po mo cy re spi ra to ra.

Ga bi net Fi zjo te ra pii pro wa dzi dzia łal ność am bu la -
to ryj ną dla świad cze nio bior ców na pod sta wie skie ro wań
od le ka rzy ubez pie cze nia zdro wot ne go. Za bie gi obej mu-
ją: elek tro te ra pię, le cze nie po lem ma gne tycz nym, świa-
tło lecz nic two, ma saż oraz ki ne zy te ra pię, w tym ćwi cze nia
in dy wi du al ne me to da mi neu ro fi zjo lo gicz ny mi. 

PN: SZOZ wNie mo dli nie wtym ro ku ob cho-
dzi 10-le cie swo je go funk cjo no wa nia. Czy trud-
no by ło prze ko nać miesz kań ców, ów cze sne
wła dze, że war to jest po wo łać te go ty pu jed-
nost kę i że bę dzie ona dzia ła ła z ko rzy ścią dla
wszyst kich?

Te re sa Adam czyk: Nie uczest ni czy łam bez po -
śred nio w tych dzia ła niach, ale każ dą ini cja ty wę, ma ją -
cą na ce lu po wsta nie jed nost ki pro wa dzą cej usłu gi me-
dycz ne na le ży po pie rać, bo lecz ni ce słu żą spo łe czeń stwu,

obo jęt nie, ja ki za kres świad czeń me dycz nych ofe ru ją. By -
ły wąt pli wo ści i zda nia po dzie lo ne wśród de cy den tów, czy
wła śnie ta ki za kład ma być w Nie mo dli nie. Dzi siaj, kie dy
zmie ni ły się pro ce du ry le cze nia szpi tal ne go, a pa cjent jest
nie wy dol ny w za kre sie sa mo ob słu gi i po trze bu je wie lo -
mie sięcz nej opie ki i re ha bi li ta cji mo że ko rzy stać z po by -
tu w Za kła dzie Opie kuń czo-Lecz ni czym. Ci, któ rzy wów-
czas mie li wąt pli wo ści, dzi siaj już wie dzą, że za po trze -
bo wa nie na opie kę dłu go ter mi no wą jest co raz więk sze
i dzia łal ność ta kie go za kła du jest z ko rzy ścią dla wszyst-
kich po trze bu ją cych. 

PN: Co przez10 lat uda ło się pań stwu osią-
gnąć?

Te re sa Adam czyk: Ten okres wie lo let niej dzia-
łal no ści po zwo lił nam zbu do wać do świad czo ną i pręż -
nie dzia ła ją cą or ga ni za cję. Pla ców ka się roz wi ja, po sze-
rza my pa kiet ofe ro wa nych świad czeń. Per so nel me dycz-
ny sys te ma tycz nie uczest ni czy w pod no sze niu kwa li fi -
ka cji za wo do wych. 

Ce lem nad rzęd nym na szej dzia łal no ści jest świad-
cze nie usług me dycz nych na wy so kim po zio mie, za pew-
nia jąc pa cjen tom, a tak że per so ne lo wi przy ja zne i bez -
piecz ne wa run ki po by tu i pra cy. Nad tym pra cu je my
w spo sób cią gły i ma my świa do mość sta łe go do sko -
na le nia i roz wo ju za kła du.

PN: Mo gą być pań stwo przy kła dem dla in-
nych, o czym świad czy m. in. przy zna nie cer ty-
fi ka tu Sys te mu Za rzą dza nia Ja ko ścią dla nor-
my ISO 9001: 2008. W czym tkwi pań stwa suk-
ces? Co ozna cza dla pań stwa ten cer ty fi kat, ja-
kie nie sie ko rzy ści w prak ty ce?

Te re sa Adam czyk: Moi pra cow ni cy, ca ły ze spół,
to lu dzie od da ni swo jej pra cy, któ rzy mo gą być przy kła -
dem, jak po win na wy glą dać wzo ro wa służ ba dru gie mu
czło wie ko wi, bo chy ba tak trze ba na zwać pro ces pie lę -
gna cji czło wie ka prze wle kle cho re go, nie peł no spraw ne -
go z za bu rzo ną świa do mo ścią al bo bez świa do mo ści. I to

jest nasz suk ces, bo pa cjen ci i ich opie ku no wie wy bie ra -
ją na szą pla ców kę i ufa ją nam, amy wie rzy my w sens pro-
wa dzo nej opie ki nad pa cjen tem.

Co ozna cza cer ty fi kat? Wia ry god ność, bez pie czeń -
stwo, za ufa nie i pre stiż. Wdro że nie ISO po twier dza no-
wo cze sną or ga ni za cję pra cy w za kła dzie. Każ dy etap
pro ce su pie lę gna cji i re ha bi li ta cji na sze go pa cjen ta,
od dnia przy ję cia do dnia wy pi su, jest mo ni to ro wa ny
i za pi sa ny w pro ce du rach. To jest bez piecz ne i dla pa-
cjen ta i dla per so ne lu me dycz ne go.

Po nad to, w po stę po wa niu kon kur so wym na świad -
cze nie usług me dycz nych z NFZ, ofer ta za kła du, któ-
ry po sia da cer ty fi kat ISO jest do dat ko wo punk to wa -
na. To jest bar dzo waż ne, ale cze ka my, kie dy NFZ, za ja -
kość bę dzie pła cił wię cej. Cer ty fi kat zo stał nam przy-
zna ny przez jed nost kę cer ty fi ku ją cą Det Nor ske Ve-
ri tas. 3 paź dzier ni ka 2011r. zo stał prze pro wa dzo ny
au dyt cer ty fi ku ją cy, na któ re go pod sta wie wy da no po-
zy tyw ną oce nę, że sys tem za rzą dza nia ja ko ścią
w Sa mo rzą do wym Za kła dzie Opie ki Zdro wot nej
w Nie mo dli nie od po wia da wy ma ga niom nor my
ISO 9001: 2008. Cer ty fi kat obej mu je świad cze nie
usług opie kuń czo -lecz ni czo -pie lę gna cyj nych nad oso -
ba mi prze wle kle i ob łoż nie cho ry mi oraz dzia łal ność
fi zjo te ra peu tycz ną. 

PN: Ja kie ma ją pań stwo pla ny na przy -
szłość, je śli cho dzi o funk cjo no wa nie jed-
nost ki?

Te re sa Adam czyk: Sta ra my się ozwięk sze nie kon-
trak tu z NFZ -em na świad cze nia w Ga bi ne cie Fi zjo te ra -
pii z ukie run ko wa niem dzia łal no ści na re ha bi li ta cję dzie-
ci, ćwi cze nia spe cjal ne i in dy wi du al ną pra cę z pa cjen tem.
My śli my o po rad ni re ha bi li ta cyj nej.

W pla nie stra te gicz nym ma my in we sty cje: ocie ple -
nie bu dyn ku i re mont sta rej czę ści obiek tu z do sto so wa -
niem ko lej nych po miesz czeń nadzia łal ność me dycz ną, za-
pro jek to wa nie ale jek spa ce ro wych dla pa cjen tów i od wie -
dza ją cych. Re ali za cja pla nu in we sty cyj ne go jest moż li wa
przy wspar ciu władz gmi ny, o tym sku tecz nie roz ma -
wia my z bur mi strzem Nie mo dli na. Ma my jesz cze du żo
do zro bie nia. 

PN: Dzię ku ję za roz mo wę.

Ju bi le usz 10-le cia SZOZ w Nie mo dli nie

Ce lem nad rzęd nym na szej dzia łal no ści jest świad cze nie usług
me dycz nych na wy so kim po zio mie

Pracownicy SZOZ-u
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Cudownych, ciepłych, rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia

spędzonych w gronie życzliwych
ludzi, a w Nowym Roku dużo zdrowia,

uśmiechu na co dzień, kolorowych,
pięknych chwil

i wszystkiego dobrego
czytelnikom „Pulsu Niemodlina”

życzy
firma „Ornament” z Nysy - oprawa
obrazów, artykuły dla plastyków. 

Niech z pierwszą gwiazdą na niebie, zwiastującą
Boże Narodzenie, w Państwa domach zapanuje

radość, pokój, nadzieja lepszego jutra. By wszystkie
smutki i zmartwienia odeszły wraz ze starym

rokiem, a w Nowym 2012 Roku zdrowie, pogoda
ducha i pomyślność nie opuszczały.

Wszystkim mieszkańcom
Gminy Niemodlin i klientom

życzy
kwiaciarnia Sonia Niemodlin

www. kwiaciarnia-sonia.pl

W dniu 6 grud nia br. dla wszyst kich dzie ci uczest ni czą cych w za ję ciach pla stycz nych,
mu zycz nych i ta necz nych Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie Mi ko łaj i pa ni Mi ko łaj ka przy -
go to wa li wiel ki kosz pe łen sło dy czy. 

Mi ły słod ki upo mi nek do sta li rów nież in struk to rzy nie mo dliń skiej pla ców ki oraz ro dzi ce od bie ra ją cy dzie -
ci po za ję ciach. 

Z pew no ścią ten sym pa tycz ny ak cent spra wił, że na nie jed nej bu zi po ja wił się te go dnia uśmiech, któ ry
zapewne jest le kar stwem na ma łe i du że smu tecz ki. kk

Za ba wa mi ko łaj ko wa w świetlicy środowiskowej
Nie ste ty z po wo du nad mia ru pra cy,

w dniu 6 grud nia 2011 ro ku, Mi ko łaj nie mógł
przy być oso bi ście do dzie ci ko rzy sta ją cych
ze świe tli cy śro do wi sko wej, któ ra ma swo ją
sie dzi bę w Nie mo dli nie.

Po zo sta wił jed nak dla wszyst kich, dzie więt na ścio ro
pod opiecz nych, któ rzy uczest ni czy li w mi ko łaj ko wej za -
ba wie, wspa nia łe pre zen ty. Kon ku ren cje spor to we, tań -

ce i gry przy go to wa ły opie kun ki – An na Mi ler, Lu cy na Ostrow ska i Dag ma ra Sar na, któ ra za dba ła o to,
by wszyst kie uśmiech nię te bu zie dzie ci uwiecz nio ne zo sta ły na ko lo ro wych zdję ciach. A śmie chu, słod -
kich upo min ków i ser decz nych ży czeń z pew no ścią w dniu Świę te go Mi ko ła ja nie bra ko wa ło w nie mo -
dliń skiej pla ców ce. 

Zor ga ni zo wa nie za ba wy by ło moż li we dzię ki wspar ciu fi nan so we mu bur mi strza Nie mo dli na i Urzę -
du Miej skie go w Nie mo dli nie. kk

W dniu 4 grud nia 2011 ro ku Świę -
ty Mi ko łaj za wi tał do wszyst kich naj -
młod szych i tych tro chę star szych
miesz kań ców Sa dów. W świe tli cy wiej -
skiej w ocze ki wa niu na przy by cie Mi -
ko ła ja dzie ci, mło dzież i do ro śli wspól -
nie we so ło się ba wi li, do tań ca
za chę cał pro fe sjo nal ny DJ, a dla ła -
su chów przy go to wa no słod ki po czę -
stu nek i na po je. 

W koń cu dłu go ocze ki wa ny gość przy je chał
do Sa dów z wor kiem peł nym pre zen tów. Nie za -
bra kło ich za rów no dla ma lu chów, któ re na spo -
tka nie z Mi ko ła jem przy pro wa dzi li ro dzi ce, jak
i dla cał kiem już do ro słej mło dzie ży. Star sze dzie -
ci mu sia ły w za mian za upo mi nek wy re cy to wać
wier szyk, za śpie wać pio sen kę lub od po wie dzieć
na py ta nia przy go to wa ne przez Mi ko ła ja. Dzie -
ci na py ta nia od po wia da ły śpie wa ją co, z pew no -
ścią za słu ży ły więc na wspa nia łe na gro dy oraz
pa miąt ko we zdję cie z Mi ko ła jem. 

Spo tka nie z Mi ko ła jem by ło moż li we dzię -
ki za an ga żo wa niu soł tys miej sco wo ści Mar ty
Bier nac kiej i ca łej Ra dy So łec kiej, a tak że dzię -
ki rad ne mu Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie Bar -
to szo wi Waj ma no wi. 

Or ga ni za to rzy im pre zy dzię ku ją ro dzi com
za ak tyw ne za an ga żo wa nie się w przy go to wa -
nie sa li oraz skła da ją ser decz ne po dzię ko wa nia
tym, któ rzy do łą czy li do gro na Po moc ni ków
Św. Mi ko ła ja, a by li ni mi:

Kwia ciar nia So nia • Re stau ra cja „Na wy -
spie” • Ire ne usz Sy dor • Zott Pol ska Sp. z o.o.
• Od ra Sp. z o.o. w Opo lu • Je ro ni mo Mar tins
Dys try bu cja S.A. (Bie dron ka) • Dro ge ria S -Tra -
de • Bank Spół dziel czy w Na my sło wie o. Nie -
mo dlin • sklep art. przem. Pa pi rus • sklep
ziel.- med. Me li sa • AHU Jar ko • Sa lon Su kien
Ślub nych Au re lia • kwia ciar nia Ma riaż • Ko -
men da Wo je wódz ka Po li cji w Opo lu • Ce giel -
nia Nie mo dlin Ja ku bik Jó zef. kk

Słodki Mikołaj
w Ośrodku Kultury
w Niemodlinie

Świę ty Mi ko łaj
z pre zen ta mi w Sa dach
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Samych tylko pozytywnych
myśli, słów i ludzi wokół,

ciepłych życzeń, dużo zdrowia,
radości i spokoju z okazji Świąt

Bożego Narodzenia oraz
nadchodzącego Nowego Roku

wszystkim klientom
i mieszkańcom Gminy

Niemodlin składa
Zarząd i Pracownicy „Społem”

PSS Niemodlin.

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, wspaniałych
prezentów pod choinką, pogody ducha, która

rozwiewa wszelkie smutki
oraz dużo zdrowia, spełnienia marzeń

i wszystkiego najlepszego w Nowym 2012 Roku
życzy

Agencja Usługowo-Handlowa w Niemodlinie - JARKO.

W Wy dro wi cach przyj ście Świę te go Mi -
ko ła ja by ło praw dzi wie wy strza ło we. To wa -
rzy szył mu bo wiem po kaz ko lo ro wych fa jer -
wer ków i sztucz nych ogni, któ ry w nie dziel ny
wie czór, 4 grud nia 2011 r., pre zen to wał się
wy jąt ko wo pięk nie.

Póź niej by ło już tyl ko to, co zwłasz cza naj młod si, lu -
bią naj bar dziej, czy li pre zen ty, wspól na za ba wa
przy we so łej mu zy ce na ży wo i zdję cia. W roz da wa niu
pre zen tów Mi ko ła jo wi po ma ga ły anioł i dia be łek,
a przy go to wa nia mi do spo tka nia, za ku pem pre zen tów
i or ga ni za cją mi ko łaj ko wej im pre zy za ję li się miesz kań -
cy Wy dro wic, szcze gól nie Ka ta rzy na Di łaj, rad ny Bar -
tosz Waj man oraz soł tys Wła dy sław Pru szyń ski. 

Or ga ni za to rzy szcze gól nie dzię ku ją rów nież RSP
Wy dro wi ce za wspar cie im pre zy po przez udo stęp nie -
nie sa li. 

Już dziś miesz kań cy za pra sza ją na zi mo wy ku lig,
a w mar cu na im pre zę z oka zji Dnia Ko biet. 

kk

Mi ko łaj w Lip nie
W świe tli cy wiej skiej w Lip nie

na przyj ście Świę te go Mi ko ła ja cze ka ło
sie dem dzie się cio ro du żych i ma łych
miesz kań ców miej sco wo ści. 

Da le ka dro ga, ja ką z La po nii do Lip na prze był
Mi ko łaj, z pew no ścią się opła ci ła, bo wszyst kie
dzie cia ki by ły za chwy co ne dłu go ocze ki wa nym go -
ściem i pre zen ta mi, któ re przy niósł. War to pod kre -
ślić, że Mi ko łaj miał od da nych po moc ni ków, któ rzy
za pew ni li słod ki po czę stu nek dla wszyst kich uczest -
ni ków spo tka nia. 

Or ga ni za to ra mi mi ko ła jo we go świę ta by li soł -
tys Lip na Jan Gor czow ski, Ra da So łec ka oraz rad -
ny Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie Bar tosz Waj man. 

kk

Mi ko łaj ki
w bi blio te ce

W dniu 5 grud nia br. w od dzia le dla
dzie ci Bi blio te ki Pu blicz nej w Nie mo dli -
nie od by ła się im pre za mi ko łaj ko wa.
Od wie dzi li nas ucznio wie z kla sy I SP
nr 2 w Nie mo dli nie, któ rzy ocze ku jąc
przyj ścia Świę te go Mi ko ła ja, uczest ni -
czy li w cie ka wych i we so łych za ba wach. 

Naj młod si obej rze li po kaz mul ti me dial ny
– „Świę ty Mi ko łaj” oraz od po wia da li na py ta nia
mi ko łaj ko we go qu izu. Wy słu cha li opo wia da nia
o nad cho dzą cych Bo żo na ro dze nio wych Świę -
tach, a tak że wzię li udział w za ba wach i kon kur -
sach m. in.: „ro bi my łań cuch cho in ko wy”, „por tre -
ty we so łe go Mi ko ła ja”, „śnież ne ku le” oraz
ukła da ły „mi ko łaj ko we puz zle”. 

Dzie ci z nie cier pli wo ścią ocze ki wa ły przyj -
ścia sa me go Świę te go Mi ko ła ja, a gdy ten po ja -
wił się, z wor kiem peł nym sło dy czy, przy wi ta ły go
z wiel kim en tu zja zmem. Chęt nie zdra dza ły se kre -
ty ocze ki wa nych pre zen tów po czym Mi ko łaj ob -
da ro wał wszyst kie ma lu chy słod ki mi upo min ka -
mi, któ re spra wi ły im wie le ra do ści. 

Na za koń cze nie, gdy emo cje odro bi nę opa -
dły, wszy scy obej rze li świą tecz ny film ani mo wa -
ny „Pa da Shrek”.

Wspól na za ba wa w bi blio te ce, w któ rą za an -
ga żo wa li się ro dzi ce oraz wy cho waw czy ni kla sy
pa ni Jo lan ta Ka ma ryk, upły nę ła w bar dzo w mi -
łej i we so łej at mos fe rze. 

Do ro ta Ol szew ska 

Zgod nie z tra dy cją dnia 6 grud nia br.
w Szko le Pod sta wo wej nr 1 w Nie mo dli nie
od by ło się Spo tka nie Mi ko łaj ko we. 

Ucznio wie już od kil ku dni wy cze ki wa li na spo tka -
nie z Mi ko ła jem, któ ry tym ra zem ich nie za wiódł
i przy był do szko ły. Już przy drzwiach wi tał wszyst kich
i czę sto wał cu kier ka mi. Po tem z wor kiem peł nych pre -
zen tów spo ty kał się z ucznia mi w kla sie. 

W to wa rzy stwie Śnie ży nek Mi ko łaj roz dał pacz -
ki ze sło dy cza mi i w po dzię ko wa niu usły szał świą tecz -
ne pio sen ki wy ko na ne przez uczniów. 

Bar ba ra Ko ło dyń ska

Wy strza ło wy Mi ko łaj
w Wy dro wi cach

Mikołaj w szkole
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Bar bór ka w Gra czach
Te go rocz ne świę to gór ni ków
tra dy cyj nie ob cho dzo ne by ło
przez Spół kę „Ba zalt Gra cze”.
Uro czy stość od by ła się w dniu 3
grud nia br., w Za kła do wym Do -
mu Kul tu ry w Gra czach. 

Roz po czy na jąc spo tka nie pre zes Spół ki An drzej
Miś ta go rą co przy wi tał przy by łych go ści, na cze le
z sa mo rzą dow ca mi gmi ny Nie mo dlin, pro bosz czem
gra czew skiej pa ra fii, by ły mi i obec ny mi pra cow ni ka mi
fir my oraz miesz kań ca mi gmi ny Nie mo dlin. 

– To ra do sne świę to, któ re ob cho dzi my, jest
uko ro no wa niem te go, co ro bi my na co dzień w cią -
gu ca łe go ro ku. Jest to świę to ra do sne – pod kre ślał
pre zes Miś ta. – Po zwól cie, że zło żę wszyst kim gór -
ni kom, ca łej bra ci gór ni czej naj lep sze ży cze nia bar -
bór ko we. Niech wam się da rzy, niech wam szczę -
ście sprzy ja, że by śmy wszy scy ra zem mo gli jesz cze
coś ra zem zro bić nie tyl ko dla sie bie, ale rów nież
dla na sze go oto cze nia.

Po ży cze niach od pre ze sa Spół ki „Ba zalt-Gra -
cze” przy szedł czas na wrę cze nie dy plo mów i na -
gród za słu żo nym pra cow ni kom ko pal ni. 

Za 45 lat pra cy w gór nic twie i Spół ce „Ba zalt
-Gra cze” dy plom i na gro dę otrzy mał Ry szard Ku -
char ski. Za 35 lat pra cy w gór nic twie i Spół ce „Ba -
zalt Gra cze” „srebr ną od zna kę”, ho no ro wy dy -
plom i na gro dę otrzy ma li: Edward Dut kie wicz,
Grze gorz Ma li now ski i Wa cław Ska za. Za 30 lat
pra cy w Spół ce „Ba zalt-Gra cze” dy plom i na gro -
dę otrzy ma li: Wal de mar Dzie dzic, Krzysz tof Jan -
da i Wła dy sław Szew czyk. Za 25 lat nie na gan nej
pra cy w gór nic twie zło ty ze ga rek, „brą zo wą od -
zna kę” i ho no ro wy dy plom otrzy ma li: Ze non Ba -
naś i Ma rek Lach. Na to miast od cho dzą cy
na eme ry tu rę za dłu go let nią pra cę w Spół ce pa -
miąt ko wy gra werton i na gro dę otrzy ma li: Ry szard
Ku char ski i Ze non Ba naś. 

Po ofi cjal nej czę ści bar bór ko wych uro czy sto ści
na stą pił wy stęp ar ty stycz ny dzie ci z Przed szko la
w Gra czach, Szko ły Pod sta wo wej i Pu blicz ne go
Gim na zjum w Gra czach. Re cy to wa ne i śpie wa ne
ży cze nia od naj młod szych, pły ną ce ze sce ny, spo -
tka ły się z en tu zja zmem wzru szo nej pu blicz no ści,
któ rą więk szość sta no wi li gór ni cy. Do peł nie niem
peł ne go emo cji po po łu dnia był mi nire ci tal wo ka list -
ki Mag da le ny Krze mień. 

Ka ta rzy na Knie ja

Prezes spółki Bazalt-Gracze
Andrzej Miśta

Zasłużeni dla górnictwa
pracownicy spółki Bazalt-Gracze

Magdalena Krzemień Życzenia od najmłodszych
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Sta ło się już tra dy cją, że tuż
przed Świę ta mi Bo że go Na ro dze -
nia w Szko le Pod sta wo wej w Ro -
gach, ma miej sce uro czy stość
wrę cze nia sta tu etek Ta de usza,
na zwa nych tak od imie nia pa tro -
na szko ły – Ta de usza Ko ściusz ki. 

Nie ina czej by ło w tym ro ku. Tym ra zem już po raz
siód my oso by zwią za ne ze szko łą, przy ja cie le, dar czyń -
cy, ro dzi ce i oso by współ pra cu ją ce zpla ców ką wRo gach
zo sta ły od zna czo ne tym za szczyt nym wy róż nie niem.
Ga la roz da nia Ta de uszów od by ła się 16 grud nia br.
w sa li gim na stycz nej Szko ły Pod sta wo wej w Ro gach.

Na przy by łych go ści, przed sta wi cie li władz gmi ny
Nie mo dlin na cze le z bur mi strzem Mi ro sła wem Stan -
kie wi czem, ro dzi ców, na uczy cie li, spo łecz ność za miesz -
ku ją cą Ro gi, spon so rów i przy ja ciół szko ły, cze ka ło wie -
le atrak cji. Już sam wy strój sa li gim na stycz nej w Ro gach
wpro wa dzał w świą tecz ny na strój i zwia sto wał wspa -
nia ły wie czór. Dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej w Ro gach,
Jo lan ta Włoch, ser decz nie przy wi ta ła go ści, na wią zu jąc
tak że do zbli ża ją cych się świąt:  – To czas, kie dy ga sną
wszel kie spo ry. To okres prze ba cze nia i mi ło ści. Cie szę
się, że chcie li pań stwo spę dzić z na mi dziś ten wie czór.
Dzi siej sza uro czy stość jest naj więk szą uro czy sto ścią
w ro ku szkol nym na szej szko ły. Jest to oka zja tak że, aby
za pre zen to wać ta len ty, umie jęt no ści na szych uczniów,
ab sol wen tów oraz ko lej ny raz przed sta wić grę ak to rów
Ama tor skie go Ze spo łu Te atral ne go, dzia ła ją ce go
przy szko le w Ro gach.

Po tej za po wie dzi, przy szła ko lej na ofi cjal ne za pre -
zen to wa nie osób wy róż nio nych Ta de uszem, któ re go
przy zna no tra dy cyj nie w trzech ka te go riach. War to za -
zna czyć, że do tej po ry sta tu et kę tę do sta ło już czter dzie -
ści osób za słu żo nych dla szko ły, w tym dwie oso by praw -
ne. O jej przy zna niu de cy du je Ka pi tu ła, a każ dy czło nek
Ka pi tu ły ma pra wo zgła sza nia kan dy da tów dro gą dys -
ku sji oraz wy mia ny ar gu men tów zapo szcze gól ny mi kan -
dy da ta mi. Oso ba raz uho no ro wa na mo że po now nie
zo stać wy róż nio na w na stęp nych edy cjach kon kur su. 

A oto lau re aci Ta de usza 2011:

Ka te go ria I – Oso bą wspie ra ją ca szko łę w spo -
sób szcze gól ny zo stał To masz Ban drow ski. Sta tu et kę
Ta de usza otrzy mał za to, że ja ko ro dzic w spo sób szcze -
gól ny in te re su je się ży ciem kla sy. Wspie ra fi nan so wo
i rze czo wo wie le im prez kla so wych, po ma ga w or ga ni -
za cji wy cie czek, czę ścio wo je fi nan su jąc.

Ka te go ria II – Dzia łal ność na rzecz szko ły 
– Mi rel la Ła buz – ro dzic i czło nek Ra dy Ro dzi ców

– swo ją szcze gól ną obec ność w ży ciu szko ły za zna czy -

ła po przez uszy cie stro jów do wy stę pów dla Ama tor -
skie go Te atru dzia ła ją ce go przy Szko le Pod sta wo wej
w Ro gach.

– Ma riusz Ję drzej czyk– sta tu et kę Ta de usza otrzy -
mał za bez in te re sow ną po moc ma te rial ną, za życz li -
wość i wspie ra nie wszel kich ini cja tyw szko ły.

– Gmin na Ko mi sja Pro fi lak ty ki i Roz wią zy wa nia
Pro ble mów Al ko ho lo wych w Nie mo dli nie – za szcze -
gól ną współ pra cę ze szko łą. Dłu go let nie wspie ra nie
ak cji let nich i zi mo wych dla uczniów. Po moc w or ga ni -
za cji warsz ta tów pro fi lak tycz nych i zi mo wisk. Fi nan so -
we wspie ra nie au tor skich pro gra mów pro fi lak tycz nych
na uczy cie li.

– Ive ta Ny vl to wa – dy rek tor part ner skiej szko ły
tań ca Bo ni fac z miej sco wo ści Rty ne v Pod kr ko no si.
Dzię ki współ pra cy od by wa się wy mia na uczniów. Moż -
li wym sta ło się przy bli że nie kul tu ry i tra dy cji obu re gio -
nów i kra jów. Dzia ła nia Pa ni Ive ty przy słu ży ły się wza -
jem ne mu po zna niu i na wią za niu przy ja ciel skich
kon tak tów po mię dzy dzieć mi z Pol ski i Czech.

Ka te go ria III – Dar czyń ca, spon sor
– Ka zi mierz Se wio ło – wła ści ciel fir my Do mus.

Sta tu et kę Ta de usza otrzy mał za bez in te re sow ną po moc
i bez płat ne wy ko na nie prac re mon to wych na te re nie
Szko ły Pod sta wo wej w Ro gach.

Oprócz głów nej czę ści uro czy sto ści zwią za nej
z wrę cze niem sta tu etek, pro gram wie czo ru wy peł nio ny
był przede wszyst kim śpie wem i tań cem. O praw dzi -
wych ta len tach, tkwią cych w uczniach, ab sol wen tach
i oso bach zwią za nych ze szko łą rze czy wi ście mo gli -
śmy się prze ko nać słu cha jąc i po dzi wia jąc wy stę py ta -
necz ne i wo kal ne. Na sce nie wy stą pi li m. in.: uczeń kla -
sy V – Ma ciej No wak, ab sol went ka Al do na Za jąc oraz
Mag da le na Ska za, któ rą do wy stę pu przy go to wał Ze -
non Kul czyń ski.

Na za koń cze nie wie czo ru zaprezentowali się ak to -
rzy Ama tor skie go Ze spo łu Te atral ne go przy Szko le Pod -
sta wo wej wRo gach, podkie run kiem re ży se ra Zdzi sła wa
Wa sy li ka, któ rzy przed sta wi li tra dy cyj ne Bo że Na ro dze -
nie, ze zwy cza ja mi, śpie wa niem ko lęd i pa sto ra łek. Nie
bra ko wa ło za tem świą tecz nej mu zy ki, hu mo ru, do któ -
re go ak to rzy Ama tor skie go Te atru zdą ży li już nas przy -
zwy cza ić oraz świą tecz nych ży czeń i po dzię ko wań. 

Ka ta rzy na Knie ja

Ama tor ski Ze spół Te atral ny
przy szko le Pod sta wo wej
w Ro gach wy stą pił w skła dzie:

Dzie cię cy Ze spół Ta necz ny: Ka ro li na i Pa try cja
Bed nar czyk, Ewa Szar gut, Mar ta Po chwat, Ewe li na Po -
łow niak, Zu zan na Za jąc

Chór: San dra Łap szań ska, Na ta lia No wak, Klau -
dia Waj man, Ma ciej Szur gut, Ma te usz i Pa weł Arab,
Do mi ni ka Kacz mar ska, Alek san dra Bed narz, Da ria Ła -
buz, Wik tor Wie ja, Mi chał Kup czak, Na ta lia Ko per.

Ze spół ak to rów do ro słych: Wie sław Po go now -
ski, Jan Ło ziń ski, Bar ba ra Wi tek, An drzej Do ma lew -
ski, Jo lan ta Bur ko, An na Ję drze jew ska, Ry szard Tu rek,
Bo że na Ga la, Da wid Włoch, Al do na Za jąc, Se ba -
stian Głąb, Han na Sa le ra, Bar tek Głąb, Ma ciej No -
wak, Jo lan ta Włoch.

Opra wa mu zycz na: Wal de mar Ju zwa
Pre zen ta cja mul ti me dial na: Agniesz ka Wrzo dek

– Bed nar czyk
Na gło śnie nie: Piotr So pel
Oświe tle nie: Piotr Ja gi
Zdję cia: Da mian No wak
De ko ra cja: Kry sty na Kuź niak, Agniesz ka Wrzo -

dek -Bed nar czyk, Kry sty na Ku śnierz, Mał go rza ta Pa -
sier bek.

Re ży ser: Wła dy słw Wa sy lik. 

Tadeusze rozdane

Amatorski Zespół Teatralny

Aktorzy na scenie
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Świę to pszcze la rzy
W dniu 11 grud nia 2011 ro ku w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli -

nie od by ło się spo tka nie Ko ła Pszcze la rzy, zrze sza ją ce człon ków
z Nie mo dli na i Tu ło wic. 

Spo tka nie mia ło cha rak ter szko le nio wy, a tak że by ło oka zją do po dzie le nia
się opłat kiem i zło że nia so bie ży czeń z oka zji nad cho dzą cych Świąt Bo że go Na -
ro dze nia i No we go Ro ku. 

7 grud nia wszy scy pszcze la rze ob cho dzą dzień swo je go pa tro na – św. Am -
bro że go. Uczest ni cy przed świą tecz ne go spo tka nia w Ośrod ku Kul tu ry mo gli
więc rów nież wspól nie uczcić tę waż ną dla nich da tę. 

Wszyst kich go ści przy wi ta ła pre zes Ko ła Łu cja Ko zik, na stęp nie za pro si ła
do wy słu cha nia wy kła du dr. inż. Ma cie ja Wi niar skie go i obej rze nia przy go to -
wa nej przez nie go pre zen ta cji mul ti me dial nej na te mat spo so bów wal ki z pa -
so ży tem pszczo ły miod nej, wy wo łu ją cej cho ro bę pszczół – war ro zę. 

Po czę ści na uko wej na stą pi ła część ar ty stycz na. W kli mat Świąt wpro wa -
dził wszyst kich ze spół mu zycz ny z Le wi na Brze skie go, pod kie run kiem Ma ria -
na Ko siń skie go, któ ry za pro sił do wspól ne go ko lę do wa nia. Nie za bra kło tak że
wza jem nych ży czeń, dzie le nia się opłat kiem, ogól nej ra do ści i wzru szeń, któ rym
sprzy ja wy jąt ko wy czas Bo że go Na ro dze nia. kk

Książ ka o obo zie pra cy przy mu so wej
w Ma gnu szo wicz kach

W ko ście le pw. Mak sy mi lia na Ma rii Kol be go w Ma gnu szo wi -
cach, w dniu 14 grud nia br., od by ła się pro mo cja książ ki dr Hen -
ry ki Maj pt. „Więź nio wie obo zu pra cy przy mu so wej w Kle in Man -
gers dorf w pro win cji gór no ślą skiej w la tach 1941-42”. 

Spo tka nie zor ga ni zo wa ło Nie mo dliń skie To wa rzy stwo Re gio nal ne, któ re jest
wy daw cą książ ki oraz Soł tys i Ra da So łec ka Ma gnu szo wic. 

W okre sie ist nie nia obo zu w Ma gnu szo wicz kach, w la tach 1940-44, Po la -
cy z Gór ne go Ślą ska i czę ści Ma ło pol ski pra co wa li przy bu do wie po wsta ją cej
au to stra dy Ber lin – Wro cław – Gli wi ce. 

Au tor ka pu bli ka cji na pi sa nie książ ki za wdzię cza m.in. swo je mu oj cu, któ ry
był więź niem obo zu. To dzię ki nie mu mia ła moż li wość po zna nia in nych więź niów.
Po sia da li oni bo ga tą do ku men ta cję, któ ra po słu ży ła za ma te riał do książ ki. 

W sło wie od wy daw cy, za war tym w książ ce, prze wod ni czą cy NTR Le sław
Ja nic ki przy po mi na: – Hi sto ria upa mięt nia nia ofiar obo zu roz po czę ła się
przed kil ku na sto ma la ty, kie dy Edward Si tarz, by ły wię zień obo zu, od wie dził Ma -
gnu szo wicz ki. I da lej cy tu je wspo mnie nia Edwar da Si ta rza: – Pew ne go dnia,
po 56 la tach, bo daj że w lip cu 1997 r. od na la złem pew ne prze cin ki le śne i pły -
ty be to no we po ma ga zy nach obo zo wych, łaź niach i la try nach. Czu ję wiel ką sa -
tys fak cję i speł nie nie, że uda ło się od na leźć to miej sce nie wo li i cier pie nia. Na -
le ża ło się to wszyst kim ofia rom ter ro ru i nie na wi ści ra so wej: przede wszyst kim
tym, któ rzy zmar li lub zo sta li za mę cze ni w tym obo zie, ale rów nież tym, któ rym
uda ło się prze żyć, i jak ja wciąż nie mo gą za po mnieć.

Książ ka uka za ła się dzię ki wspar ciu fi nan so we mu Urzę du Mar szał kow skie -
go Wo je wódz twa Opol skie go, Sta ro stwa Po wia to we go w Opo lu oraz Nad le śnic -
twa Tu ło wi ce, RSP Wy dro wi ce, Ar chi wów Opol skich Sp. z o. o. 

Wie czo ro wi pro mo cyj ne mu książ ki to wa rzy szył pod nio sły, pe łen wzru szeń
na strój. W pro gra mie zna la zło się m.in. zło że nie kwia tów i zni czy pod pa miąt -
ko wą ta bli cą upa mięt nia ją cą więź niów, mo dli twa oko licz no ścio wa oraz wy stą -
pie nia or ga ni za to rów – Le sła wa Ja nic kie go – Prze wod ni czą ce go NTR i Ma rii
Wa chow skiej – Soł tys Ma gnu szo wic. Sło wo do zgro ma dzo nych wy gło si ła rów -
nież au tor ka książ ki dzię ku jąc m.in. tym, bez któ rych nie do szło by do jej po wsta -
nia, wiel kich, skrom nych bo ha te rów tam tych cza sów – pra cow ni ków obo zu. 

Spo tka nie uświet nił tak że kon cert pie śni pa trio tycz nych w wy ko na niu chó -
ru Re tro fo ni ka. Ka ta rzy na Knie ja

Hi sto ria Lo kal na – spo tka nie dwu dzie ste dru gie
W dniu 5 grud nia 2011 r. od by ło się 22. spo tka nie w ra mach pro -

jek tu Hi sto ria Lo kal na. Z od czy tem w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli -
nie wy stą pi ła dr Re na ta Ko by larz -Bu ła z Cen tral ne go Mu zeum Jeń -
ców Wo jen nych w Łam bi no wi cach – Opo lu. 

Te ma tem, ostat nie go już spo tka nia z te go cy klu, by ły lo sy lud no ści au to chto nicz -
nej w po wie cie nie mo dliń skim w la tach 1945-1950. Na sa li obec ni by li przed sta wi -
cie le or ga ni za to rów – człon ko wie Nie mo dliń skie go To wa rzy stwa Re gio nal ne go,
bur mistrz Nie mo dli na oraz przed sta wi cie le Do mu Współ pra cy Pol sko -Nie miec kiej,
a tak że miesz kań cy Nie mo dli na za in te re so wa ni pod ję tym te ma tem.

Po ru sza ny te mat, jak się oka za ło po od czy cie, wy wo łał du żo emo cji i oży -
wio ną dys ku sję. Skom pli ko wa ne bo wiem by ły dzie je miesz kań ców na szej Zie mi
Nie mo dliń skiej, w tym rów nież Ślą za ków i lud no ści uzna nej przez po wo jen ne
wła dze Pol ski Lu do wej za Niem ców. Mu sie li oni, czę sto zo sta wia jąc ro dzi ny
w Pol sce, wy jeż dżać na Za chód. Mia ło to miej sce przede wszyst kim wśród mał -
żeństw „mie sza nych”, w któ rych mąż zo stał uzna ny za oby wa te la Nie miec, a żo -
na za Po lkę lub od wrot nie. Wie le ro dzin w ten spo sób zo sta ło roz bi tych. Za rów -
no ci, co zo sta li, jak i wy sie dle ni do Nie miec ska zy wa ni by li na sa mot ność
i po czu cie od osob nie nia. 

Dość po pu lar ne w tam tym okre sie w Pol sce, jak mó wi ła dr Ko by larz -Bu ła, by -
ło ha sło: „Ani jed ne go Niem ca w Pol sce”. W 1939 ro ku na te re nie po wia tu nie mo -
dliń skie go za miesz ki wa ło 39 tys. osób. Obok lud no ści nie miec kiej, po słu gu ją cej się
wy łącz nie swoim ję zy kiem ojczystym, miesz ka ły rów nież oso by po słu gu ją ce się ję -
zy kiem pol skim, jak i oso by dwu ję zycz ne. Do koń ca paź dzier ni ka 1945 ro ku z po -
wia tu nie mo dliń skie go wy sie dlo no oko ło 4 tys. osób, do bro wol nie mia ło wy je -
chać 880 osób. Jesz cze na po cząt ku 1946 ro ku na te re nie po wia tu miesz ka ło
ok. 14,5 tys. Niem ców. 

Do naj więk szych prze sie dleń do szło mię dzy czerw cem a sierp niem 1946 ro -
ku. Po wy sie dle niach, w sierp niu 1946 ro ku, na te re nie po wia tu mia ło miesz kać ok. 2
tys. Niem ców. kk
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Dodatek do Pulsu Niemodlina
redagowany przez

Urząd Miejski w Niemodlinie

Roz mo wa Pul su Nie mo dli na
z Bur mi strzem Nie mo dli na

Mi ro sła wem Stan kie wi czem
Puls Nie mo dli na: Pa nie Bur mi strzu, mi -

ja 2011 rok. Ja kim był dla Pa na?
Mi ro sław Stan kie wicz: Ta kim, jak dla więk szo -

ści Po la ków. Był trud nym ro kiem. Wła śnie mi ja rok
od ostat nich wy bo rów sa mo rzą do wych. Ra da Miej ska
w więk szo ści to no wi rad ni, stąd też ten rok, to cią głe do -
kształ ca nie się i po szu ki wa nie płasz czyzn po ro zu mie nia
i zro zu mie nia dwóch rów no rzęd nych or ga nów gmi ny:
uchwa ło daw cze go – ra dy oraz wy ko naw cze go – bur mi -
strza. Mam na dzie ję, że naj trud niej sze chwi le ma my już
za so bą. Mi ja ją cy rok to też rok wy bo rów no wych soł ty -
sów i rad so łec kich. Więk szość soł ty sów to tak że no wi lu -
dzie. Ich wy bo ry prze bie ga ły w zróż ni co wa ny spo sób.
Mie li śmy przy pad ki, na przy kład w Gra czach, gdzie soł -
ty sa wy bie ra no pra wie mie siąc, po bez sku tecz nym zgła -
sza niu po nad 20-tu kan dy da tur i ni skiej fre kwen cji. Ale
mie li śmy też do czy nie nia z wy bo ra mi w pierw szym ter -
mi nie i przy fre kwen cji się ga ją cej 70% miesz kań ców.
Cie szy fakt co raz więk sze go za in te re so wa nia miesz kań -
ców wsi wy bo ra mi na naj niż szym szcze blu sa mo rząd no -
ści. I wresz cie ten rok, to cią głe i de spe rac kie pró by kil ku
osób z PSL -u wzru sze nia wy ni ku wy bor cze go bur mi strza
w na szej gmi nie. Od do nie sień do pro ku ra tu ry i Pań stwo -
wej Ko mi sji Wy bor czej, po przez są dy okrę go we i ape la -
cyj ne lu dzie ci pró bo wa li de sta bi li zo wać sy tu ację spo łecz -
no -po li tycz ną w Nie mo dli nie. Wszyst kie te in sty tu cje
po twier dzi ły pra wo moc ność wy bo ru mo jej oso by na sta -
no wi sko Bur mi strza Nie mo dli na. Praw da zwy cię ży ła.
Osta tecz nie plan de sta bi li za cji i za mę tu nie po wiódł się.
To cie szy, ale czy ci lu dzie da li so bie wresz cie spo kój – te -
go nie je stem w sta nie prze wi dzieć. 

PN: To oce na mi ja ją ce go ro ku w sfe rze
spo łecz nej i po li tycz nej. A prze cież ten rok to
nie tyl ko wy bo ry i po li tycz ne roz gryw ki. Co
zmie ni ło się w na szej gmi nie?

Mi ro sław Stan kie wicz: Mi ja ją cy rok to ko lej ny
rok suk ce sów na szej gmi ny i nad ra bia nia za le gło ści z lat
po przed nich. Dy rek cja Dróg Kra jo wych i Au to strad
w Opo lu zle ci ła pro jek to wa nie tak dłu go ocze ki wa nej
ob wod ni cy Nie mo dli na, któ re za koń czy się praw do po -
dob nie za trzy mie sią ce. Zo stał wy re mon to wa ny chod nik
w So snów ce oraz zbu do wa na za to ka au to bu so wa w Ja -
czo wi cach. Za rząd Dróg Wo je wódz kich przy go to wał
wspól nie z gmi ną pro jekt bu do wy chod ni ka po mię dzy
Wy dro wi ca mi a Nie mo dli nem. Wy bu do wa li śmy no we
dro gi i chod ni ki: uli ca No wa z peł ną wy mia ną sie ci wod -
nych i bu do wą no wej ka na li za cji, uli ce pół noc nej pie rzei
Ryn ku, uli ca Rey mon ta. Wy mie ni li śmy ma gi stra lę wod ną

w uli cy Dą browsz cza ków. Zo sta ła wy bu do wa na ka na li za -
cja Go ście jo wic. Osta tecz nie roz wią za na zo sta ła spra wa
świe tli cy w Ma gnu szo wi cach. Zbu do wa li śmy 19 no wo -
cze snych pla ców za baw na te re nach wiej skich. Zo sta ły
pod pi sa ne umo wy z Za rzą dem Wo je wódz twa na do fi -
nan so wa nie re mon tów 3 świe tlic wiej skich w: Lip nie,
Grodź cu i Rzę dzi wo jo wi cach. Trwa ka na li za cja ulic: Świę -
to jań skiej, Kor fan te go, Da szyń skie go oraz Po wstań ców
Ślą skich. Ma my też suk ce sy w drob niej szych spra wach,
jak cho ciaż by w za kre sie ra to wa nia dzie dzic twa kul tu ro -
we go – re mont za byt ko wej lam py ga zo wej w cen trum
Nie mo dli na. Du żych, śred nich i mniej szych za dań, któ re
za koń czy li śmy w mi ja ją cym ro ku jest oczy wi ście wię cej.
Są to zmia ny, któ re spo wo du ją po pra wę ży cia miesz -
kań ców na dzie się cio le cia. I to jest wiel ki suk ces na szej
gmi ny w co raz trud niej szym oto cze niu go spo dar czym
i cią gle zmie nia ją cych się prze pi sach praw nych, w tym
zwięk sza ją cych się zda niach na kła da nych na gmi nę
przez par la ment bez od po wied nie go ich do fi nan so wa nia.
Wszyst kim, w szcze gól no ści kie row nic twu urzę du oraz
pra cow ni kom po szcze gól nych wy dzia łów i jed no stek or -
ga ni za cyj nych, któ rzy przy czy ni li się do te go suk ce su ser -
decz nie dzię ku ję.

PN: Pa nie Bur mi strzu – nie któ rzy miesz -
kań cy jed nak uwa ża ją, że tem po zmian jest
jesz cze nie wy star cza ją ce…

Mi ro sław Stan kie wicz: Nie wy star cza ją ce?
Kie dy przy sze dłem do pra cy, w Nie mo dli nie po ziom
na kła dów na in we sty cje i re mon ty wa hał się od 200
do 800 ty się cy zło tych rocz nie. Dzi siaj roz ma wia my
o kwo tach się ga ją cych 10 mi lio nów zło tych rocz nie.
Oczy wi ście wiem, że po ziom ocze ki wań miesz kań ców
w za kre sie nad ra bia nia za le gło ści i za nie dbań lat mi nio -
nych jest bar dzo du ży. Nie ste ty nie wszyst ko mo że my
zro bić w cią gu jed ne go czy na wet kil ku lat. Na to miast
nikt po waż ny nie mo że za rzu cić, że w gmi nie nic się nie
ro bi, że nic się nie dzie je.

PN: Są ta kie za rzu ty?
Mi ro sław Stan kie wicz: Oczy wi ście, że tak. Do -

ty czą one w mniej szej ska li za dań in we sty cyj nych, bo chy -
ba tyl ko śle pi lub za wist ni lu dzie nie chcą wi dzieć oczy wi -
stych osią gnięć gmi ny, zaś w więk szej ska li do ty czą za dań
re ali zo wa nych przez gmin ne jed nost ki or ga ni za cyj ne.
Spo ty kam się na przy kład z za rzu ta mi, że wy bu do wa li śmy
ha lę spor to wą, w któ rej się nic nie dzie je. Prze cież to jaw -
ny przy kład nie zna jo mo ści ilo ści wy da rzeń spor to wych,
ja kie mia ły miej sce w tym ro ku. Pro wa dzo ne są za ję cia dla
dzie ci i mło dzie ży w ko szy ków ce, siat ków ce, pił ce noż nej
oraz w wie lu in nych dys cy pli nach. Ha la w go dzi nach
po po łu dnio wych ma peł ne ob ło że nie do go dzi ny 22. Or -
ga ni zo wa ne są tur nie je i roz gryw ki gmin ne, wo je wódz kie
i ogól no pol skie. Po dob nie jest z Ośrod kiem Kul tu ry. Tu taj
za rzut do ty czy za sad no ści wy ko rzy sta nia ok. 700 ty się -
cy rocz nej do ta cji. Kie dy tłu ma czę, że ośro dek jest or ga -
ni za to rem im prez ogól no pol skich i mię dzy na ro do wych,
ta kich jak: Oce any czy Świę to Kar pia, że pro wa dzo ne są
za ję cia na uki tań ca, śpie wu, in stru men tal ne czy wresz cie
warsz ta ty te atral ne – wte dy roz mów cy otwie ra ją sze ro -
ko oczy ze zdu mie nia. Kie dy mó wię, że wy so ko oce nia ne
są przez ro dzi ców za ję cia pla stycz ne czy też in stru men -
tal ne dla ze spo łów mło dzie żo wych, że nasz OK prze jął fi -
nan so wa nie za trud nie nia in struk to ra pro wa dzą ce go lu -
do wy ze spół Gra czan ki, że or ga ni zu je wy stę py
wy cho wan ków, kon cer ty, wer ni sa że oraz za ję cia kul tu ral -
ne dla dzie ci i mło dzie ży w okre sie fe rii i wa ka cji – wte dy
do pie ro zmie nia się opi nia na te mat pra cy ośrod ka.
A prze cież są to ogól nie do stęp ne in for ma cje, pla ka ty czy
też stro na in ter ne to wa OK, skąd na bie żą co moż na do -

wie dzieć się o pra cy na sze go Ośrod ka Kul tu ry. In ny
przy kład do ty czy na sze go Sa mo rzą do we go Ze spo łu
Opie ki Zdro wot nej, któ ry w tym ro ku ob cho dzi 10. rocz -
ni cę po wsta nia. Tu taj za rzu ty do ty czy ły zbyt dłu gie go
ocze ki wa nia na za bie gi re ha bi li ta cyj ne w ga bi ne cie,
utwo rzo nym w ubie głym ro ku. Po spraw dze niu oka za ło
się, że za rzu ty są bez pod staw ne, zaś prze pro wa dzo ne
roz mo wy z pa cjen ta mi jed no znacz nie po twier dzi ły wy so -
ką oce nę prze pro wa dza nych za bie gów, ich ja kość i ter -
mi no wość. Ba, na wet po ja wi ły się opi nie o zna czą cym
wzro ście za do wo le nia pa cjen tów w sto sun ku do wcze -
śniej wy ko ny wa nych za bie gów przez Ca ri tas. W mo jej
oce nie, rów nież mi ja ją cy rok był bar dzo do brym i w tej
sfe rze dzia łal no ści gmi ny. Dy rek to rom wspo mnia nych
jed no stek gmin nych gra tu lu ję osią gnięć i ży czę dal szych
suk ce sów kie ro wa nym przez nich ze spo łów pra cow ni -
czych. Ży czę rów nież in nym kie row ni kom i pra cow ni -
kom gmin nych jed no stek or ga ni za cyj nych dal szych suk -
ce sów w pra cy za wo do wej.

PN: Pa nie Bur mi strzu, czy wszyst ko uda ło
się zre ali zo wać w mi ja ją cym ro ku?

Mi ro sław Stan kie wicz: W zde cy do wa nej więk -
szo ści uda ło się zre ali zo wać wszyst kie istot ne za mie rze -
nia in we sty cyj ne. Gmi na funk cjo no wa ła bez więk szych
pro ble mów. Nie ste ty, tak jak w ży ciu, nie wszyst ko się uda -
ło do koń ca zre ali zo wać. Naj istot niej szym pro ble mem
oka za ło się do koń cze nie ka na li za cji Nie mo dli na – eta -
pu V. Tu taj z uwa gi na nie so lid ność hisz pań skiej fir my AZY -
SA nie moż li wym by ło za koń cze nie tej in we sty cji. Zmu sze -
ni zo sta li śmy do od stą pie nia od umo wy, prze ję cia pla cu
bu do wy oraz przy go to wa nia no we go po stę po wa nia prze -
tar go we go na do koń cze nie tej in we sty cji. Z uwa gi
na skom pli ko wa ną pro ce du rę praw ną na sze pra ce zna -
czą co od bie gły od wcze śniej przy ję tych har mo no gra -
mów. Prze pra szam na szych miesz kań ców za nie do god -
no ści. Mam jed nak prze ko na nie, że pra ce zo sta ną
za koń czo ne w przy szłym ro ku. 

In nym przy kła dem bra ku po stę pu w roz wią za niu
waż ne go pro ble mu jest brak od po wied nich wa run ków,
w ja kich przy cho dzi po dró żo wać miesz kań com ko rzy sta -
ją cym z usług PKS -ów Opo le i Ny sa. Mo je pró by po zy -
ska nia te re nów dwor ca au to bu so we go od Mi ni stra
Skar bu Pań stwa oraz bu do wy wiat przy stan ko wych
przez prze woź ni ków oka za ły się bez owoc ne. W pro jek -
cie bu dże tu gmi ny na rok 2012 za pro po no wa łem Ra -
dzie Miej skiej po sta wie nie trzech wiat przy stan ko wych.
Jed nej w So snów ce oraz dwóch w Nie mo dli nie przy uli -
cy Re ja. Ocze ku ję po zy tyw nej de cy zji ra dy, zaś w przy -
pad ku uchwa le nia bu dże tu bez zmian do pro jek tu, roz -
pocz ną się pra ce, któ re roz wią żą pro ble my po dróż nych.
A tak na mar gi ne sie te go pro ble mu to mu szę stwier dzić,
że w wie lu dzie dzi nach na sze go ży cia uda ło się wpro -
wa dzić za sa dy go spo dar ki ryn ko wej. Na to miast w dzia -
ła niu tych prze woź ni ków czas się chy ba za trzy mał. PKS -
-y po zy sku ją pie nią dze od po dróż nych nie da jąc pra wie
nic w za mian. Ani po stę pu w ja ko ści ta bo ru i tym sa -
mym ja ko ści świad czo nej usłu gi, ani w trwa ło ści obo wią -
zy wa nia kur sów jaz dy. A już zu peł nie nie ob cho dzi ich,
w ja kich wa run kach po dróż ni ocze ku ją na wiecz nie
spóź nio ne au to bu sy. 

PN: Dzię ku ję za roz mo wę.
Mi ro sław Stan kie wicz: Ja rów nież dzię ku ję

za py ta nia i moż li wość przed sta wie nia od po wie dzi. Ży czę
ca łe mu Ze spo ło wi Pul su Nie mo dli na, a tak że je go Czy tel -
ni kom ra do snych, cie płych i uda nych Świąt Bo że go Na -
ro dze nia, a w No wym 2012 Ro ku du żo zdro wia i po myśl -
no ści. Do sie go Ro ku.

PN: Dzię ku ję, wza jem nie.
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Spra woz da nie Bur mi strza Nie mo dli na z dzia łal no ści
mię dzy se syj nej w okre sie od 27 paź dzier ni ka 2011r.
do 23 li sto pa da 2011r.

• W dniu 3 li sto pa da Bur mistrz spo tkał się z po łą czo ny mi Ko mi sja mi RM w ce lu omó wie nia
pro ble mów fi nan so wa nia nie mo dliń skiej oświa ty oraz głów nych kie run ków pro jek to wa nia bu dże tu
na 2012 rok. Pod czas spo tka nia zde cy do wa no o roz po czę ciu prac stu dial nych na te mat zmia ny sie -
ci oświa to wej, a tak że pod ję ciu sze ro kich kon sul ta cji w tym za kre sie.

• W dniu 8 li sto pa da Bur mistrz spo tkał się z Soł ty sem i Ra dą So łec ką Gra bi na w ce lu wy pra -
co wa nia kie run ków po stę po wa nia w za kre sie prze ję cia przez so łec two świe tli cy funk cjo nu ją cej w re -
mi zie OSP Gra bin. W trak cie spo tka nia Bur mistrz przed sta wił ak tu al ny stan prac zwią za nych z re -
or ga ni za cją sie ci oświa to wej, w tym moż li wo ścią li kwi da cji Ze spo łu Szkol no-Przed szkol ne go
w Gra bi nie.

• W dniu 9 li sto pa da pod kie row nic twem Bur mi strza ob ra do wa ła Ka pi tu ła Zło te go So ko ła,
któ ra w gło so wa niu taj nym wy bra ła lau re ata te go rocz nej edy cji na gro dy. Sta tu et kę Zło te go So ko -
ła przy zna no Sto wa rzy sze niu Przy ja ciół Zie mi Do liń skiej. Wrę cze nie sta tu et ki na stą pi ło pod czas uro -
czy stej Se sji Ra dy Miej skiej w dniu 10 li sto pa da w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie.

• W dniu 15 li sto pa da Bur mistrz spo tkał się z dy rek to ra mi nie mo dliń skich pla có wek oświa -
to wych. Pod czas spo tka nia omó wio no za ło że nia re or ga ni za cji sie ci oświa to wej na te re nie gmi ny.
W tym sa mym dniu Bur mistrz przed ło żył Ra dzie Miej skiej oraz Re gio nal nej Izbie Ob ra chun ko wej
w Opo lu pro jekt bu dże tu gmi ny na 2012 rok. Tym sa mym za koń czył się po nad mie sięcz ny pro ces
kon sul ta cji z jed nost ka mi bu dże to wy mi oraz in ny mi pod mio ta mi na te mat po trzeb i moż li wo ści ich
sfi nan so wa nia w przy szłym ro ku. Sło wa po dzię ko wa nia Bur mistrz zło żył pa ni Skarb nik Ali cji Do ma -
lew skiej za du ży wkład pra cy w przy go to wa niu pro jek tu bu dże tu.

• W dniu 16 li sto pa da od by ło się ko lej ne spo tka nie Ze spo łu do spraw oświa ty, na któ rym omó -
wio no ma te ria ły ana li tycz ne do ty czą ce kosz tów funk cjo no wa nia oświa ty w gmi nie.

• W dniu 18 i 19 li sto pa da od by ły się im pre zy zwią za ne z Mię dzy na ro do wym Kon kur sem Ry -
sun ku Sa ty rycz ne go „Kar pik”, bę dą ce go jed nym z waż niej szych wy da rzeń pro mu ją cych na szą gmi -
nę. Wszyst kim or ga ni za to rom te go przed się wzię cia na le żą się sło wa uzna nia za pro fe sjo nal ne przy -
go to wa nie tej im pre zy.

• W dniu 23 li sto pa da ob cho dzo ne by ły uro czy sto ści zwią za ne z 10-tą rocz ni cą po wsta nia Sa -
mo rzą do we go Za kła du Opie ki Zdro wot nej w Nie mo dli nie po łą czo ne z uzy ska niem przez SZOZ Za -
kład Opie ki Lecz ni czej cer ty fi ka tu ISO w za kre sie ja ko ści funk cjo no wa nia pla ców ki. Wszyst kim, któ -
rzy przy czy ni li się do po wsta nia oraz do bre go funk cjo no wa nia SZOZ -u skła dam wy ra zy uzna nia
i po dzię ko wa nia za do tych cza so wą pra cę.

Bur mistrz Niemodlina
Mi ro sław Stan kie wicz

Se sje Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie 

W dniach 24 li sto pa da i 30 li sto -
pa da 2011r. od by ły się ko lej -
ne XVII i XVIII Se sje Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie, na któ rych pod ję to ni-
żej wy mie nio ne uchwa ły:

XVII Se sja RM w Nie mo dli nie
• uchwa ła Nr XVII/106/11 Ra dy Miej -

skiej w Nie mo dli nie z dnia 24 li sto pa da 2011r.
– w spra wie zmian bu dże tu Gmi ny Nie mo dlin
na rok 2011, 

• uchwa ła Nr XVII/107/11 Ra dy Miej -
skiej w Nie mo dli nie z dnia 24 li sto pa -
da 2011r. – w spra wie szcze gó ło wych wa run -
ków przy zna wa nia i od płat no ści za usłu gi
opie kuń cze i spe cja li stycz ne usłu gi opie kuń -
cze, z wy łą cze niem spe cja li stycz nych usług
opie kuń czych dla osób z za bu rze nia mi psy -
chicz ny mi oraz szcze gó ło we wa run ki czę ścio -
we go lub cał ko wi te go zwol nie nia od opłat,
jak rów nież tryb ich po bie ra nia, 

• uchwa ła Nr XVII/108/11 Ra dy Miej -
skiej w Nie mo dli nie z dnia 24 li sto pa da 2011r.
– zmie nia ją ca uchwa łę w spra wie stra te gii
roz wią zy wa nia pro ble mów spo łecz nych Gmi -
ny Nie mo dlin, 

• uchwa ła Nr XVII/109/11 Ra dy Miej -
skiej w Nie mo dli nie z dnia 24 li sto pa da 2011r.
– w spra wie współ dzia ła nia mię dzy Gmi ną
Nie mo dlin, a Wo je wódz twem Opol skim w za -
kre sie do radz twa me to dycz ne go dla na uczy -
cie li za trud nio nych w szko łach i przed szko -
lach pro wa dzo nych przez Gmi nę Nie mo dlin, 

• uchwa ła Nr XVII/110/11 Ra dy Miej -
skiej w Nie mo dli nie z dnia 24 li sto pa da 2011r.
– w spra wie uchwa le nia zmia ny stu dium uwa -
run ko wań i kie run ków za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go Gmi ny Nie mo dlin, 

• uchwa ła Nr XVII/111/11 Ra dy Miej -
skiej w Nie mo dli nie z dnia 24 li sto pa da 2011r.
– w spra wie za war cia po ro zu mie nia mię dzyg -
min ne go po mię dzy Gmi ną Ny sa, a Gmi ną
Nie mo dlin w spra wie po wie rze nia Gmi nie Ny -
sa wy ko ny wa nia za da nia wła sne go Gmi ny
Nie mo dlin w za kre sie utrzy my wa nia skła do -
wisk od pa dów i uniesz ko dli wia nia od pa dów. 

XVIII Se sja RM w Nie mo dli nie
• uchwa ła Nr XVIII/112/11 Ra dy Miej -

skiej w Nie mo dli nie z dnia 30 li sto pa da 2011r.
– w spra wie ob ni że nia śred niej ce ny sku pu ży -
ta za okres pierw szych trzech kwar ta łów 2011
ro ku, przyj mo wa nej ja ko pod sta wa ob li cze nia
po dat ku rol ne go na ob sza rze Gmi ny Nie mo dlin,

• uchwa ła Nr XVIII/113/11 Ra dy Miej -
skiej w Nie mo dli nie z dnia 30 li sto pa da 2011r.
– w spra wie okre śle nia wzo rów for mu la rzy,
w któ rych bę dą za war te da ne do ty czą ce pod -
mio tu i przed mio tu opo dat ko wa nia, nie zbęd -
ne do wy mia ru i po bo ru po dat ku rol ne go, 

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

Apel o pomoc i wsparcie
dla bezdomnych i samotnych

Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej w Nie mo dli nie zwra ca się z go rą cym ape lem o po -
moc i wspar cie osób bez dom nych i sa mot nych, z uwa gi na szcze gól ny okres, ja kim
jest dla tych osób zi ma.

Ape lu je my o zgła sza nie do Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w Nie mo dli nie in for ma cji do ty czą cych miej -
sca po by tu osób bez dom nych, prze by wa ją cych na klat kach scho do wych, w piw ni cach, w al tan kach dział -
ko wych i in nych miej scach. 

Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej ofe ru je po moc w za kre sie:
– w zna le zie niu schro nie nia
– za pew nie nie po sił ku
– za pew nie nie nie zbęd ne go ubra nia oraz po mo cy so cjal nej.
Pro si my o kon takt:
Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej w Nie mo dli nie
ul. Boh. Po wst. Śl. 37, tel. 774607945
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Zi mo we obo wiąz ki
Zi ma jesz cze nas nie za ata ko wa ła, ale

war to pa mię tać o pew nych obo wiąz kach.

Wła ści ciel, za rząd ca bu dyn ku, użyt kow ni cy te re -
nów słu żą cych ko mu ni ka cji pu blicz nej oraz za rząd -
cy dróg mo gą zo stać uka ra ni jed no ra zo wym man da -
tem w wy so ko ści co naj mniej 500 zł za nie usu wa nie
lo du, śnie gu i bło ta. Na to miast sąd ma pra wo uka -
rać ich ka rą w wy so ko ści wie lo krot no ści tej kwo ty.
Od po wia da ją też za wy pad ki na pod le ga ją cym im
te re nie i sąd mo że od nich za są dzić od szko do wa nie
oraz za dość uczy nie nie dla po szko do wa nych.

Na pod sta wie art. 5 ust. 1 pkt 4 usta wy o utrzy -
ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach (tekst jedn.
DzU z 2005 r. nr 236, poz. 2008 ze zm.) za usu wa -
nie śnie gu i lo du z chod ni ka po ło żo ne go wzdłuż nie -
ru cho mo ści od po wia da wła ści ciel lub za rząd ca. Ta -
kim chod ni kiem jest wy dzie lo na część dro gi
pu blicz nej, któ ra słu ży do ru chu pie sze go i jest po ło -
żo na bez po śred nio przy nie ru cho mo ści. Na wła ści -
cie lu i za rząd cy cią ży rów nież obo wią zek od śnie ża -
nia i usu wa nia lo du, któ ry za le ga w bra mie
i na po dwó rzu po se sji. 

Gdy nie ru cho mość ma kil ku współ wła ści cie li, to
ten obo wią zek ob cią ża ich so li dar nie. Oprócz wła ści -
cie li bu dyn ku za od śnie ża nie od po wia da ją rów nież
użyt kow ni cy wie czy ści, jed nost ki or ga ni za cyj ne, za -
rząd cy oraz in ni użyt kow ni cy, a tak że in ne pod mio -
ty, któ re nią wła da ją. Chod nik po ło żo ny wzdłuż na -
le żą cej do nich nie ru cho mo ści mu szą od śnie żyć
na wet wów czas, gdy stoi na nim kiosk, po nie waż
na wła ści cie lu kio sku nie cią ży ta ki obo wią zek.

Wła ści ciel nie ru cho mo ści nie mu si od śnie żać
i usu wać lo du z chod ni ka, na któ rym znaj du je się
płat ny po stój lub część prze zna czo na na od płat ne
par ko wa nie sa mo cho dów. Wte dy śnieg i lód z tej po -
wierzch ni mu si usu nąć za rząd dro gi, któ ry po bie ra
opła ty od wła ści cie li par ku ją cych sa mo cho dów.

Wła ści ciel po se sji mu si też za dbać o usu wa nie
so pli z da chów za bu do wań znaj du ją cych się na je -
go te re nie, a tak że o po zby cie się stam tąd nad mia -
ru śnie gu.

Na to miast nie po no si od po wie dzial no ści za so -
ple i śnieg zwi sa ją cy z bal ko nów i ta ra sów przy le -
ga ją cych bez po śred nio do lo ka li miesz kal nych
i użyt ko wych. Śnieg i so ple ma ją obo wią zek usu wać
na jem cy tych lo ka li. Wy ni ka to z art. 61 pkt 2 pra -
wa bu dow la ne go.

Obo wiąz kiem wła ści cie la bu dyn ku jest też
uprząt nię cie za lę ga ją ce go śnie gu z da chu. Wła ści cie -
le lub za rząd cy, któ rzy nie wy wią żą się z obo wiąz ku
od śnie ża nia da chu, mo gą zo stać uka ra ni. Mo że rów -
nież zo stać wpro wa dzo ny na tych mia sto wy za kaz
uży wa nia obiek tu, co do ty czy szcze gól nie hi per mar -
ke tów, hal spor to wych lub tar go wych oraz ma ga zy -
nów wów czas, gdy za le ga ją cy na da chu śnieg sta no -
wi za gro że nie dla ży cia i zdro wia ludz kie go.

Naj gor sza jest sy tu acja, gdy śnieg roz pu ści się
w ja kimś stop niu, na stęp nie za mar z nie, a na nim
zbie ra ją się na stęp ne war stwy. Gdy śnieg za mie nia
się w lód, wa ży ty le co wo da, czy li metr sze ścien ny
wa ży bli sko to nę.

Ja ka ka ra za nie od śnie ża nie?
Zgod nie z art. 117 ko dek su wy kro czeń, każ dy kto

nie wy wią zu je się z obo wiąz ku utrzy ma nia po rząd -
ku w ob rę bie swo jej nie ru cho mo ści pod le ga ka rze
grzyw ny do 1500 zło tych al bo ka rze na ga ny. O czym
przy po mi na ją:

Gmin ne Cen trum Re ago wa nia
i Straż Miej ska

Ogło sze nie o prze tar gu
Za kład Go spo dar ki Ko mu nal nej i Miesz ka nio wej z sie dzi bą w Nie mo dli nie, przy ul. Woj ska Pol skie -

go 3, in for mu je, że na ta bli cy ogło szeń Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie oraz w Za kła dzie Go spo dar -
ki Ko mu nal nej i Miesz ka nio wej znaj du je się wy kaz nie ru cho mo ści, w któ rym do naj mu, w dro dze ust -
ne go prze tar gu nie ogra ni czo ne go na staw kę czyn szu naj mu za 1m2 prze zna czo ny jest ga raż po ło żo ny
przy ul. Drzy ma ły w Nie mo dli nie, na dział ce nr 572/2 o po wierzch ni 28,71m2.

In for ma cji na te mat prze tar gu moż na uzy skać w sie dzi bie ZGKiM Nie mo dlin przy ul. Woj ska Pol -
skie go 3 po kój nr 106, tel. 774606318 wew. 24.

ZGKiM

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie w Gminie Niemodlin informuje

Od 18 paź dzier ni ka br. obo wią zu je roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z 13 wrze -
śnia 2011 r. w spra wie pro ce du ry „Nie bie skiej Kar ty” oraz wzo rów for mu la rzy
„Nie bie ska Kar ta” (Dz. U. z 2011r., nr 209, poz. 1245), któ re są wy peł nia ne w przy -
pad ku stwier dze nia prze mo cy w ro dzi nie. 

W roz po rzą dze niu opi sa no pro ce du rę po stę po wa nia w przy pad ku otrzy ma nia in for ma cji o prze -
mo cy w ro dzi nie. Za wie ra ono prze pi sy, któ re wprost wska zu ją, ja kie dzia ła nia na le ży pod jąć od mo -
men tu zgło sze nia sto so wa nia prze mo cy w ro dzi nie do cza su jej za koń cze nia. For mu larz „Nie bie ska
Kar ta” jest do ku men tem za wie ra ją cym in for ma cje do ty czą ce sy tu acji oso by do tknię tej prze mo cą w ro -
dzi nie, jej ro dzi ny, a tak że dzia łań, do któ rych re ali za cji zo bo wią za ni są przed sta wi cie le służb re ali -
zu ją cych pro ce du rę. Za wie ra pod sta wo we da ne osób, co do któ rych ist nie je po dej rze nie, że są ofia -
ra mi prze mo cy w ro dzi nie oraz da ne po dej rza nych o jej sto so wa nie, a tak że opis zda rze nia, pro po zy cje
dzia łań po mo co wych i roz wią zań, któ re ma ją za koń czyć sto so wa nie prze mo cy.

„Nie bie ską Kar tę” mo gą wy peł niać – oprócz funk cjo na riu szy po li cji i pra cow ni ków ośrod ków po -
mo cy spo łecz nej – tak że przed sta wi cie le gmin nych ko mi sji roz wią zy wa nia pro ble mów al ko ho lo wych,
oświa ty i ochro ny zdro wia. Ofia ra prze mo cy otrzy mu je for mu larz „Nie bie skiej Kar ty -B”, za wie ra ją cy
in for ma cje m.in. o for mach po mo cy jej przy słu gu ją cych. Po wy peł nie niu, „Nie bie ską Kar tę -A” prze ka -
zu je się do prze wod ni czą ce go Ze spo łu In ter dy scy pli nar ne go, któ ry ko or dy nu je po moc udzie la ną
ofia rom prze mo cy w ro dzi nie. Prze wod ni czą cy Ze spo łu ma obo wią zek nie zwłocz nie po in for mo wać
o zda rze niu człon ków Ze spo łu lub po wo ła nej Gru py Ro bo czej. Ofia ra prze mo cy zo sta je za pro szo na
na po sie dze nie Ze spo łu lub Gru py Ro bo czej w ce lu usta le nia in dy wi du al ne go pla nu po mo cy i wy peł -
nie nia „Nie bie skiej Kar ty -C. Prze wod ni czą cy Ze spo łu In ter dy scy pli nar ne go wzy wa rów nież spraw cę
prze mo cy na po sie dze nie Ze spo łu lub Gru py Ro bo czej, gdzie zo sta je po in for mo wa ny o kon se kwen -
cjach sto so wa nia prze mo cy oraz wy peł nio na zo sta je „Nie bie ska Kar ta -D”. Po sie dze nia z ofia ra mi
i spraw ca mi prze mo cy nie mo gą być or ga ni zo wa ne w tym sa mym cza sie i miej scu.

Nic nie uspra wie dli wia ak tów prze mo cy w ro dzi nie więc każ da oso ba, któ ra jej do zna je al bo jest
świad kiem prze mo cy ma pra wo do uzy ska nia kom plek so wej po mo cy i mo że zgło sić się do wła ści wej
in sty tu cji: Ko mi sa riat Po li cji w Nie mo dli nie, Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej w Nie mo dli nie, Miej sko
– Gmin na Ko mi sja Roz wią zy wa nia Pro ble mów Al ko ho lo wych w Nie mo dli nie, pla ców ki oświa ty
i ochro ny zdro wia al bo bez po śred nio do człon ków Ze spo łu.

Człon ko wie Ze spo łu In ter dy scy pli nar ne go ds. Prze ciw dzia ła nia Prze mo cy w Ro -
dzi nie w Gmi nie Nie mo dlin:

1. Edy ta Ka pu ściń ska – Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej (prze wod ni czą cy Ze spo łu In ter dy scy pli nar -
ne go).

2. Zo fia Gwóźdź –Wą cha ła – Prze wod ni czą ca Miej sko -Gmin nej Ko mi sji Roz wią zy wa nia Pro ble mów
Al ko ho lo wych w Nie mo dli nie.

3. Prze my sław Stan kie wicz – Ko men dant Ko mi sa ria tu Po li cji w Nie mo dli nie.
4. Iwo na Traw ka – Dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej w Gra czach (wi ce prze wod ni czą cy Ze spo łu In ter -

dy scy pli nar ne go). 
5. Te re sa Adam czyk – Dy rek tor Sa mo rzą do we go Za kła du Opie ki Zdro wot nej w Nie mo dli nie.
6. Kry sty na Ma ziarz – Pre zes Za rzą du Re jo no we go w Nie mo dli nie Pol skie go Ko mi te tu Po mo cy

Spo łecz nej.
7. Jo an na Ku bi ca – Ku ra tor za wo do wy ds. ro dzin nych i nie let nich SR w Opo lu.
8. Mi chał Waw rzy niak – Po rad nia Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz na w Nie mo dli nie.

Opra co wa ła: 
Edy ta Ka pu ściń ska

Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej w Nie mo dli nie



W dniu 15 grud nia br. w Ośrod ku Kul tu -
ry w Nie mo dli nie od by ło się spo tka nie in -
for ma cyj ne w spra wie po wsta nia pla no -
wa nej ob wod ni cy Nie mo dli na w cią gu
dro gi kra jo wej nr 46, któ ra ma od cią żyć
mia sto od wzmo żo ne go ru chu zwłasz cza
po jaz dów cię ża ro wych. 

Spo tka nie zor ga ni zo wa ła Ge ne ral na Dy rek cja
Dróg Kra jo wych i Au to strad – Od dział w Opo lu oraz
Biu ro Pro jek tów Mo sty – Ka to wi ce Sp. z o. o.

Te mat bu dzi du że za in te re so wa nie wśród miesz -
kań ców gmi ny Nie mo dlin, o czym mo że świad czyć
spo ra fre kwen cja na sa li wi do wi sko wej Ośrod ka Kul -
tu ry. Oso by miesz ka ją ce w po bli żu pla no wa nej ob -
wod ni cy, m.in. w miej sco wo ściach Sa dy, Mi cha łó -
wek, Wy dro wi ce wy ra ża ły swo je za nie po ko je nie, co
do ewen tu al nych ob cią żeń i nie bez pie czeństw zwią -
za nych z ru chem sa mo cho dów, je śli ob wod ni ca po -
wsta nie w oko li cy ich do mostw.

Przed sta wio ne na spo tka niu szcze gó ło we ma py
dróg do jaz do wych i do stęp no ści do nie ru cho mo ści zlo -

ka li zo wa nych w bez po śred nim są siedz twie ob wod ni cy,
z któ ry mi moż na by ło się za po znać, uspo ko iły w więk -
szo ści te oba wy. Po nad to w cza sie spo tka nia m.in. bur -
mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz prze ko ny wał
o ko niecz no ści po wsta nia tej ob wod ni cy, przede wszyst -
kim ze wzglę dów bez pie czeń stwa miesz kań ców Nie mo -
dli na, zwłasz cza ulic zlo ka li zo wa nych w po bli żu ko ścio -
ła i ryn ku. Wie lu uczest ni ków wy ra ża ło oba wy, że
po wsta nie ob wod ni cy i mniej szy ruch w mie ście spo wo -
du je stra ty dla han dlow ców i osób, któ re ma ją w Nie -
mo dli nie swo je skle py i przed się bior stwa. Jed nak kie -
row cy sa mo cho dów, zwłasz cza cię ża ro wych nie
za trzy mu ją się w mie ście, by zro bić za ku py, dla te go ten
ar gu ment z pew no ścią nie jest w sta nie prze ko nać
o ko niecz no ści wy co fa nia pla nów bu do wy ob wod ni cy.
A bez pie czeń stwo na dro dze jest naj waż niej sze.

Przed sta wi cie le Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo -
wych i Au to strad in for mo wa li m.in. o moż li wo ści ubie -
ga nia się o od szko do wa nia przez użyt kow ni ków nie ru -
cho mo ści za ję tych pod pas dro go wy ob wod ni cy, któ re
sta ją się au to ma tycz nie wła sno ścią Skar bu Pań stwa.
Do tych cza so wym wła ści cie lom przy słu gu je ta kie od -
szko do wa nie za za ję tą nie ru cho mość lub jej część. Po -
stę po wa nie w spra wie wy pła ty od szko do wa nia jest
wsz czy na ne przez wo je wo dę z urzę du, a więc wła ści cie -
le nie ru cho mo ści nie mu szą czy nić żad nych do dat ko -
wych sta rań, aby od szko do wa nie otrzy mać.

Ma te ria ły zwią za ne z wy żej wy mie nio nym za gad -
nie niem znaj du ją się do wglą du w sie dzi bie Urzę du
Miej skie go w Nie mo dli nie, przy ul. Bo ha te rów Po wstań
Ślą skich 37 oraz w sie dzi bie GDD KiA O/Opo le, ul. Nie -
dział kow skie go 6 w ter mi nie od 7 do 23. 12. 2011 r. 

Ka ta rzy na Knie ja
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Trzy ma my rę kę na pul sieZa byt ko wa la tar nia wró ci ła na Ry nek
W dniu 16 grud nia br. po pra cach re -

no wa cyj nych, za byt ko wa la tar nia ga zo -
wa po wró ci ła na nie mo dliń ski Ry nek.

10 paź dzier ni ka 2011r. Wo je wódz ki Kon ser -
wa tor Za byt ków w Opo lu wy dał po zwo le nie
na pro wa dze nie prac przy za byt ko wej dwu ra -
mien nej lam pie ga zo wej, znaj du ją cej się w Nie mo -
dli nie na Ryn ku. Pra ce pro wa dzo ne by ły na pod -
sta wie pro gra mu au tor stwa mgr Do ro ty

Ko wa lik -Ko ci szew skiej. Ce lem pro wa dzo nych prac by ła re no wa cja i za bez pie cze nie
za byt ko wej la tar ni ga zo wej. Że liw na lam pa po cho dzi z koń ca XIX w. i wy ko na na jest
w sty lu eklek tycz nym. Za by tek sta no wi je den z naj bar dziej roz po zna wal nych ele men -
tów ar chi tek tu ry Nie mo dli na. Jed nak ze wzglę du na po ja wie nie się ko ro zji ogól nej,
a w dal szym eta pie ko ro zji wże ro wej i szcze li no wej, za by tek wy ma gał na tych mia -
sto wych prac kon ser wa tor skich. Red.

•12 li sto pa da br., godz. 10:00,
Nie mo dlin, nie zna ny spraw ca z te -
re nu dział ki ogro do wej skradł wan -
nę alu mi nio wą. Stra ty – 300 zł.

•14 li sto pa da br., godz. 18:00,
Gra cze, nie zna ny spraw ca ukrę ca -
jąc kłód kę w drzwiach wła mał się
do ga ra żu, z któ re go skradł ko sę
spa li no wą mar ki NAC oraz kom -
plet wier teł. Stra ty – 1 tys. zł.

•19 li sto pa da br., Nie mo dlin,
nie zna ny spraw ca z otwar te go sa -
mo cho du mar ki FORD MON DEO
skradł odzież oraz te le fon ko mór ko -
wy mar ki NO KIA. Stra ty – 870 zł.

•19-21 li sto pa da br., Nie mo dlin, nie zna ny spraw ca zry wa jąc kłód ki oraz
wy ła mu jąc zam ki wła mał się do ba ra ków, z któ rych skradł 60 kg alu mi nium
i 40 kg mie dzi. Stra ty – 1 tys. zł.

•19 li sto pa da br., Nie mo dlin, nie zna ny spraw ca wy wa ża jąc drzwi, wła mał
się do dwóch al tan, z któ rych skradł gle bo gry zar kę, dwie szli fier ki ką to we, strug,
wy rzy nar kę oraz ko siar kę spa li no wą. Stra ty – 2,5 tys. zł.

•20 li sto pa da br., godz. 23: 35, Nie mo dlin, pa trol z KP Nie mo dlin za trzy -
mał nie trzeź we go (0,56 mg/l) 37-let nie go męż czy znę, zam. N. po wiat Opo le,
któ ry kie ro wał sa mo cho dem FIAT DU CA TO.

•28 li sto pa da br., Gro dziec, nie zna ny spraw ca ukrę ca jąc sko ble
w drzwiach wła mał się do ośmiu ga ra ży, z któ rych skradł sie dem pił spa li no -
wych, dwie ko sy spa li no we, ko siar kę i in ne przed mio ty. Stra ty – 22,6 tys. zł.

•29 li sto pa da br., Ja czo wi ce, po li cjan ci z KP w Nie mo dli nie za trzy ma li 20
– let nie go męż czy znę, zam. J. po wiat Opo le, po szu ki wa ne go na pod sta wie za -
rzą dze nia wy da ne go przez Sąd Re jo no wy w Opo lu ce lem od by cia ka ry po zba -
wie nia wol no ści.

•29 li sto pa da br., nie zna ny spraw ca skradł z do mu w bu do wie mie szal nik
do kle ju, wier tar kę BOSCH i prze dłu żacz elek trycz ny. Stra ty – 750 zł.

■

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

Spo tka nie
w spra wie ob wod ni cy
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An drzej ko we spo tka nie
An drzej ki to tra dy cja lu do wa prze ka -

zy wa na z po ko le nia na po ko le nie. W daw -
nych cza sach przy wią zy wa no do an drzej -
ko wych wróżb wiel ką wa gę. Mło dzież
wiej ska, a szcze gól nie dziew czę ta or ga ni -
zo wa ły „ję drzej ko we wróż by”, zwa ne „ję -
drzej ka mi”. 

W daw nym pol skim oby cza ju głów ną ro lę od gry -
wa ły wróż by za mąż pój ścia i ożen ku. By ły wróż by
z bu tów usta wio nych je den za dru gim, pod kła da nie
kar te czek z imio na mi pod po dusz kę, na słu chi wa nie,
z któ rej stro ny za szcze ka pies, czy za glą da nie
do stud ni, gdzie w wo dzie mia ła uka zać się gło wa na -
rze czo ne go. Wi gi lia Św. An drze ja jest wspa nia łą
oka zją do za po zna nia dzie ci z daw ny mi lu do wy mi
zwy cza ja mi. 

Ucznio wie kla sy II b ze Szko ły Pod sta wo wej nr 1
w Nie mo dli nie uczest ni czy li w an drzej ko wym spo -
tka niu zor ga ni zo wa nym przez Miej ską Bi blio te kę Pu -
blicz ną w Nie mo dli nie. Ca łe spo tka nie roz po czę ło
się czy ta niem wier szy i opo wia dań oraz pre zen ta cją
mul ti me dial ną na te mat tra dy cji an drzej ko wych.
A po tem? Po tem by ły wróż by: m. in. z bu ta mi, prze po -
wied nie z ma gicz nych przed mio tów, ko lo rów, za cza -
ro wa nych cu kier ków. Wróż ka, Pa ni Do ro ta, mia ła du -
żo pra cy, bo każ de dziec ko chcia ło się do wie dzieć, co
cze ka je w przy szło ści i ja kich po zna przy ja ciół. 

Kon ty nu acją te go spo tka nia by ły an drzej ki w kla -
sie oraz dys ko te ka w kla sie, a w bi blio te ce wró że nie,
choć trak to wa ne z przy mru że niem oka, by ły dla
wszyst kich świet ną za ba wą. 

Dzię ku je my Dy rek cji Miej skiej Bi blio te ki Pu blicz -
nej oraz pa ni Do ro cie Ol szew skiej za wspa nia łe spo -
tka nie.

Ucznio wie kl. II b SP nr 1
w Nie mo dli nie

z wych. Bar ba ra Ko ło dyń ską

Wie czór an drzej ko wy
25 li sto pa da 2011 r., w Szko le Pod sta -

wo wej nr 2 w Nie mo dli nie, od był się wie -
czór an drzej ko wy dla uczniów klas IV-VI.
Opie ku no wie wraz z uczest ni ka mi przy go -
to wa li wie le tra dy cyj nych, a za ra zem bar -
dzo cie ka wych, wróżb. 

Wspól na za ba wa trwa ła od 17.30 do 20.00.
Sta re i no we wróż by prze po wie dzia ły nam przy -
szłość. Wie my, kto pierw szy wyj dzie za mąż, ile bę -
dzie miał dzie ci, i ja ka pas sa nas cze ka. 

By ło mnó stwo śmie chu, ra do ści, ale i … smut ku,
bo wiem nie wszy scy by li z tych wróżb za do wo le ni. Nie
za bra kło rów nież słod kie go po czę stun ku, któ ry przy -
go to wa li ucznio wie. Wie czo rek za koń czył się za baw -
ną i naj cie kaw szą wróż bą, po któ rej wszy scy, tym ra -
zem uśmiech nię ci, ro ze szli się do do mów. Do dzi siaj
każ dy mi ło wspo mi na wspól nie spę dzo ny czas. 

Wik to ria Bi liń ska kl. VI a

Wi zy ta Gór ni ków – Skal ni ków
i św. Mi ko ła ja w Przed szko lu
w Gra czach 

„Bar bór ka”, jak co ro ku, jest oka zją
nie tyl ko do świę to wa nia, ale rów nież
do po zna nia przez przed szko la ków cięż -
kiej pra cy gór ni ków. 

W tym ro ku dzie ci z Pu blicz ne go Przed szko la
w Gra czach za pro si ły pra cu ją cych w ko pal ni ta tu -
siów do przed szko la. W dniu 2 grud nia 2011r., za -
raz po śnia da niu, zja wi li się w przed szko lu od święt -
nie ubra ni gór ni cy: Prze my sław Po lań ski, Bog dan
Ju dasz, Krzysz tof Trzmie lew ski, Adam Roż nia tow ski.

Pra cow ni cy ko pal ni opo wia da li o swo jej pra cy,
sta no wi skach, ja kie zaj mu ją w ko pal ni, o trud nym,
nie bez piecz nym za wo dzie, który wy ko nu ją na co
dzień. Dzie ci by ły bar dzo za cie ka wio ne opo wie ścia mi.

Naj bar dziej in te re so wa ły je „wy strza ły” – py ta -
ły „dla cze go wcze śniej, przed wy strza łem, sły chać
wy ją cą sy re nę”. Nie oby ło się bez pa miąt ko wych
zdjęć wszyst kich dzie ci z pra cow ni ka mi ko pal ni. 

Na ko niec spo tka nia dzie ci zo sta ły mi le za sko -
czo ne pre zen ta mi – no wy mi za baw ka mi od pra cow -
ni ków ko pal ni „Ba zalt” w Gra czach. W imie niu dzie -
ciacz ków ser decz nie dzię ku je my.

Rów nież 6 grud nia 2011r. był dla wszyst kich
w przed szko lu dniem szcze gól nym. Od sa me go ra -
na dzie ci cze ka ły na Mi ko ła ja – śpie wa ły pio sen ki, słu -
cha ły opo wie ści o Mi ko ła ju. Wcze śniej za sko czy ła jed -
nak dzie ci wi zy ta nie spo dzie wa ne go go ścia
– dia beł ka. Dia be łek, cho dząc po sa lach, py tał dzie -
ci, czy na pew no by ły grzecz ne. Dia be łek oka zał się
po moc ni kiem Mi ko ła ja. 

In nym po moc ni kiem był Maks, któ ry za stą pił
roz cho ro wa ne re ni fe ry. Na wi dok pie ska dzie ci się
ucie szy ły i za raz wy ko na ły za da nia na pi sa ne w li ście
od Mi ko ła ja – ry so wa ły por tret Mi ko ła ja, zro bi ły mu
na wet ma gicz ny sza lik. 

Zmar z nię ty Mi ko łaj na resz cie się po ja wił, po -
dzię ko wał za pre zen ty i za brał się za roz da wa nie pa -
czek, w czym chęt nie po ma gał mu Mak siu. 

Na ko niec by ło pa miąt ko we zdję cie gru po we
z dia beł kiem, pie skiem, Mi ko ła jem i pa nia mi Mi ko łaj -
ka mi, któ re do ło ży ły wszel kich sta rań, aby ten dzień
był wy jąt ko wy, a przed szko le do sa me go za mknię cia
roz brzmie wa ło pio sen ka mi, śmie chem dzie ci. Żal się
by ło roz sta wać.

Ra da Pe da go gicz na Pu blicz ne go
Przed szko la w Gra czach

Ja seł ka w wy ko na niu
naj młod szych

Niech te świę ta prze peł nio ne bę dą mi -
ło ścią i ra do ścią, niech nio są spo kój i od -
po czy nek. No we go Ro ku speł nia ją ce go
wszel kie ma rze nia, peł ne go opty mi zmu,

wia ry i po wo dze nia – ży czy ła wszyst kim
zgro ma dzo nym w Ośrod ku Kul tu ry w Nie -
mo dli nie dy rek tor Przed szko la nr 2 w Nie -
mo dli nie Te re sa Ra dzi szew ska. 

A oka zja by ła wy jąt ko wa. W dniu 13 grud nia br.
dzie ci z gru py IV – „Ty gry sków”, pod czuj nym okiem
na uczy ciel An ny Ze mlik, na de skach sa li wi do wi sko -
wej Ośrod ka Kul tu ry, wy sta wi ły ja seł ka. 

Na wi dow ni za sie dli przed sta wi cie le sa mo rzą -
du gmi ny Nie mo dli na, dy rek to rzy tu tej szych szkół,
ro dzi ce, dziad ko wie oraz bli scy i zna jo mi przed -
szko la ków. 

Z pew no ścią za an ga żo wa nie dzie ci, ich pierw sze
kro ki na sce nie w ro li ak to rów, uj mu ją ce stro je, m.in.
Świę tej Ro dzi ny, Trzech Kró li czy He ro da za słu gi wa -
ły na grom kie bra wa pu blicz no ści i owa cje, któ re
trwa ły jesz cze dłu go po przed sta wie niu. 

Ka ta rzy na Knie ja

W po szu ki wa niu
utra co nej ma gii świąt
Fe lie ton li ce alist ki

Już daw no za czę ła się świą tecz na bie ga ni -
na. Do pa dła nas go rącz ka pre zen tów. Za sta na -
wia my się, co ko mu ku pić, któ ry z po my słów
na nie spo dzian kę jest lep szy. 

Sen z po wiek spę dza nam świa do mość, że
trze ba ku pić jesz cze cho in kę. Sztucz ną, czy
praw dzi wą? Któ ra z nich bę dzie bar dziej eko lo -
gicz na, eko no micz na? Do te go jesz cze lamp ki,
bo prze cież w tam tym ro ku prze sta ły dzia łać… 

W gło wie tkwi myśl, że kil ka dni spę dzi my
w kuch ni – le pie nie pie ro gów, go to wa nie barsz -
czu, krę ce nie ma ku, pie cze nie ciast. Dom trze -
ba przy stro ić, a przed tem po sprzą tać na błysk.
Czas, czas, czas go ni nas. 

W tej ca łej go ni twie za po mi na my, na czym
tak na praw dę po le ga ją świę ta. Gdzie ta ma gia
świąt? Czar prysł, za gu bił się w skle pie mię dzy
re ga ła mi. Ro dzin ne świę ta za mie ni ły się w in dy -
wi du al ne do sto so wa nie pod sie bie tych wszyst -
kich wol nych dni. 

Wspól ne ko lę do wa nie, roz mo wy i ro dzin na
wy pra wa na pa ster kę to prze szłość al bo obo -
wią zek. Za po mnie li śmy, że ta po win ność by ła
kie dyś przy jem no ścią. 

Nie po zwól my za gi nąć tra dy cji. Prze żyj my
te świę ta tak jak po win ni śmy, tak jak by ło kie dyś
– ze spo ko jem i uśmie chem na ustach. Spędź -
my je w ro dzin nym gro nie, przy jed nym sto le
z do dat ko wym pu stym na kry ciem.

Ju sty na Krze siń ska
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Niemodlina

Re dak cja „Pul su Nie mo dli na” od wie -
dzi ła Ze spół Szkół w Nie mo dli nie py ta jąc
o Świę ta Bo że go Na ro dze nia. Oto wy po -
wie dzi przed sta wi cie lek uczniów i na uczy -
cie li szko ły:

Świę ta cie szą mnie, bo…
Ka ta rzy na Dra bik, na uczy ciel bio lo gii:

Jest to czas dla naj bliż szych. W do mu ro dzin nym kró -
lu je tra dy cja – tra dy cyj ne po tra wy: pie ro gi, ku tia,
kom pot z su szo nych owo ców. Lu bię czas przy go to -
wań do świąt, a sa me świę ta umoż li wia ją spo tka nia
z daw no nie wi dzia ny mi człon ka mi ro dzi ny.

Ka ro li na Ga jew ska, kla sa ma tu ral na:
Dla mnie Świę ta Bo że go Na ro dze nia są ma gicz nym
cza sem. W Wi gi lię ca ła ro dzi na zbie ra się przy sto le
na uro czy stej ko la cji. To wspa nia łe, że w tym jed nym
dniu, mo że my wszy scy po roz ma wiać. W pierw szy
dzień świąt jeź dzi my do ro dzi ny dzie lić się opłat kiem.
Zaś dru gi dzień świąt re zer wu ję dla przy ja ciół.

Stop prze mo cy
Dnia 8 li sto pa da 2011 ro ku w Szko le

Pod sta wo wej i w Pu blicz nym Gim na zjum
w Gra czach od by ło się przed sta wie nie pro -
fi lak tycz ne dla ro dzi ców pod ty tu łem: „Za -
trzy maj zło” oraz pre zen ta cja mul ti me dial -
na pt. „Cy ber prze moc”.

Ce lem spo tka nia by ło zwró ce nie uwa gi ro dzi ców
na pro blem  prze mo cy w do mu, w szko le, na gry
kom pu te ro we i In ter net oraz uwraż li wie nie na nie -
bez pie czeń stwa z tym zwią za ne. 

W przed sta wie niu wy stą pi li: Jo an na Ja błoń ska,
Krzysz tof Na pie racz, Mi chał Krzą stek, Pa weł Krzy -
wiń ski, Ma ciej Wdo wik, Ma te usz Fu ryk, Szy mon Gut,
Łu kasz Ka nia oraz Ja cek Ze mlik.

Pe da go dzy SP i PG

In te gra cja klas I-III
w Par ku Wod nym w Brze gu

W dniu 25.11.11 r. ucznio wie klas I -III ze
Szko ły Pod sta wo wej w Gra czach spę dzi li
czas na wspól nej za ba wie i na na uce pły -
wa nia w Aqu apar ku w Brze gu. 

Ser decz nie dzię ku je my Ra dzie Ro dzi -
ców za umoż li wie nie te go wy jaz du.

Ucznio wie i na uczy cie le klas 1

Oca lić od za po mnie nia
W pią tek, 2 grud nia, od był się Szkol ny

Kon kurs Re cy ta tor ski „Oca lić od za po -
mnie nia” po świę co ny uta len to wa ne mu

mło de mu pi sa rzo wi, nie ste ty już nie ży ją ce -
mu, ab sol wen to wi na szej szko ły – Mar ci -
no wi Ma ku cho wi. 

Ce lem po etyc kie go spo tka nia by ło przy bli że nie
spo łecz no ści szkol nej po sta ci uzdol nio ne go chłop ca
oraz po pu la ry zo wa nie je go twór czo ści po etyc kiej
prze sy co nej wia rą, na dzie ją i mi ło ścią.

Pod czas kon kur su ucznio wie kla sy 5b wspo mi na -
li Mar ci na, je go krót kie, ale jak że bo ga te, bo wy peł -
nio ne nie tyl ko cier pie niem, ale i ra do ścią, ży cie... Na -
to miast ocze ki wa nie na wy ni ki ob rad ju ry umi la ły
nam mło de ar tyst ki z kla sy 6b Na ta lia Wy rwich
oraz Wik to ria Grud niok.

Uczest ni ków kon kur su oce nia ło ju ry w skła dzie:
p. Kry sty na Dża luk, p. Bar ba ra Ko ło dyń ska, p. An -
na Ci szew ska oraz p. Ma riusz Ko no wa luk. Ko mi sja
jed no gło śnie przy zna ła, iż po ziom uczniów był dość
wy rów na ny i wszy scy re cy ta to rzy za słu gu ją na wiel -
kie uzna nie.

I miej sce przy zna no Na ta lii Wy rwich
(kl. 6b), II miej sce Wik to rii Grud niok (kl. 6b), na to -
miast III miej sce Wik to rii Ha biak (kl. 5b). 

Lau re at ki I i II miej sca we zmą udział w Mię -
dzysz kol nym Kon kur sie Po ezji Mar ci na Ma ku cha
„Oca lić od za po mnie nia”, któ ry od bę dzie się już
w lu tym 2012r. w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie.

Or ga ni za tor ka mi kon kur su by ły po lo nist ki: pa ni
Iwo na Pół to rak i pa ni Ka ta rzy na Olek sa. Opra wę
mu zycz ną przy go to wa ła pa ni Mo ni ka Ostrow ska
– Ma tu sik, zaś p. Ma riusz Ko no wa luk czu wał
nad stro na tech nicz ną kon kur su.

Lau re atom gra tu lu je my i ży czy my dal szych suk -
ce sów!

Ka ta rzy na Olek sa

Mistrz świa ta z wi zy tą
w Szko le Pod sta wo wej nr 1
w Nie mo dli nie

Ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej nr 1
w Nie mo dli nie wy peł ni li po brze gi szkol ną
świe tli cę w ocze ki wa niu na nie zwy kłe go
go ścia, któ rym w dniu 7 grud nia br., był
mistrz świa ta na żuż lu z 1973 ro ku Je rzy
Szcza kiel. 

Opo la nin, któ ry przed la ty był w świa to wej czo -
łów ce tej wi do wi sko wej dys cy pli ny spor tu opo wia -
dał o swo jej burz li wej ka rie rze, sprzę cie, na któ rym
jeź dził. Po ka zy wał me da le, pu cha ry, a tak że wspo -
mi nał swo ich ry wa li, wra cał do lat dzie ciń stwa

i wcze snej mło do ści, kie dy to za czę ła się je go mi łość
do mo to cy kli. 

Jak sam przy znał, pierw szy raz na mo to cykl
wsiadł w pod sta wów ce, po ży czył mo tor od sio stry,
oczy wi ście bez zgo dy ro dzi ców. Gdy skoń czył 16 lat
za pi sał się do klu bu „Ko le ja rza Opo le”, z któ rym
zwią za ny był przez pięt na ście lat wspa nia łej ka rie ry.
Obec nie zaj mu je się pra cą z mło dzie żą. Co ro ku
w Opo lu or ga ni zo wa ny jest tur niej pod je go pa tro -
na tem, w któ rym mło dzi adep ci czar ne go spor tu
mo gą spró bo wać swo ich moż li wo ści na żuż lo wym
to rze. 

Ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Nie mo dli -
nie mie li oka zję, by za dać daw ne mu mi strzo wi nur -
tu ją ce ich py ta nia, na któ re gość od po wia dał z wiel -
ką cier pli wo ścią i spo ko jem. 

Na za koń cze nie spo tka nia chęt ni, któ rych nie
bra ko wa ło, otrzy ma li od Je rze go Szcza kie la au to graf
z de dy ka cją. Z pew no ścią wi zy ta mi strza w Szko le
nr 1 spra wi ła, że gro no mi ło śni ków żuż la wśród nie -
mo dliń skiej mło dzie ży znacz nie się po sze rzy ło. 

Ka ta rzy na Knie ja

Po moc zwie rza kom
z opol skie go schro ni ska

Dnia 22 li sto pa da 2011 r. ucznio wie
Szko ły Pod sta wo wej nr 2 w Nie mo dli nie
wraz z opie ku na mi p. Li dią Ba ry lak i p.
Agniesz ką Wa si lew ską od wie dzi li Miej skie
Schro ni sko dla Bez dom nych Zwie rząt
w Opo lu. 

Jed nak za nim wy ru szy li śmy w po dróż przez ca -
ły paź dzier nik zbie ra li śmy kar mę dla pod opiecz nych
schro ni ska. Paź dzier nik, jak wia do mo, jest mie sią cem
do bro ci dla zwie rząt. Ucznio wie po ca łym mie sią cu
zbiór ki ze bra li łącz nie 80 kg kar my. W ak cji tej bra li
udział młod si, jak i star si ucznio wie na szej szko ły. 

22 li sto pa da wy ru szy li śmy, aby po da ro wać kar -
mę schro ni sku. Lecz za nim tam do tar li śmy, wstą pi -
li śmy naj pierw do ki na, w któ rym obej rze li śmy film,
w za sa dzie baj kę „Przy go dy Tin ti na”. Po fil mie, bar -
dzo za chwy ce ni, wsie dli śmy do au to bu su i ru szy li śmy
do ob ra ne go ce lu. Gdy zna leź li śmy się pod je go bra -
ma mi, wy pa ko wa li śmy sma ko ły ki i wnie śli śmy je
na plac. Pa ni, któ ra opie ku je się zwie rza ka mi, opo -
wie dzia ła nam po krót ce o tym miej scu i o znaj du ją -
cych się w nim zwie rząt kach. Na stęp nie obe szli śmy
za stęp czy dom pie sków i kot ków. Oczy wi ście, nie
każ dy z miesz kań ców owe go miej sca był za chwy co -
ny na szą wi zy tą, ale i tak by ło mi ło. 

Ma my na dzie ję, że za rok rów nież bę dzie my
mo gli w ta ki spo sób wspo móc schro ni sko. Wszyst -
kich więc ser decz nie za pra sza my do ta kiej po mo cy,
nie tyl ko w mie sią cu paź dzier ni ku, ale rów nież w trak -
cie ca łe go ro ku. 

Agniesz ka Kar bow nik 
kl. VI a
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Sty pen dyst ka z Chro bre go
17 li sto pa da w Pań stwo wej Szko le Mu -

zycz nej w Opo lu od by ła się uro czy stość
wrę cze nia dy plo mów Sty pen dy stom Pre -
ze sa Ra dy Mi ni strów. 

W gro nie naj lep szych uczniów szkół po nad gim -
na zjal nych wo je wódz twa opol skie go zna la zła się
tak że Ju sty na Krze siń ska, uczen ni ca kla sy 3 A Li ceum
Ogól no kształ cą ce go im. Bo le sła wa Chro bre go
w Nie mo dli nie. 

Ju sty na jest nie tyl ko wzo ro wą uczen ni cą (śred -
nia ocen w II kla sie 5,20), ale rów nież chęt nie an ga -
żu je się w dzia ła nia o za się gu ogól nosz kol nym. Jest
lau re at ką ubie gło rocz ne go Wiel kie go Kon kur su Or -
to gra ficz ne go, bie rze czyn ny udział w przed sta wie -
niach ar ty stycz nych i współ pro wa dzi Kro ni kę Szkol -
ną pod czuj nym okiem mgr Elż bie ty Za per ty.
Gra tu lu je my wy róż nie nia!

Elż bie ta Woź niak

Pod su mo wa nie szkol nych
kon kur sów przed mio to wych

W li sto pa dzie 2011 r. za koń czy ły się
szkol ne eli mi na cje do gim na zjal nych kon -
kur sów przed mio to wych or ga ni zo wa nych
przez Ku ra to rium Oświa ty w Opo lu. 

Wzię ło w nich udział łącz nie 167 uczniów na sze -
go gim na zjum, któ rzy zma ga li się w kon kur sach:
po lo ni stycz nym, ję zy ka an giel skie go i nie miec kie go,
fi zycz nym, che micz nym, bio lo gicz nym, hi sto rycz nym,
geo gra ficz nym, ma te ma tycz nym i tech nicz nym. 

Do na stęp ne go eta pu za kwa li fi ko wa ło się łącz -
nie 15 uczniów, przy czym nie któ rzy re kor dzi ści bę -
dą bra li udział na wet w trzech kon kur sach przed mio -
to wych. 

Zde cy do wa na więk szość re pre zen tan tów szko ły
w eta pach gmin nych to ucznio wie klas trze cich gim -
na zjum, dla te go na szcze gól ne wy róż nie nie za słu gu -
ją Pau li na Żmu da z kla sy I bG oraz Do mi ni ka Zbro -
ja i Ka mil Bie niek z kla sy II bG, któ rzy rów nież
wy wal czy li miej sce w tym gro nie. Wszyst kim ży czy -
my po wo dze nia w na stęp nych eta pach.

Elż bie ta Woź niak

Spo tka nie
z przed sta wi cie lem UKS-u

W dniu 29 li sto pa da 2011 r., w ra mach
za jęć z pod staw przed się bior czo ści, zor -
ga ni zo wa no dla uczniów nie mo dliń skie go
Li ceum Ogól no kształ cą ce go spo tka nie
z pra cow ni kiem Urzę du Kon tro li Skar bo -
wej z Opo la. 

Przed sta wi ciel ka UKS-u pa ni Agniesz ka Der kacz
za pre zen to wa ła uczniom pod sta wo we wia do mo ści
do ty czą ce po dat ków w Pol sce. W ra mach za jęć zwra -
ca ła uwa gę na ro dza je, ko niecz ność i spo sób po bie -
ra nia po dat ków. Ucznio wie do wie dzie li się rów nież
o spo so bach re dy stry bu cji pie nię dzy ze bra nych przez
urzę dy skar bo we.

Pod czas spo tka nia za pro szo no mło dzież
do uczest nic twa w ak cji „Nie bądź je leń, weź pa ra -
gon”, któ rej ce lem jest za chę ce nie za rów no sprze -
daw ców. jak i klien tów do pro wa dze nia uczci we go
i zgod ne go z pra wem han dlu. 

Naj ak tyw niej si na za ję ciach ucznio wie otrzy ma -
li na gro dy w po sta ci ko szu lek i kub ków z lo giem ak -
cji i opol skie go UKS-u. 

Na ko niec spo tka nia pa ni Agniesz ka Der kacz za -
pro si ła gru pę uczniów do zwie dze nia sie dzi by Urzę -
du Kon tro li Skar bo wej w Opo lu.

J. Ja siń ski

Po móż my zwie rzę tom
prze trwać zi mę

Pod tym ha słem już po raz pią ty od by -
ła się w Ze spo le Szkół im. Bo le sła wa Chro -
bre go w Nie mo dli nie zbiór ka po ży wie nia
dla psów i ko tów z opol skie go schro ni ska.

W tym ro ku uda ło się nam zgro ma dzić po -
nad 176 kg kar my i po bić ubie gło rocz ny wy nik (100
kg). W ak cję za an ga żo wa li się jak za wsze na uczy cie -
le i po raz pierw szy ro dzi ce, któ rzy wspo mo gli nas fi -
nan so wo. Ko or dy na to ra mi ak cji by ły p. Vio let ta
Szczyrk i p. Mag da le na Ko nar ska.

21. li sto pa da de le ga cja z na szej szko ły – Krzysz -
tof Ko wa lik i Ni ko dem Wo lak z kla sy 2d gim na zjum
– prze ka za ła da ry Miej skie mu Schro ni sku dla Bez -
dom nych Zwie rząt w Opo lu (ma te ria ły ze zbiór ki
i z wi zy ty do stęp ne na stro nie szko ły www.zs.nie mo -
dlin.org).

Obec nie w pla ców ce prze by wa 150 psów i 120
ko tów, któ re cze ka ją na ad op cję. Ma my na dzie ję, że
na sze skrom ne wspar cie żyw no ścio we po mo że im
prze trwać naj trud niej szy zi mo wy okres. Los zwie -
rza ków mo że po pra wić każ dy z nas i to w bar dzo
pro sty spo sób. Wy star czy wejść na stro nę in ter ne to -
wą www.pu sta mi ska.pl i „na kar mić zwie rza ka”. Li czy
się każ de klik nię cie. Ca łość uzbie ra nych w ten spo sób
środ ków prze ka zy wa na jest na kon to schro ni ska.

Wszyst kim dar czyń com ser decz nie dzię ku je my
i cie szy my się, że los zwie rząt nie jest Wam obo jęt ny.

Mag da le na Ko nar ska

Pro fi lak ty ka HIV i AIDS
W ra mach dzia łań pro fi lak tycz nych,

prze zna czo nych dla mło dzie ży po nad -
gim na zjal nej, w Ze spo le Szkół w Nie mo -
dli nie od by ły się warsz ta ty z za kre su
pro fi lak ty ki HIV i AIDS oraz za cho wań
ry zy kow nych.

Prze pro wa dzi ła je p. Mo ni ka Wit kow ska -Ku bas,
cer ty fi ko wa ny spe cja li sta te ra pii uza leż nień i czyn ny
te ra peu ta w Ośrod ku In ter wen cji Kry zy so wej w Prud -
ni ku oraz w Ośrod ku Re ha bi li ta cyj no-Re adap ta cyj -
nym Mo nar w Gra czach. 

W za ję ciach uczest ni czy li ucznio wie kla sy pierw -
szej Li ceum Ogól no kształ cą ce go wraz z p. To ma -
szem Waj dą – pe da go giem szkol nym. Ca łość sfi -
nan so wa ło Sta ro stwo Po wia to we w Opo lu.

Elż bie ta Woź niak

Zbie raj my pla sti ko we za kręt ki
Po raz ko lej ny ucznio wie Ze spo łu Szkół

im. Bo le sła wa Chro bre go w Nie mo dli nie
od da li par tię pla sti ko wych za krę tek, któ -
rych zbiór ka w na szej szko le trwa już
od trzech lat. 

I tym ra zem trans port li czył nie mal że 30 wor ków
(po 120 li trów każ dy). Na kręt ki zo sta ły prze ka za ne
Sto wa rzy sze niu KREW ma NIA CY, któ re zgro ma dzo -
ne w ten spo sób fun du sze (1zł za ki lo gram za krę tek)
prze ka zu je na bu do wę Kli ni ki Trans plan ta cji Szpi ku,
On ko lo gii i He ma to lo gii Dzie cię cej „Przy lą dek Na -
dziei” we Wro cła wiu. 

Za od da ne za kręt ki otrzy ma li śmy po dzię ko wa nie
i dy plom. Ak cja trwa na dal, za kręt ki moż na przy no -
sić i od da wać w sa li 50 u p. K. Dra bik lub do wy cho -
waw ców klas. 

Zbie raj my wszel kie za kręt ki po na po jach, środ -
kach che mii go spo dar czej, ko sme ty kach, mo że my
w ten pro sty spo sób po móc cho rym dzie ciom.

Ka ta rzy na Dra bik

Li ce ali ści z Chro bre go pla nu ją
swo ją przy szłość

Dnia 17 li sto pa da p. Do ro ta Moź dzier -
ska w ra mach za jęć z pod staw przed się -
bior czo ści, zor ga ni zo wa ła spo tka nie kla -
sy II A li ceum Ze spo łu Szkół w Nie mo dli nie
z do rad cą za wo do wym z Po wia to we go
Urzę du Pra cy, z fi lii w Nie mo dli nie. 

Pod czas te go spo tka nia do wie dzie li śmy się, jak
kształ tu je się kra jo wy i lo kal ny ry nek pra cy, ja kie są
przy czy ny bez ro bo cia, i na ja kie za wo dy ro śnie za po -
trze bo wa nie. Omó wio ne zo sta ło rów nież pla no wa nie
ka rie ry, a tak że no we kie run ki stu diów otwie ra ne
z my ślą o na szej przy szło ści. 

Za ję cia z do rad cą za wo do wym po zwo li ły nam
na lep sze za po zna nie się z ryn kiem pra cy i z pew no -
ścią uła twią nam wła ści wy wy bór dal sze go kie run ku
kształ ce nia.

Do mi ni ka Bud nik kl. II a LO

Mię dzy Pie kłem a Nie bem
Re cen zja 

Dnia 17 paź dzier ni ka 2011 r. na sce nie
nie mo dliń skie go Ośrod ka Kul tu ry wy stą -
pił Na ro do wy Te atr z Wro cła wia, któ ry za -
pre zen to wał spek takl wy re ży se ro wa ny
przez An drze ja Pie trusz kę „Mię dzy Pie -
kłem a Nie bem”. 

Spek takl przed sta wiał lo sy ak to rów te atral nych
ży ją cych w la tach ko mu ni stycz nych, któ rzy przy go to -
wu ją się do waż ne go fe sti wa lu w Pa ry żu. 

Nie ste ty, po dzie lo ne zda nia, pro ble my pry wat ne
i brak po ro zu mie nia za czy na ją krzy żo wać ich pla ny. 

Wie le roz mów i gło śnych prze my śleń ak to rów
da je do zro zu mie nia, że cza sy ko mu ni zmu to nie ła -
twy okres, a ten fe sti wal to ich je dy na szan sa
na uwol nie nie się z na sze go kra ju. W dzień wy jaz du
wszyst ko za czy na się kom pli ko wać i na wet sa mi ak -
to rzy za czy na ją rzu cać so bie kło dy pod no gi, do te -
go jesz cze kon tro la in spek to ra, któ ry od kry wa wie le
nie cie ka wych spraw.

Osta tecz nym po krzy żo wa niem pla nów jest ogło -
sze nie sta nu wo jen ne go przez gen. Ja ru zel skie go. Bo -
ha te ro wie mu szą po zo stać w kra ju i na dal zma gać
się z pro ble ma mi, a przede wszyst kim z in spek to rem,
któ ry jed nak nie zo stał wy sła ny do Fran cji.

Efek ty dźwię ko we, cha rak te ry stycz na mu zy ka
jaz zo wa, ide al nie do bra ne stro je i wspa nia łe re kwi -
zy ty to do peł nie nie ca ło ści do brze za gra ne go spek -
ta klu. 

Jed nak treść ca łe go przed sta wie nia mo gła być
nie co nie zro zu mia ła dla wszyst kich na sto lat ków, po -
nie waż na sza wie dza, je śli cho dzi o la ta 80. jest bar -
dzo ma ła, dla te go też spek takl po le cam oso bom
star szym i bar dziej doj rza łym.

Mar ta Wy dra
Pu blicz ne Gim na zjum Ze spo łu Szkół

w Nie mo dli nie
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Dzie sięć go dzin wspól nej za ba wy – tak
ob cho dzo no dzień 6 grud nia br. w ha li
Ośrod ka Spor tu i Re kre acji w Nie mo dli nie. 

Od ra na by ło we so ło, gwar no i przede wszyst -
kim spor to wo, nie za bra kło oczy wi ście Świę te go Mi -
ko ła ja, spor to wych emo cji zwy cięstw i po ra żek, ale
za cznij my od po cząt ku. Ja ko pierw si ry wa li za cję roz -
po czę li te ni si ści sto ło wi. 

Na star cie za wo dów sta nę ło 38 za wod ni ków
i za wod ni czek, któ rzy ry wa li zo wa li w trzech ka te go -
riach wie ko wych skrza tów, żacz ków i mło dzi ków.

Za wod ni cy skla sy fi ko wa ni na miej scach od 1.
do 3. z rąk Mi ko ła ja otrzy ma li me da le. Po ni żej kla sy -
fi ka cja tur nie ju te ni sa sto ło we go:

Skrza ty dziew czyn ki:
1. Mar ty na Mu char ska
2. Kse nia Ski rzew ska
3. Wik to ria Za lew ska
Skrza ty chłop cy:
1. Ka mil Te la tyń ski
2. Da wid Mi koś
Ża ki dziew czyn ki:
1. Lau ra Ski rzew ska,
2. Pa try cja Bia ło wąs
3. Mar ta Za błoc ka
Ża ki chłop cy:
1. Ma rek Kol man
2. Łu kasz No wak
3. Fi lip Mróz
Mło dzi cy dziew czyn ki:
1. Ka ro li na Ja niak
2. Okta wia Wal ków
3. Ka ro li na Hol ka
Mło dzi cy chłop cy:
1. Da mian Kra jew ski
2. Alan Pet ka
3. Gra cjan Rak
O go dzi nie 13.00 swój pierw szy mecz w ży ciu ro -

ze gra li ko szy ka rze sek cji dzia ła ją cej przy OSiR w Nie -
mo dli nie. Za wod ni cy po dzie le ni zo sta li na czte ry ze -
spo ły, któ re ro ze gra ły tur niej mi ni ko szy ków ki.
Dru ży ny wy stą pi ły w skła dach: Dru ży na A: Bar tek Ka -
ma ryk, Pa weł Ol szew ski, Kon rad Ko za kie wicz, Dru ży -
na B: Ję drek Wach, Bar tek Szu war ski, Da niel Nie cze -
sny, Dru ży na C: Ka mil Pe trzak, Pa weł Ol szew ski, Fi lip
Ba de ja, Oskar Woź niak, Dru ży na D: Ja kub Dut kie -
wicz, Alex Stad nik, Mi ko łaj Ostrow ski. 

Na stęp nie, o go dzi nie 14.00, na par kiet wy szły
ko szy kar ki MKS Chro bry Głu cho ła zy i KS Od ra Brzeg.
W po ka zo wym me czu dziew cząt lep sze oka za ły się

za wod nicz ki ze spo łu Chro bre go Głu cho ła zy po ko -
nu jąc swo je ry wal ki 49-24. 

Ko lej nym wy da rze niem dnia był mecz ko szy ka -
rzy tre nu ją cych w sek cji ko szy ków ki dzia ła ją cej
przy Ośrod ku Spor tu i Re kre acji w Nie mo dli nie, a ry -
wa lem na sze go ze spo łu by ła dru ży na Sło wiań ska
Te am Brzeg. Mło dzi adep ci ko szy ków ki w swo im
pierw szym hi sto rycz nym me czu nie da li szans prze -
ciw ni ko wi i pew nie po ko na li eki pę z Brze gu 73-44. 

Dru ży na OSiR Nie mo dlin wy stą pi ła w skła -
dzie: Ka mil Po ra, Do mi nik Ostrow ski, To masz Pie -
trasz ko, Pa weł Ba naś, Mi chał Opa lo ny, Szy mon
An kie wicz, Bar tek Ro ma now ski, Grze gorz Szklar -
ski, Mak sy mi lian Rzy chak, tre ne rem ze spo łu jest
Pan Ra fał Kra wiec. 

Fi na łem im pre zy był mecz Sa mo rzą dow ców
Gmi ny Nie mo dlin z eki pą Ra dia Opo le. Nie ste ty, sa -
mo rzą dow cy po now nie oka za li się go ścin ni i nie zdo -
ła li ograć re pre zen ta cji ra diow ców, wy nik me czu 54-
59 po koń co wej sy re nie świad czy o tym, że spo tka nie
by ło emo cjo nu ją ce do sa me go koń ca. W dru ży nie sa -
mo rzą dow ców wy stą pi li: Bar ba ra Ol szew ska, Krzysz -
tof Ku biak, Mi ro sław Dec, Bar tło miej Wal ków, Ka zi -
mierz Krze siń ski, Wie sław Ko zik, Ry szard Do naj ski,
Ra fał Śro da, Bar tosz Waj man, Mar cin Ja nik. W skła -
dzie Ra dia Opo le za gra li: Bar ba ra Oliń ska, Ce za ry
Pu zy na, Ma ciej Stę pień, Kac per Śni gur ski, Prze my -
sław Ada mo wicz. 

Pa tro nem ca ło dnio wej im pre zy był bur mistrz
Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz. Świę ty Mi ko łaj,
któ ry prze by wał w ha li ca ły dzień, czę sto wał wszyst -
kich przy by łych go ści słod ko ścia mi, a każ de go z za -
wod ni ków bio rą ce go udział w za wo dach słod ki mi
pacz ka mi.

OSiR Nie mo dlin

Tur niej Te ni sa Sto ło we go
Ama to rów

11 grud nia br., w ha li wi do wi sko wo -
-spor to wej w Nie mo dli nie, ro ze gra ny zo stał
Fi na ło wy Tur niej Te ni sa Sto ło we go Ama to -
rów o Pu char Bur mi strza Nie mo dli na.

Or ga ni za to ra mi Tur nie ju by ła Gmi na Nie mo dlin
– OSiR i UKS „So ko lik” Nie mo dlin, dzia ła ją cy przy PSP
Nr 2 w Nie mo dli nie. Sę dzio wa li: Pa ni Bar ba ra Ol -
szew ska i Sę dzia Głów ny Tur nie ju – Pan Zdzi sław Gro -
bel ski. Na gro dy i dy plo my wrę czył zwy cięz com Z -ca
Bur mi strza Nie mo dli na, Pan Bar tło miej Ko strze wa.

Cykl roz gry wek trwał od stycz nia do grud -
nia 2011r. Tur niej cie szył się du żym za in te re so wa -
niem. W tur nie ju bra ły udział na wet trzy po ko le nio we
ro dzi ny. Roz gryw kom to wa rzy szy ła mi ła i ser decz na at -
mos fe ra, a jed no cze śnie ostra, spor to wa ry wa li za cja.

Na sze za wo dy przy cią gnę ły za wod ni ków z ca łe -
go wo je wódz twa opol skie go. 

W osta tecz nej kla sy fi ka cji tur nie ju bra ło
udział 35 osób. Do naj lep szej ósem ki za kwa li fi ko wa -
li się: 1. Gall Se ba stian – Ja nów, 2. Pa trys Jan – Tu -
ło wi ce, 3. Sa la ta Ja cek – Nie mo dlin, 4. Ja błoń ski Pa -
weł – Go ście jo wi ce, 5. Pa cek Ma rek – Brzeg, 6.
Hel bin Le sław – Otmu chów, 7. Po łosz czań ski Da wid
– Opo le, 8. Mi cuń Edward – Nie mo dlin.

Dy plo my i na gro dy po cie sze nia otrzy ma li sta -
wia ją cy pierw sze kro ki w tej dys cy pli nie spor tu: 1.
Ma riusz Bia ło wąs, 2. Mar ta Za błoc ka, 3. Na ta lia
Obe rska.

Za wod ni cy i Za rząd Klu bu UKS „So ko lik” Nie mo -
dlin ser decz nie dzię ku ją Dy rek to ro wi OSIR -u – Pa nu
Krzysz to fo wi Ku bia ko wi za or ga ni za cję oraz Pa nu Mi -
ro sła wi Pie nia kow skie mu za ser ce i za an ga żo wa nie
w prze bieg za wo dów. 

Na stęp ny cykl Tur nie ju Te ni sa Sto ło we go Ama -
to rów o Pu char Bur mi strza Nie mo dli na roz pocz nie
się 22 stycz nia 2012 ro ku w ha li wi do wi sko wo -spor -
to wej OSiR w Nie mo dli nie o go dzi nie 9.00. Ser decz -
nie za pra sza my. 

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

UKS „So ko lik” Nie mo dlin
go spo da rzem I run dy
II li gi ju nio rów

W so bo tę 10 grud nia br. w sa li gim na stycz nej
przy Pu blicz nej Szko le Pod sta wo wej Nr 2 w Nie mo -
dli nie od by ła się I run da II li gi ju nio rów se -
zon 2011/2012.

Go spo da rzem za wo dów był UKS „So ko lik” Nie -
mo dlin, dzia ła ją cy przy PSP Nr 2. Sę dzio wał tre ner
Zdzi sław Gro bel ski.

Wy ni ki:

1. LZS „Vik to ria” Chró ści ce III
2. UGKS „Od ra” Brzeg I
3. KTS MOK SiR Za wadz kie III
4. KTS „Kłod ni ca” Kę dzie rzyn -Koź le II
5. UKS „So ko lik” Nie mo dlin
6. LZS „Młyn Pol” Za krzów II
7. LZS Ku ja ko wi ce
8. LUKS Mań ko wi ce Piąt ko wi ce
9. UGKS „Od ra” Brzeg II

10. SKS LUKS Ny sa
11. MMKS Kę dzie rzyn -Koź le
12. MKS „So kół” Nie mo dlin

Z oka zji zbli ża ją cych się Świąt Bo że go
Na ro dze nia pra gnie my zło żyć ży cze nia
zdro wia, ra do ści i cie płej mi łej at mos fe ry
ro dzin nej – Lu dziom Spor tu, Wła dzom Gmi -
ny Nie mo dlin, Spon so rom, Re dak cji Pul su
Nie mo dli na oraz wszyst kim Czy tel ni kom.

Za rząd UKS „So ko lik” Nie mo dlin

Tabela ligowa Niemodlińskiej
Halowej Ligi Piłkarskiej

Kolejka 4 spotkań:

COVEBO Niemodlin 2:4 FC Niemodlin
FC MAŁE 6:6 MONARI Grodków

HURAGAN Grabin 0:7 SĄSIEDZI Opole
OLDBOJE 8:3 YOUNG BOYS

RYBNIOS Rybna 4:1 UEG Grodków

Najbliższa, 5 kolejka

YOUNG BOYS - UEG Grodków
FC Niemodlin - SĄSIEDZI Opole

COVEBO Niemodlin - MONARI Grodków
RYBNIOS Rybna - OLDBOJE

HURAGAN Grabin - FC MAŁE

Pkt
1. SĄSIEDZI Opole 12
2. OLDBOJE 9
3. RYBNIOS Rybna 9
4. FC Niemodlin 9
5. MONARI Grodków 7
6. FC MAŁE 5 
7. UEG Grodków 3
8. COVEBO Niemodlin 3 
9. YOUNG BOYS 1 
10. HURAGAN Grabin 0

Mi ko łaj na spor to wo
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W so bo tę 17 grud nia w ha li OSiR -u w Nie mo dli nie i ha li Po li -
tech ni ki Opol skiej od by ły się XIX MI STRZO STWA POL SKI SĘ DZIÓW
W PIŁ CE NOŻ NEJ HA LO WEJ. Po raz pierw szy Opolsz czy zna mo gła
cie szyć się, że przy zna no jej or ga ni za cję tak waż nej im pre zy, któ -
ra roz gry wa na jest już po raz dzie więt na sty. Tym bar dziej jest
nam mi ło, że to na sza gmi na mo gła za pi sać się w kar tach hi sto -
rii spor tu pol skie go. 

W mi strzo stwach, szes na ście ko le giów sę dziów, w dro dze lo so wa nia po -
dzie lo ne zo sta ły na czte ry gru py. W ha li w Nie mo dli nie swo je me cze roz gry -
wa ły eki py z Gru py A tj. Po mor skie KS, Dol no ślą skie KS, War miń sko -Ma zur -
skie KS, Pod kar pac kie KS, i z Gru py B Ślą skie KS, Łódz kie KS,
Ku jaw sko -Po mor skie KS, Lu bel skie KS. Punk tu al nie o go dzi nie 9.00. roz po czę -
ły się roz gryw ki fa zy gru po wej. W skła dach dru żyn moż na by ło za uwa żyć wie -
le zna nych po sta ci z pił kar skich bo isk i trans mi sji te le wi zyj nych, a wśród naj -
bar dziej zna nych na le ży od no to wać sę dziów mię dzy na ro do wych i sę dziów
eks tra kla sy, np. Da wid Pia sec ki – sę dzia mię dzy na ro do wy, Mar cin Lis – sę -
dzia mię dzy na ro do wy, Mar cin Bor kow ski – sę dzia mię dzy na ro do wy, Pa weł
Pskit – sę dzia eks tra kla sy, Adam Lycz mań ski – sę dzia eks tra kla sy, Da riusz
Igna tow ski – sę dzia eks tra kla sy. To tyl ko naj bar dziej zna ne na zwi ska obec -
nych sę dziów naj wyż sze go szcze bla roz gryw ko we go, któ rych mo gli śmy po -
dzi wiać na par kie cie w Nie mo dli nie. 

Po czte rech me czach fa zy gru po wej na stą pi ło uro czy ste otwar cie Mi strzostw
Pol ski. Go ści po wi tał go spo darz gmi ny, bur mistrz Mi ro sław Stan kie wicz, któ ry ob -
jął pa tro nat ho no ro wy nad roz gryw ka mi oraz oficjalnie otworzył mistrzostwa. 

Me cze to czy ły się w szyb kim tem pie a za wod ni kom nie bra ko wa ło am bi cji
i wo li wal ki. Po roz gryw kach gru po wych, ze spo ły przy stą pi ły do fa zy pu cha ro wej.
W ćwierć fi na le spo tka ły się po dwie naj lep sze eki py z każ dej gru py. Do pół fi na -
łu awan so wa ły re pre zen ta cje Ślą skie go i Łódz kie go Ko le gium Sę dziów. I tak do -
biegł koń ca pierw szy z dwóch dni XIX MI STRZOSTW POL SKI SĘ DZIÓW W PIŁ -
CE HA LO WEJ. 

Nie dziel ne fi na ły od by ły się w Opo lu. Po raz ko lej ny Mi strzo stwo Pol ski zdo -
by ła Re pre zen ta cja Ma zo wiec kie go Ko le gium Sę dziów, a Re pre zen ta cja Opol skie -
go Ko le gium Sę dziów upla so wa ła się na 8. miej scu w kra ju.

Oto wy ni ki wszyst kich spo tkań XIX Mi strzostw Pol ski Sę dziów
od by wa ją cych się w Nie mo dli nie i Opo lu: 

Lp. Godz. Drużyny Grupa Uwagi

1 09:00 Pomorskie KS – Dolnośląskie KS A1 – A4 2:1
2 09:27 Warmińsko-Mazurskie KS – Podkarpackie KS A2 – A3 2:2
3 09:54 Śląskie KS – Łódzkie KS B1 – B4 3:0
4 10:21 Kujawsko-Pomorskie KS – Lubelskie KS B2 – B3 03
5 10:48 Podkarpackie KS – Pomorskie KS A3 – A1 3:7
6 11:15 Dolnośląskie KS – Warmińsko-Mazurskie KS A4 – A2 2:5
7 11:42 Lubelskie KS – Śląskie KS B3 – B1 2:1
8 12:09 Łódzkie KS – Kujawsko-Pomorskie KS B4 – B2 5:3
9 12:36 Pomorskie KS – Warmińsko-Mazurskie KS A1 – A2 2:2
10 13:03 Podkarpackie KS – Dolnośląskie KS A3 – A4 6:2
11 13:30 Śląskie KS – Kujawsko-Pomorskie KS B1 – B2 6:1
12 13:57 Lubelskie KS – Łódzkie KS B3 – B4 3:7

13 15:30 IV dr. Gr. A – IV dr. Gr. B Kujawsko-Pomorskie KS-  Podkarpackie KS 1:6
14 15:57 III dr. Gr. A – III dr. Gr. B Dolnośląskie KS - Lubelskie KS 2:2 Karne 2:1
15 16:24 I dr. Gr. A – II dr. Gr. B Pomorskie KS - Łódzkie KS 3:4
16 16:51 II dr. Gr. A – I dr. Gr. B Warmińsko-Mazurskie KS - Śląskie KS 2:6

Komplet wyników o poszczególne miejsca meczów
rozgrywanych w Opolu:

O 15. miejsce: Zachodniopomorskie - Kujawsko-Pomorskie 9-6
O 13. miejsce: Podlaskie - Podkarpackie 0-4
O 11. miejsce: Świętokrzyskie - Dolnośląskie 6-5
O 9. miejsce: Wielkopolskie - Lubelskie 5-1
O 7. miejsce: Opolskie - Warmińsko-Mazowieckie 1-4
O 5. miejsce: Pomorskie - Małopolskie 2-1
O 3. miejsce: Łódzkie - Śląskie 3-5
O 1. miejsce: Lubuskie - Mazowieckie 0-6

Krzysztof Kubiak

Sędziowie zagrali w Niemodlinie

Oficjalne rozpoczęcie mistrzostw

Reprezentacja OSiR-u Niemodlin



Roz strzy gnie cie kon kur su
fo to gra ficz ne go i pla stycz ne go

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 roz strzy gnę ła kon kur sy:
pla stycz ny „Przy ro da za chwy ca” i fo to gra -
ficz ny „Spo tka nia z przy ro dą”. 

Kon kur sy skie ro wa ne by ły do przed szko la ków,
uczniów i mło dzie ży z te re nu gmin na le żą cych
do LGR „Opolsz czy zna”. 

Ce lem kon kur sów by ła pro mo cja atrak cyj no ści ob -
sza ru 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, 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. 

W dniu 14 grud nia br. w Ośrod ku Kul tu ry w Nie -
mo dli nie na stą pi ło uro czy ste wrę cze nie na gród lau re -
atom z te re nu gmi ny Nie mo dlin. Na gro dy wrę czał
praw dzi wy ry cerz w stro ju jan cza ra tu rec kie go.
Oprócz głów ne go punk tu pro gra mu atrak cją dla dzie -
ci, mło dzie ży i do ro słych by ły kon kur sy, za ba wy i pre -
zen ta cja sza bli ry cer skiej, któ ra na, zwłasz cza naj -
młod szych, zro bi ła ogrom ne wra że nie. Po ta kiej daw ce

emo cji roz da no na gro dy w kon kur sach głów nych.
Nie spo dzian ką by ło przy zna nie Grand Prix w kon kur -
sie fo to gra ficz nym. Spo śród prac, któ re tra fi ły na kon -
kurs, z wszyst kich – 11 gmin wcho dzą cych w ob szar
dzia ła nia LGR „Opolsz czy zna”, naj lep szą oka za ła się
pra ca miesz kan ki Nie mo dli na, gim na zja list ki Ze spo łu
Szkół w Nie mo dli nie, Mar ty Wy dry. W na gro dę lau re -
at ka otrzy ma ła apa rat fo to gra ficz ny, któ ry z pew no -
ścią po mo że jej w dal szym roz wi ja niu swo jej pa sji. Jak
przy zna ła Mar ta re dak cji „Pul su Nie mo dli na”, fo to gra -
fią zaj mu je się hob bi stycz nie. – To był mój pierw szy
udział w te go ty pu kon kur sie. By ło to dla mnie wiel kim
za sko cze niem, że mo ja pra ca zo sta ła za uwa żo na. Fo -
to gra fu ję dla sie bie, dla zna jo mych. Jest to ta ka mo -
ja pa sja „na bo ku”. Fo to gra fu ję przede wszyst kim lu -
dzi, lu bię się wgłę bić w to, co ro bię, wy do być coś
wię cej. Fo to gra fu ję też zwie rzę ta i ory gi nal ne, ma ło
spo ty ka ne przed mio ty – do da ła gim na zja list ka. 

Wy ni ki:
Na gro dę GRAND PRIX pre ze sa LGR Opolsz czy -

zna: Mar ta Wy dra za zdję cie „Za cza ro wa na Kra ina”. 
Wy ni ki LGR Opolsz czy zna
(uczest ni cy z te re nu gmi ny Nie mo dlin)
I NA GRO DA EX EQUO: Mo ni ka Ce bo za zdję -

cie „Pięk no rzad ko do strze ga ne”, Mar ta Bar to szew -
ska „Cu da na tu ry  – kacz ki krzy żów ki nad sta wem”.

II NA GRO DA: Wio le ta Pał ka za zdję cie „Na sze
sta wy  – pięk ne sta wy. Pta si raj”.

III NA GRO DA: Mar ta Wy dra zdję cie „Za cza ro -
wa na Kra ina”.

Kon kurs pla stycz ny:
I NA GRO DA: Mi chał No wak, Ze spół Szkol no -

-Przed szkol ny w Gra bi nie.
II NA GRO DA: Ire na Ka roń, Ze spół Szkol no -

-Przed szkol ny w Gra bi nie.
III NA GRO DA ex equo: Oli wia Ko peć, Ze spół

Szkol no -Przed szkol ny w Gra bi nie, Emi lia Wa cy ra,
Przed szko le w Nie mo dli nie.

Zapowiedzi
Koncert uczniów

Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie ser decz nie za -
pra sza na kon cert uczniów „Ko lę dy i nie tyl ko”, pod -
su mo wu ją cy pierw szy se mestr na uki gry na in stru -
men tach (for te pian, gi ta ra, key bord), któ ry od bę dzie
się 12 stycz nia br. (czwar tek), o godz. 17.30 w sa li
ka me ral nej Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie. Przy go -
to wa nie mu zycz ne: Pa weł Ostrow ski, Pa weł Ka li ciń -
ski. Wstęp wol ny.

Stu dio Pio sen ki Ośrod ka Kul tu ry
w Nie mo dli nie za pra sza na kon cert ko lęd

Ser decz nie za pra sza my na kon cert ko lęd w wy -
ko na niu wy cho wan ków Stu dia Pio sen ki Ośrod ka Kul -
tu ry w Nie mo dli nie, któ ry od bę dzie się 13 stycz nia
br. (pią tek), o go dzi nie 17.30 w sa li kon fe ren cyj nej
Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie. 

Przy go to wa nie mu zycz ne: Han na Ło zo wic ka,
Mag da le na Krze mień. Wstęp wol ny.

PA RA NIE NOR MAL NI – SZYB CY I ŚMIESZ -
NI – Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie,
14 stycz nia 2012 r., godz. 20.00

Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie za pra sza na wy -
stęp ka ba re tu PA RA NIE NOR MAL NI, któ ry od bę dzie
się 14 stycz nia 2012 r., o godz. 20.00 w sa li wi do wi -
sko wej Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie. 

Bi le ty w ce nie 38 zł moż na na być w se kre ta ria -
cie Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie.

Za pra sza my!

Wie czór Ko lęd z Gra czan ka mi
Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie za pra sza na mu -

zycz ny wie czór ko lęd w wy ko na niu ze spo łu Gra czan -
ki, któ ry od bę dzie się w dn. 22 stycz nia 2012 r. (nie -
dzie la), o godz. 15.00 w Za kła do wym Do mu Kul tu ry
w Gra czach.

Przy go to wa nie: Ka zi mierz Pie kar ski.
Wstęp wolny.
Ser decz nie za pra sza my!
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Wiel ka Or kie stra Świą tecz nej
Po mo cy za gra w Nie mo dli nie

Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie i Ośro -
dek Spor tu iRe kre acji za pra sza ją naXXFi nał
Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy, któ -
ry od bę dzie się8 stycz nia2012 ro ku wha li wi -
do wi sko wo -spor to wej w Nie mo dli nie. 

Je go te mat brzmi na stę pu ją co: Gra my z pom pą!
Zdro wa ma ma, zdro wy wcze śniak, zdro we dziec ko,
czy li zbie ra my na za kup naj no wo cze śniej szych urzą -
dzeń dla ra to wa nia ży cia wcze śnia ków oraz pomp in -
su li no wych dla ko biet cię żar nych z cu krzy cą.

Pro gram WOŚP 2012 – fi nał w Nie mo dli nie:
11.00 – Mecz siat ków ki ju nio rek po mię dzy

SMS II Opo le – KS Mo tor Pra sz ka 
13.00 – Ofi cjal ne roz po czę cie XX Fi na łu WOŚP

w Nie mo dli nie – ZE SPÓŁ TWO FA CE z Ośrod ka Kul -
tu ry w Nie mo dli nie

13.20 – Mecz ma lu chów chłop cy z klas 1 i 2
OSiR Nie mo dlin – Brzeg EU RO TA LENT 2010

14.00 – Wy stęp wy cho wan ków Stu dia Pio sen ki
z Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie i li cy ta cje pa mią -
tek WOŚP 

14.30 – Tur niej pił ki noż nej chłop ców z klas 3 i 4
z udzia łem OSiR Nie mo dlin  – Brzeg EU RO TA -
LENT 2010 

15.00 – PO KA ZY I WY STĘ PY MU ZYCZ NO -TA -
NECZ NE: Po kaz Sła wo mi ra Szy mań skie go miesz -
kań ca Gmi ny Nie mo dlin Olim pij czy ka z Pe ki nu, wy -
stęp Stu dia Pio sen ki, układ ta necz ny ze spo łu RYT MIX
– „Re stau ra cja”, li cy ta cja pa mią tek WOŚP

15.30 – Tur niej pił ki noż nej chłop ców z klas 3 i 4
z udzia łem OSiR Nie mo dlin – Brzeg EU RO TA -
LENT 2010

16.00 – Pro gram in te rak tyw ny i ani ma cje dla
dzie ci i do ro słych z kon kur sa mi i li cy ta cją pa mią tek
WOŚP

17.00 – Ko szy kar skie show 
18.00 – Pro gram in te rak tyw ny i ani ma cje dla

dzie ci i do ro słych po łą czo ne z GŁÓW NĄ LI CY TA -
CJĄ pa mią tek WOŚP

19.00 – mecz Fut sa lu Re pre zen ta cja Nie mo -
dliń skiej Ha lo wej Li gi Pił kar skiej – Or lik Brzeg (I Li ga
Pol ska Fut sa lu)

20.30 – Sym bo licz ne za koń cze nie XX FI NA ŁU
WOŚP – „Świa teł ko do nie ba”

Fe rie zi mo we z Ośrod kiem
Kul tu ry w Nie mo dli nie
16-27 stycz nia 2012 r.

Ośro dek Kul tu ry za pra sza do sko rzy sta nia
z ofer ty za jęć pod czas fe rii zi mo wych. W pro gra mie
wie le atrak cji dla dzie ci, gier, kon kur sów, ani ma cji
i za baw in te rak tyw nych z bo ha te ra mi ulu bio nych
kre skó wek, bal kar na wa ło wy i spek ta kle te atral ne.

PRO GRAM – I TY DZIEŃ FE RII
16.01. 2012 r. (po nie dzia łek)
12.00 – Ka ra oke, gry i za ba wy, kon kur sy pla stycz -
ne, gry plan szo we, ani ma cje dla dzie ci.
17.01.2012 r. (wto rek)
12.00 – Spek takl te atral ny „War kocz Kró lew ny Wi -
seł ki” – Te atr Art – Re z Kra ko wa – sa la wi do wi sko -
wa Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie.
18.01. 2012 r. (śro da)
16.00 – Dys ko te ka i pro gram ani ma cyj ny, za ba wy
in te rak tyw ne z Mysz ką Mi ki

19.01. 2012 r. (czwar tek)
12.00 – Ka ra oke, gry i za ba wy, kon kur sy pla stycz -
ne, gry plan szo we, ani ma cje dla dzie ci.
20.01. 2012 r. (pią tek)
12.00- Bur mistrz Nie mo dli na czy ta dzie ciom 

PRO GRAM – II TY DZIEŃ FE RII
23.01. 2012 r. (po nie dzia łek)
12.00 – Ka ra oke, gry i za ba wy, kon kur sy pla stycz -
ne, gry plan szo we, ani ma cje dla dzie ci.
24.01. 2012 r. (wto rek)
12.00 – Spek takl te atral ny dla dzie ci „Wilk i Za jąc”
– Te atr Art.-Re z Kra ko wa – sa la wi do wi sko wa
Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie
25.02. 2012 r. (śro da)
16.00 – BAL KAR NA WA ŁO WY, ani ma cje i za ba wy
in te rak tyw ne z Ku bu siem Pu chat kiem
26.02. 2012 r. (czwar tek)
12.00 – Ka ra oke, gry i za ba wy, kon kur sy pla stycz -
ne, gry plan szo we, ani ma cje dla dzie ci.
27.02. 2012 r. (pią tek) 
12.00 – Bur mistrz Nie mo dli na czy ta dzie ciom



Najserdeczniejsze życzenia świąteczne
dla wszystkich Mieszkańców Gminy Niemodlin.

Niech magiczny czas Bożego Narodzenia połączy serca,
myśli, dłonie, niech przyniesie radość i nadzieję,
a Nowy 2012 Rok będzie lepszy od poprzedniego.

Niech chwile piękne staną się codziennością, 
a troski i kłopoty rozwiązują się same.

Wszystkiego Najlepszego!

Katarzyna Paszula-Gryf
Dyrektor Ośrodka Kultury

w Niemodlinie
wraz z pracownikami

Wszystkim mieszkańcom
Gminy Niemodlin z okazji

nadchodzących Świąt Bożego
Narodzenia życzenia radości,
spokoju i pogody ducha oraz

dużo szczęścia
w Nowym 2012 Roku

składa 
dyrekcja oraz pracownicy 

Zakładu Gospodarki
Komunalnej

i Mieszkaniowej
w Niemodlinie

W wigilijny wieczór niech pierwsza
gwiazda zabłyśnie dla wszystkich

Państwa przynosząc radość
z Bożego Narodzenia. Niech ten

wyjątkowy czas wypełniony będzie
szczęściem, miłością, wzajemnym

szacunkiem i życzliwością.
Wszelkiej pomyślności również

w Nowym 2012 Roku życzą: 

Elżbieta i Marian Oleksa 
Restauracja na Wyspie

w Niemodlinie 
oraz

Hurtownia Akumulatorów,
ul. Nowa 11 w Niemodlinie

Szkoła kierowców Molex
Życzy kierowcom, kandydatom

na kierowców i wszystkim Czytelnikom
„Pulsu Niemodlina” bezpieczeństwa

za kółkiem, szczęśliwych świątecznych
wyjazdów i powrotów do domu, radosnej,

rodzinnej atmosfery płynącej z Bożego
Narodzenia oraz wszystkiego najlepszego

w Nowym 2012 Roku.
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Z okazji Świąt Bożego
Narodzenia oraz zbliżającego się

Nowego Roku wszystkim
mieszkańcom Gminy Niemodlin

oraz przyjaciołom Gminy,
składamy najserdeczniejsze

życzenia: dużo zdrowia,
które daje siłę do spełnienia

wszystkich nawet najskrytszych
marzeń oraz w 2012 roku
samych szczęśliwych dni.

Wesołych Świąt
i Do siego Roku!

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Niemodlinie

Mariusz Nieckarz

Burmistrz  Niemodlina
Mirosław Stankiewicz

Wszystkim pracownikom
i emerytom

oraz udziałowcom spółki „Bazalt-
Gracze” życzymy radosnego
przeżywania Świąt Bożego

Narodzenia. Niech nie zabraknie
Państwu wzajemnej
życzliwości, szczęścia

i spokoju, a w Nowym Roku
samych pogodnych dni,

spełnienia marzeń, sukcesów
w życiu osobistym i zawodowym 

życzy

Zarząd,
Rada Nadzorcza

i Związek Zawodowy
Górników

Spółki „Bazalt – Gracze”

Świąt prawdziwie świątecznych,
ciepłych w sercu,

zimowych na zewnątrz,
jaśniejących pierwszą gwiazdką,

co daje nadzieję na kolejny Nowy Rok

życzą

Rada Nadzorcza,
Zarząd i Pracownicy

Banku Spółdzielczego w Namysłowie

Niech Święta Bożego Narodzenia będą czasem pokoju,
odpoczynku po trudach codzienności, niech zwiastują

nową nadzieję oraz przyniosą szczęście dzielone
z drugim człowiekiem. A w Nowym Roku niech

wszystkie marzenia dotąd niespełnione staną się
rzeczywistością.

Wszystkim mieszkańcom Gminy Niemodlin

życzy 

Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Handlowe
„RAPEX” Sp. z o. o. w Grabinie


