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W MAJU ZA GROSZE:
NASIONA TRAW I KWIATÓW

TORFY I PODŁOŻA OGRODNICZE
NAWOZY NATURALNE I MINERALNE

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

Dro dzy
Czy tel ni cy!

„To był maj, pachniała Saska Kępa, szalonym zielonym bzem”… 

Ko cha ni Czy tel ni cy. Od da je my w Wa sze rę ce ma jo wy nu mer
Pul su Nie mo dli na, któ ry w tym mie sią cu ob fi tu je w mu zycz ne wy -
da rze nia. 

Znaj dzie cie w nim re la cję z VIII edy cji Ogól no pol skie go Kon -
kur su na In ter pre ta cję Pio se nek Agniesz ki Osiec kiej „OCE -
ANY 2012” oraz wy wiad z te go rocz ną gwiaz dą Ga lo we go Kon -
cer tu Lau re atów – Ry szar dem Ryn kow skim. Po nad to
za pre zen tu je my Wam zdję cia oraz in for ma cje zwią za ne z re ci -
ta lem Do ro ty Zy siak oraz wer ni sa żem prac Ra fa ła Kra ski. Do wie -
cie się o tym, iż Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie to nie wąt pli wie
„staj nia ta len tów”, po nie waż rok 2012 to nie koń czą ce się pa smo
suk ce sów na szych wo ka li stek.

Tak jak za wsze pre zen tu je my Wam waż ne in for ma cje z na -
szej gmi ny – przed sta wia my pro gram te go rocz nych Dni Nie mo -
dli na, re la cjo nu je my Dzień Stra ża ka oraz ob cho dy Świę ta Kon -
sty tu cji 3 Ma ja.

W ma jo wym nu me rze nie za brak nie rów nież in for ma cji edu -
ka cyj nych, bo prze cież za kwi tły kasz ta ny, a to ozna cza, że ucznio -
wie klas III przy stą pi li do eg za mi nów doj rza ło ści. 

Fa ni na sze go lo kal ne go spor tu, rów nież znaj dą coś dla sie -
bie. Ma jo wy nu mer za wie ra in for ma cję o VI Me mo ria le im. An -
drze ja Grub by oraz wy wiad z je go mał żon ką Lu cy ną Grub bą. Do -
dat ko wo znaj dzie cie in for ma cje o suk ce sach na szych ma łych
spor tow ców. 

Nie po zo sta je nam nic in ne go niż za pro sić Was do lek tu ry
Pul su Nie mo dli na.

Re dak cja

Witaj Wiosno!

RABAT 10%
Wszyst kim Ma mom, Ma mu siom z oka zji ich Świę ta ży czy my
uśmie chu na twa rzach i w ser cach, mniej trosk i kło po tów,
życz li wych lu dzi wo kół, któ rzy za wsze słu żą po moc ną dło nią
oraz speł nie nia wszyst kich, na wet tych naj skryt szych ma rzeń...

Re dak cja



3Aktualności

W dniu 17 ma ja br. w Ośrod ku
Kul tu ry w Nie mo dli nie od by ła
się ósma edy cja Ogól no pol skie -
go Kon kur su na In ter pre ta cję
Pio se nek Agniesz ki Osiec kiej
„OCE ANY”. 

Pa tro nat ho no ro -
wy nad te go rocz ną
edy cją Kon kur su
„Oce any” ob ję li: Mar -
sza łek Wo je wódz twa
Opol skie go – Jó zef
Se be sta, Sta ro sta Po -
wia tu Opol skie go
– Hen ryk La kwa, Bur -

mistrz Nie mo dli na – Mi ro sław Stan kie wicz oraz
Pre zes Fun da cji im. Agniesz ki Osiec kiej „Oku lar ni -
cy” – Aga ta Pas sent.

Do prze słu chań kon kur so wych zgod nie z re gu la -
mi nem zo sta ło za kwa li fi ko wa nych 60 osób, na to -
miast w dniu kon kur su do tar ło do Nie mo dli na 44
uczest ni ków, m.in. ze Szcze ci na, Su wałk, To ru nia,
Ko ni na, Wro cła wia, Ka to wic. Dość licz nie re pre zen -
to wa na by ła Opolsz czy zna. Mło dzi wo ka li ści pre -
zen to wa li wła sne in ter pre ta cje pio se nek Agniesz ki
Osiec kiej. Śpie wa ją cą mło dzież oce nia ło ju ry w skła -
dzie: Prze wod ni czą ca – An na Pa nas – pol ska pio sen -
kar ka, kom po zy tor ka i au tor ka tek stów, któ ra de biu -
to wa ła na Fe sti wa lu Pol skiej Pio sen ki w Opo lu,
Alek san dra Cwen – jed na z naj zdol niej szych ak to rek
Te atru im. Ja na Ko cha now skie go w Opo lu, cha rak -
te ry zu ją ca się wiel ką wraż li wo ścią sce nicz ną i od wa -
gą, Lud mi ła Wo cial -Za wadz ka – na uczy ciel śpie wu,
wy kła dow ca, mu zyk oraz dy ry gent, ab sol went ka
Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go we Wro -
cła wiu oraz Po dy plo mo we go Stu dium Emi sji Gło su
w Byd gosz czy oraz Pa me la Kłocz ko – ubie gło rocz na
zdo byw czy ni Grand Prix „Oce any 2011” na gro dzo -
na za wy ko na nie utwo ru pt. „Do bra noc Pa no wie”.

Po prze słu cha niach kon kur so wych ju ry uda ło
się na na ra dy. De cy zja nie na le ża ła do naj ła twiej -
szych. – Jesz cze ni gdy w hi sto rii kon kur su „Oce any” nie
zda rzy ła się ta ka sy tu acja, aby ob ra dy ju ry by ły tak
burz li we i trwa ły po nad pół to rej go dzi ny! Wy bór był bar -
dzo trud ny – po wie dzia ła dy rek tor Ośrod ka Kul tu ry
w Nie mo dli nie – Ka ta rzy na Pa szu la -Gryf. Wy cze ki wa -
ny przez wszyst kich mo ment wer dyk tu wy ło nił dzie -
się ciu lau re atów.

Na gro dę Grand Prix za wa run ki wo kal ne oraz
oso bo wość sce nicz ną otrzy ma ła Sy bil la Sob czyk, któ -
ra wy ko na ła pio sen kę „Ko bie ty, któ rych nie ma” i re -
pre zen to wa ła Au tor skie Li ceum we Wro cła wiu. 

W ka te go rii szkół gim na zjal nych pierw sze miej -
sce przy zna no wy cho wan ce Ośrod ka Kul tu ry w Nie -
mo dli nie Alek san drze Ka le cie, któ ra wła sną in ter pre -
ta cją pio sen ki „Świat Or don ki” za chwy ci ła ju ry
nie zwy kłą wraż li wo ścią mu zycz ną i doj rza ło ścią.
– Mie siąc te mu spo tka łam się z Sy bil lą w Sob czyk
na Prze glą dzie Twór czo ści Agniesz ki Osiec kiej „Bar -
dzo Wiel ka Wo da” we Wro cła wiu. Tam zdo by łam
Grand Prix, a Sy bil la pierw sze miej sce. Dzi siaj jest od -
wrot nie. Nie czu ję za wo du, po nie waż pierw sze miej sce
ma swo je plu sy – dzię ki te mu bę dę mo gła wy stą pić
w przy szło rocz nej edy cji kon kur su „Oce any” – za pew -
nia ła za do wo lo na z wer dyk tu na sza re pre zen tant ka
– Alek san dra Ka le ta. Dru gie miej sce zdo by ła Emi lia

Ha mer lik ze Stu dia Pio sen ki „Fart” w Bie la wie za wy -
ko na nie pio sen ki „Do bra noc pa no wie”, na to miast
miej sce trze cie wy śpie wa ła Alek san dra Peł szyń ska
za ze Stu dia Pio sen ki „Be cia ki” w Su wał kach za in ter -
pre ta cję pio sen ki „Tan go Tan dres se”.

W ka te go rii szkół po nad gim na zjal nych przy zna -
no dwie na gro dy ex equo – trze cie go miej sca. Zdo -
by li je: Grze gorz Cie ciń ski z Wro cła wia, nie wi do my
wo ka li sta, któ ry wzru szył ju ry wy ko na niem pio sen ki
„Dia bły w desz czu” oraz Ola Gur dziel z XII Dy wi zji
Zme cha ni zo wa nej w Szcze ci nie za wy ko na nie pio sen -
ki „Na brzo zo wej ko rze”. Lau re at ką dru gie go miej sca
zo sta ła wy cho wan ka Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie
Mag da le na Mro żek. Za pre zen to wa ła na sce nie pio -
sen kę pt. „Ślicz na hi gie nicz na”, a po za świet ny mi wa -
run ka mi wo kal ny mi po ka za ła zdol no ści ak tor skie,
któ ry mi wzbo ga ci ła swo ją in ter pre ta cję wy ko ny wa -
ne go utwo ru. Miej sce pierw sze przy zna no An ge li ce
Gil z Die ce zjal ne go Li ceum Hu ma ni stycz ne go w Ny -
sie za wy ko na nie pio sen ki „Nie wsta nie dzień”.
W gro nie Lau re atów zna la zły się rów nież dwie wy róż -
nio ne oso by: Do ro ta Zy siak – re pre zen tant ka Ośrod -
ka Kul tu ry w Nie mo dli nie, na gro dzo na za in ter pre -
ta cję pio sen ki „Ko nie” oraz Pa try cja Brze ziń ska
z Mło dzie żo we go Do mu Kul tu ry w Opo lu za wy ko na -
nie utwo ru „Mu szę coś zro bić z wło sa mi”.

W dru giej czę ści kon cer tu wy stą pił, ocze ki wa ny
przez wy peł nio ną po brze gi sa li wi do wi sko wej, pu -
blicz ność – Ry szard Ryn kow ski. Wo ka li sta za pre zen -
to wał na sce nie wie le swo ich naj słyn niej szych kom -
po zy cji. Po ja wi ły się ta kie hi ty jak: „Szczę śli wej dro gi
już czas”, któ rą za de dy ko wał wszyst kim mło dym lu -
dziom ko cha ją cym mu zy kę i pięk ne sło wo, „Da ry
Lo su”, „Dziew czy ny lu bią brąz”, „Za mło dzi, za sta -
rzy” czy „Zwie rze nia Ryś ka” zna ne pod ty tu łem „Je -
dzie po ciąg”. Ar ty sta po mi mo pro ble mów zdro wot -
nych roz grzał nie mo dliń ską pu blicz ność i roz ba wił ją
swo ją za baw ną kon fe ran sjer ką. Jed ną ze swo ich
pio se nek za de dy ko wał wszyst kim wiel kim nie ży ją -
cym już pol skim ar ty stom. Wy ko nu jąc przej mu ją cy
utwór pt. „Wy spa” od dał hołd Agniesz ce Osiec kiej
– sto jąc i wpa tru jąc się w por tret po et ki. W tym sa -
mym mo men cie każ dy z obec nych na sa li wi dzów za -
trzy mał na chwi lę swo je spoj rze nie w tym jed nym
punk cie i wspo mniał w my ślach jed ną z naj zdol niej -
szych pol skich pi sa rek. By ła to naj bar dziej pod nio sła

chwi la re ci ta lu Ry szar da Ryn kow skie go, a nie jed ne -
mu za krę ci ła się łza w oku. Na za koń cze nie swo je go
wy stę pu ar ty sta za pro sił wszyst kich do wspól ne go
śpie wa nia, a tuż po kon cer cie spo tkał się z fa na mi
w foy er Ośrod ka Kul tu ry, gdzie chęt nie roz da wał
au to gra fy i po zo wał do zdjęć. 

Za rów no prze słu cha nia kon kur so we oraz Kon -
cert Lau re atów VIII Ogól no pol skie go Kon kur su na In -
ter pre ta cję Pio se nek Agniesz ki Osiec kiej za pi sa ły się
w pa mię ci uczest ni ków ja ko dzień pe łen mu zycz -
nych wra żeń. Był to czas prze peł nio ny wspa nia łym
sło wem Pa tron ki kon kur su, wciąż ży wej w pio sen kach
– Agniesz ki Osiec kiej.

Na ta lia Kry jom

Składam serdeczne podziękowania za wsparcie finansowe VIII Ogólnopolskiego
Konkursu na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej „Oceany 2012”:

• Burmistrzowi Niemodlina Panu Mirosławowi Stankiewiczowi
• Marszałkowi Województwa Opolskiego Panu Józefowi Sebeście
• Staroście Opolskiemu Panu Henrykowi Lakwie
• Prezes Fundacji im. Agnieszki Osieckiej „Okularnicy” Pani Agacie Passent
• Prezesowi Firmy „Bazalt Gracze” Panu Andrzejowi Miście
• Prezesowi Firmy „Rapex Grabin” Panu Bronisławowi Haładusowi
• Dyrektorowi Banku Spółdzielczego w Niemodlinie Panu Sławomirowi Kownackiemu
• Prezesowi RSP Wydrowice Panu Zbigniewowi Kosterkiewiczowi
• Firmie Międzynarodowy Transport Drogowy Kazimierz Skuratowicz
• Właścicielowi Cegielni Niemodlin Panu Józefowi Jakubikowi
• Prezesowi PSS Społem Panu Janowi Oleksie 
• Właścicielom kwiaciarni „Sonia” Państwu Elżbiecie i Grzegorzowi Krawczukom

Katarzyna Paszula – Gryf
Dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie

Oce any po raz ósmy „I tyl ko ta ką mnie ścież ką po pro wadź,
gdzie śmie ją się śmie chy w ciem no -
ści, gdzie mu zy ka gra, mu zy ka gra…” 

Sybilla Sobczak, laureatka nagrody
Grand Prix



Ze zna nym wo ka li stą, pia ni stą
i kom po zy to rem Ry szar dem Ryn -
kow skim, spe cjal nym go ściem
Kon cer tu Lau re atów VIII Ogól no -
pol skie go Kon kur su na In ter pre -
ta cję Pio se nek Agniesz ki Osiec -
kiej „Oce any” roz ma wia Na ta lia
Kry jom.

Puls Nie mo dli na: Pod czas Kon cer tu
Lau re atów wy stą pi li mło dzi wo ka li ści, któ -
rzy są do pie ro na po cząt ku swo jej za wo do -
wej dro gi. Ja kie wspo mnie nia to wa rzy szą
Ryn kow skie mu, kie dy za glą da w prze -
szłość, do tych pierw szych mu zycz nych in -
spi ra cji?

Ry szard Ryn kow ski: Mój ży cio rys moż na
po dzie lić na eta py: ama tor ski i za wo do wy. Ten pierw -

szy roz po czął się bar dzo wcze śnie, bo w wie ku 5 lat,
kie dy za czą łem grać na pia ni nie. Uczył mnie wte dy
grać pa ra fial ny or ga ni sta. Dzię ki tym lek cjom umia -
łem czy tać z nut i zdo by łem mu zycz ne pod sta wy, któ -
re przy da ły się w szko le mu zycz nej, do któ rej za czą -
łem cho dzić w wie ku 7 lat. W pierw szych la tach
by łem pry mu sem, z cza sem mu zy ka ze szła na dru -
gi plan i w re zul ta cie skoń czy łem szko łę dość mier nie.
Od oj ca do sta łem akor de on, na uczy łem się na nim
grać, a po tem gra łem na ro dzin nych obia dach do -
sta jąc w za mian sło dy cze. Naj pięk niej szym jed nak
okre sem by ły dla mnie cza sy li ceum. Dzia ła łem wte -
dy w ze spo le mu zycz no -te atral nym. By łem w nim
sze fem mu zycz nym. To był okres naj cu dow niej szych
prze żyć. Nikt wte dy nie li czył go dzin, nie ża ło wał
swo je go wol ne go cza su i każ dy z nas miał w so bie
nie zli czo ne po kła dy pa sji. W póź niej szym ży ciu za wo -
do wym nie by ło już miej sca na ta kie kry sta licz ne
chwi le, za czę ła się kal ku la cja…

Puls Nie mo dli na: Ma Pan na my śli cza -
sy gru py VOX?

Ry szard Ryn kow ski: To był in ny wy miar
współ pra cy. Oczy wi ście wspo mi nam ten okres rów -
nie mi le ze wzglę du na bły ska wicz ny suk ces, ja ki
osią gnę li śmy. Cho dzi mi tyl ko o sa mo po dej ście
do two rze nia mu zy ki, bez te go dzie cię ce go czy ste go
za pa łu i bez gra nicz ne go od da nia. 

Puls Nie mo dli na: Jak na wią za ła się
współ pra ca z gru pą Vox?

Ry szard Ryn kow ski: Na pi sa łem kie dyś
pio sen ki, któ re wy lą do wa ły w Te atrze na Tar gów -
ku. Dzię ki tym pio sen kom po zna łem An drze ja Ko -
zio łę oraz Grze sia Mar kow skie go. To wła śnie oni
za pro wa dzi li mnie do Vic to ria Sin gers, któ re póź -
niej prze kształ ci ło się w gru pę VOX. Grze siek od -
szedł, zna lazł swo je miej sce w gru pie Per fect, a my
ra zem z Mar kiem Sko lar skim – za ło ży cie lem i kie -
row ni kiem gru py VOX zna leź li śmy Jur ka Sło tę
i ma chi na ru szy ła. Po roz sta niu z chło pa ka mi spo -
tka łem Jac ka Cy ga na.

Puls Nie mo dli na: Ja cek Cy gan jest au -
to rem tek stów do więk szo ści skom po no -
wa nych przez Pa na utwo rów. Le piej jest
two rzyć mu zy kę do go to we go tek stu czy
tekst do go to wej mu zy ki? W ja ki spo sób
współ pra cu je cie?

Ry szard Ryn kow ski: Z Jac kiem Cy ga nem
współ pra cu ję już od 22 lat i mam na dzie ję, że ta
współ pra ca bę dzie trwać aż do koń ca mo jej ka rie ry.
Spra wia nam ona ogrom ną ra dość. Na szą twór -
czość do peł nia fakt, iż je ste śmy przy ja ciół mi. Jest
mię dzy na mi nie sa mo wi ta sym bio za emo cjo nal no -
-świa to po glą do wa, a to ozna cza, że my śli my i po -
strze ga my po dob nie. Być z przy ja cie lem i two rzyć
z przy ja cie lem to na praw dę je den z naj cu dow niej -
szych da rów lo su mo je go ży cia. Je że li cho dzi o to czy
wo lę pi sać mu zy kę do tek stów czy od wrot nie to przy -
znam się do te go, że z le ni stwa wo lę od dać Jac ko wi
skom po no wa ną mu zy kę, a on już do pa su je sy la by
i wy ra zy do me lo dii. Trud niej jest mi pi sać mu zy kę
do tek stów. Wo lę po roz ma wiać z Jac kiem na te mat,
któ ry mnie in te re su ję i o któ rym chcę za śpie wać. Ja -
cek jest na ty le mu zy kal ną i wraż li wą oso bą, że kie -
dy da je mu wol ną rę kę, to on tra fia w mo je na stro -
je i ocze ki wa nia.

Puls Nie mo dli na: A ja kie są Pa na na -
stro je po Fi na le Bi twy na Gło sy?

Ry szard Ryn kow ski: Ja od po cząt ku pod -
cho dzi łem do te go pro gra mu bar dzo chłod no. Ca -
łej szes na st ce uczest ni ków, któ rzy by li w mo jej gru -
pie po wie dzia łem, że to nie jest kon kurs pięk no ści
i nikt ni ko mu nie obie cu je żad nej ka rie ry. Po wie dzia -
łem rów nież, że po pro gra mie cze ka ich po wrót
do do mu i co dzien nych za jęć, ale po mi mo te go
mo że my prze żyć na praw dę świet ną przy go dę. I tak
się sta ło! Do szli śmy do ści słe go fi na łu. Uwa żam, że
naj pięk niej szym ele men tem pro gra mu by ła na gro -
da, któ rą prze zna cza no na ce le cha ry ta tyw ne.
Oprócz ra do ści ze śpie wa nia, pro gram niósł kon -
kret ną po moc. Za strze że nia mam je dy nie do for my
sms -owe go gło so wa nia, któ re mo im zda niem nie
po ka zu je praw dy.

Puls Nie mo dli na: A cze go ży czył by
Pan lau re atom dzi siej sze go Kon kur su
na In ter pre ta cję Pio se nek Agniesz ki
Osiec kiej?

Ry szard Ryn kow ski: Aby nie tra ci li za pa łu
i że by ni gdy nie zdra dza li sie bie. Ja z wiel ki ża lem pa -
trzę na nie któ rych lu dzi, któ rzy jesz cze 10 lat te mu
two rzy li mu zy kę rock, a dzi siaj śpie wa ją pop – to jest
pew ne go ro dza ju zdra da, ale ona mo że wy ni kać
być mo że z te go, że trze ba z cze goś żyć. Cza sa mi ży -
cie ar ty sty jest o su chym chle bie i wo dzie, ale je że li
się to ko cha, to trze ba to wy trzy mać.

Puls Nie mo dli na: Dzię ku ję za roz mo wę.

Każ dy z nas miał w so bie
nie zli czo ne po kła dy pa sji
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Aktualności 5

Nie mal każ de go dnia bez i mien nie
ra tu ją lu dzi, lecz w pią tek 18 ma -
ja br. to oni by li naj waż niej si.
Na pla cu przy Ośrod ku Kul tu ry
w Nie mo dli nie od by ły się uro czy -
sto ści zwią za ne zob cho da mi Dnia
Stra ża ka oraz XX -le cia po wo ła nia
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. Pod -
czas ce re mo nii wrę czo no od zna -
cze nia: me da le za za słu gi dla po -
żar nic twa, od zna ki oko licz no ścio -
we oraz ho no ro we.

Straż po żar na prze cho dzi ła wie le prze obra żeń,
od 1992 ro ku za kres za dań stra ży po żar nej w Pol sce
zo stał ra dy kal nie po sze rzo ny i ob jął, oprócz ga sze nia
po ża rów: ra tow nic two tech nicz ne, che micz ne, me dycz -
ne, eko lo gicz ne, wod no -nur ko we oraz wy so ko ścio we.
Rok 1992 uwa ża ny jest za po czą tek no wo cze snej Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej. Dzień Stra ża ka to ofi cjal ne
świę to pań stwo we, usta no wio ne przez Sejm w 2002
ro ku, przy no we li za cji usta wy o Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej z 1991 r. W tym uro czy stym dniu świę tu ją za -
rów no Pań stwo wa, jak i Ochot ni cza Straż Po żar na. Uro -
czy sto ści zwią za ne z ob cho da mi świę ta to wspa nia ła
oka zja do no mi na cji na wyż sze stop nie ofi cer skie i aspi -
ranc kie oraz wrę cza nia od zna czeń dla wy róż nia ją cych
się w służ bie stra ża ków.

W uro czy sto ściach od by wa ją cych się przy Ośrod -
ku Kul tu ry w Nie mo dli nie wzię li udział Stra ża cy Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej, stra ża cy eme ry ci, dru ho -
wie Ochot ni czych Stra ży Po żar nych, stra ża cy Za kła -
do wych Stra ży Po żar nych, przed sta wi cie le służb
współ dzia ła ją cych, władz sa mo rzą do wych i ad mi -
ni stra cyj nych. 

Ce re mo nia roz po czę ła się od zło że nia mel dun ku
przez do wód cę uro czy sto ści st. kpt. Paw ła Po li wo dę
Opol skie mu Ko men dan to wi Wo je wódz kie mu PSP

nad bryg. Ka ro lo wi Stęp nio wi. Na stęp nie przy wi ta no
za pro szo nych go ści: m.in. Sta ro stę Opol skie go Hen -
ry ka La kwę, Bur mi strza Nie mo dli na Mi ro sła wa Stan -
kie wi cza, Vi ce pre ze sa Za rzą du Głów ne go Związ ków
Eme ry tów i Ren ci stów Po żar nic twa Krzysz to fa Ma ślan -
kie wi cza oraz Vi ce pre ze sa WOPR Wo je wódz twa
Opol skie go Bo le sła wa Ka nię. 

Pod czas ce re mo nii pro wa dzo nej przy Ośrod ku
Kul tu ry w Nie mo dli nie, w pierw szej ko lej no ści wrę czo -

no od zna cze nia „Za słu żo nym Dla Ochro ny Prze ciw po -
ża ro wej”, któ re od bie ra no z rąk Opol skie go Ko men dan -
ta Wo je wódz kie go PSP nad bryg. Ka ro la Stęp nia oraz Ko -
men dan ta Miej skie go PSP w Opo lu bryg. Paw ła Kie la -
ra. Na stęp nie uho no ro wa no stra ża ków od zna cze niem
„Za Za słu gi dla Po żar nic twa” oraz od zna ką ho no ro wą
„Za słu żo ny dla związ ku Eme ry tów i Ren ci stów Po żar nic -
twa Rzecz po spo li tej”. 

Pod czas ob cho dów Świę ta Stra ża ka wrę czo no rów -
nież no mi na cje na wyż sze stop nie służ bo we. Awans
na ka pi ta na otrzy mał mł. kpt. Mie czy sław Pa lak,
na aspi ran ta szta bo we go st. asp. Krzysz tof Rams,
na aspi ran tów: mł. asp. Ro bert Gut ka, Jan Krzy wy oraz
Zbi gniew Pie trzak, na młod sze go ognio mi strza: st. sekc.
Grze gorz Bąk, Ma riusz Piór kow ski, Ja cek Stę pień
oraz Mi ro sław Tkacz, na star sze go sek cyj ne go: sekc.
To masz Ada mow ski, Ar tur Ben car, To masz Pią tek, Ma -

ciej Syt nik, na star sze go stra ża ka: str. Ma riusz Gro chal -
ski oraz Szy mon Śliw ka.

Po wrę cze niu od zna czeń, dy plo mów oko licz no ścio -
wych oraz wy róż nień od by ło się uro czy ste ślu bo wa -
nie stra ża ków przy ję tych do służ by w Pań stwo wej Stra -
ży Po żar nej. Dzie wię ciu stra ża ków wspól nym i do no -
śnym gło sem po wta rza ło tekst ślu bo wa nia stra ża ka:
„Ja, oby wa tel Rze czy po spo li tej Pol skiej, świa dom po -
dej mo wa nych obo wiąz ków stra ża ka uro czy ście ślu bu -

ję być ofiar nym i męż nym w ra to wa niu za gro żo ne go
ży cia ludz kie go i wszel kie go mie nia – na wet z na ra -
że niem ży cia. Wy ko nu jąc po wie rzo ne mi za da nia, ślu -
bu ję prze strze gać pra wa, dys cy pli ny służ bo wej oraz
wy ko ny wać po le ce nia prze ło żo nych. Ślu bu ję strzec ta -
jem ni cy pań stwo wej i służ bo wej, a tak że ho no ru, god -
no ści i do bre go imie nia służ by oraz prze strze gać za -
sad ety ki za wo do wej”.

Pod czas wy stą pień za pro szo nych go ści, któ re od -
by ły się za raz po ślu bo wa niach, wy ra ża no wdzięcz ność
i uzna nie wszyst kim stra ża kom za wo do wym i dru hom
ochot ni kom oraz eme ry to wa nym funk cjo na riu szom
two rzą cych pod wa li ny no wo cze snej for ma cji, ja ką jest
obec nie Pań stwo wa Straż Po żar na. Z oka zji świę ta stra -
ża ków oraz przy pa da ją ce go w tym ro ku Ju bi le uszu XX -
-le cia Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, Opol ski Ko men dant
Wo je wódz ki nad bryg. Ka rol Stę pień dzię ko wał stra ża -
kom za ich od wa gę, de ter mi na cję oraz po świę ce nie: –
Straż po żar na to nie tyl ko ga sze nie po ża rów, ale rów -
nież wie le in nych form dzia łal no ści ra tow ni czych. By li -
śmy przed chwi lą świad ka mi zło żo ne go ślu bo wa nia
przez stra ża ków wstę pu ją cych do służ by. Sło wa ślu bo -
wa nia są de wi zą na ca łe ży cie za wo do we. Na le ży jed -
nak pa mię tać o tym, że stra ża kiem się jest za rów no pod -
czas służ by, jak i po za nią. Na ra ża nie swo je go ży cia dla
in nych to wiel kie po świę ce nie. Tyl ko ży cie po świę co ne
in nym, war te jest prze ży cia. My ślę, że stra ża cy co dzien -
nie da ją te go do wód. Pra gnę bar dzo ser decz nie za to
po dzię ko wać – mó wił pod czas wy stą pie nia Opol ski Ko -
men dant Wo je wódz ki PSP.

Po czę ści ofi cjal nej wszy scy uczest ni cy uro czy -
stych ob cho dów zo sta li za pro sze ni na cie pły po si łek
do Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie. Dla naj młod szych
wi dzów ce re mo nii, uczniów Szko ły Pod sta wo wej im. Ja -
nu sza Kor cza ka w Nie mo dli nie, stra ża cy przy go to wa -
li atrak cję zwią za ne z ob słu gą wo zu stra żac kie go. 

Na ta lia Kry jom

Tyl ko ży cie po świę co ne in nym, war te jest prze ży cia.

Ob cho dy Świę ta Stra ża ka oraz XX-le cia
ist nie nia Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
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Ob cho dy 221 Rocz ni cy Uchwa -
le nia Kon sty tu cji 3 Ma ja
uświet ni ła uro czy sta se sja Ra -
dy Miej skiej w Nie mo dli nie,
któ ra od by ła się 30 kwiet nia
br. w Pu blicz nym Gim na zjum
w Gra czach oraz Msza Św.
w in ten cji Oj czy zny od pra wio -
na 3 ma ja br. w ko ście le pa ra -
fial nym w Nie mo dli nie. 

Uro czy stą se sję otwo rzył Prze wod ni czą cy Ra -
dy Miej skiej w Nie mo dli nie Ma riusz Niec karz.
Po przy wi ta niu przed sta wi cie li władz sa mo rzą do -
wych na cze le z Bur mi strzem Nie mo dli na Mi ro sła -
wem Stan kie wi czem oraz wszyst kich zgro ma dzo -
nych go ści od czy ta no list Pre zy den ta z oka zji Dnia
Fla gi i Świę ta Kon sty tu cji 3 Ma ja.

Pre zy dent Rzecz po spo li tej Pol skiej Bro ni sław
Ko mo row ski za chę cał w nim do wspól ne go prze ży -
wa nia ra do ści z pol skich do ko nań oraz na kła niał

do ob cho dze nia te go dnia w spo sób szcze gól ny.
„Pa mię taj my, że to na si przod ko wie uchwa li li
pierw szą kon sty tu cję w no wo żyt nej Eu ro pie. Czer -
piąc in spi ra cję z naj waż niej szych in te lek tu al nych
do ko nań epo ki, stwo rzy li no wo cze sny do ku ment,
któ ry miał spro stać wiel kim wy zwa niom po li tycz nej
rze czy wi sto ści […]. Ape lu ję też o wy wie sza nie fla -
gi. Bądź my dum ni z na szych barw. Niech każ dy
pol ski dom zo sta nie przy stro jo ny w biel i czer wień,
aby dać moc ny wy raz na sze go przy wią za nia
do na ro do wych sym bo li i tych wiel kich war to ści,
któ re kształ to wa ły nas, Po la ków, na prze strze ni
wie ków […]. Wszy scy za dbaj my o to, aby ma jo we
dni by ły ra do sną „Ma jów ką z Pol ską” – na wo ły wał
w li ście Pre zy dent.

Po za mknię ciu uro czy stej se sji, prze wod ni czą -
cy Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie Ma riusz Niec -
karz, za pro sił zgro ma dzo ną pu blicz ność do obej -
rze nia przed sta wie nia przy go to wa ne go przez
uczniów Pu blicz ne go Gim na zjum w Gra czach. 

Gim na zja li ści przed sta wi li hi sto rię Uchwa le nia
Kon sty tu cji 3 Ma ja w bar dzo we so ły i cie ka wy spo sób.
Nie za bra kło hi sto rycz nych dat oraz wspa nia łych wy -
stę pów: Mag da le ny Bo ro wicz wy ko nu ją cej pio sen kę
pt. „Hymn do mi ło ści ko cha nej Oj czy zny” oraz mło -
dych tan ce rzy z Pu blicz nej Szko ły Pod sta wo wej w Gra -
czach. Do dat ko wych wra żeń do star czy ły pu blicz no ści
na gra ne przez gim na zja li stów fil my przed sta wia ją ce
cha rak te ry sty kę cza sów schył ku XVIII wie ku, pa nu ją -
cej ów cze śnie mo dy oraz mu zycz nych pre fe ren cji od -
bior ców ży ją cych w tam tych cza sach. 

Przed sta wie nie za koń czy ła pró ba od two rze -
nia ob ra zu Ja na Ma tej ki „Kon sty tu cja 3 Ma ja”.
Ucznio wie na śla do wa li po szcze gól nych bo ha te -
rów po ja wia ją cych się na ob ra zie oraz przyj mo wa -
li ich po zy. Ostat ni ele ment przed sta wie nia roz ba -
wił nie tyl ko wi dzów, ale rów nież sa mych uczniów
wy stę pu ją cych na sce nie. Tym sa mym, dzień 3 –go
Ma ja nie wąt pli wie wpi sał się w pa mięć wszyst -
kich obec nych i uczest ni czą cych w ob cho dach
Świę ta Kon sty tu cji 3 – go Ma ja.

Na ta lia Kry jom

Szkol ne ob cho dy trze cio ma jo we go świę ta
30 kwiet nia br. w Ze spo le Szkół w Nie mo dli nie od był się uro czy sty apel z oka zji

trze cio ma jo we go świę ta. 221 lat te mu, 3 ma ja 1791 ro ku, Sejm Wiel ki w War sza wie
uchwa lił kon sty tu cję – pierw szą w no wo żyt nej Eu ro pie, a dru gą na świe cie. 

No wo cze sna wów czas usta wa re gu lo wa ła ustrój praw ny Rzecz po spo li tej Oboj ga Na ro dów, wpro -
wa dza ła po li tycz ne zrów na nie miesz czan i szlach ty, sta wia ła chło pów pod ochro ną pań stwa, ła go dząc
naj gor sze nad uży cia pańsz czy zny. 

Kon sty tu cja znio sła li be rum ve to po zo sta wia ją ce sejm na ła sce każ de go po sła, któ ry mógł unie -
waż nić wszyst kie pod ję te przez sejm uchwa ły. Kon sty tu cja 3 ma ja mia ła wy przeć ist nie ją cą anar chię,
po pie ra ną przez część kra jo wych ma gna tów, na rzecz mo nar chii kon sty tu cyj nej. 

Mon taż słow no -mu zycz ny, przy po mi na ją cy hi sto rię uchwa le nia Kon sty tu cji 3 – go Ma ja, przy go -
to wa li ucznio wie kla sy I c gim na zjum pod opie ką p. Do ro ty Moź dzier skiej.

E. Woź niak

Świę ta mi ło ści ko cha nej Oj czy zny
– ob cho dy Świę ta Kon sty tu cji 3-go Ma ja

Przemiawia Przewodniczący Rady
Miejskiej Niemodlina Mariusz Nieckarz

Przedstawienie uczniów Publicznego
Gimnazjum w Graczach
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34 ini cja ty wy ry wa li zo wa ły o na gro dę
mar szał ka wo je wódz twa opol skie go
w kon kur sie „Part ner stwo bez gra nic”. Je -
go ce lem by ło wy ło nie nie naj cie kaw szych
ini cja tyw re ali zo wa nych przez sa mo rzą dy
lo kal ne, in sty tu cje pu blicz ne i or ga ni za cje
po za rzą do we wo je wódz twa opol skie go we
współ pra cy z part ne ra mi za gra nicz ny mi. 

Pro jekt „Świę to Kar pia” re ali zo wa ny przez Ośro -
dek Kul tu ry w Nie mo dli nie ry wa li zo wał z 10 in sty tu -
cja mi pu blicz ny mi i w swo jej ka te go rii zdo był pierw -
sze miej sce – na gro dę fi nan so wą w kwo cie 5 tys. zł.

Ko mi sja kon kur so wa oce nia ją ca na de sła ne pro -
jek ty szcze gól ną uwa gę zwra ca ła na po my sło wość,
in no wa cyj ność i wzor co wy cha rak ter ini cja ty wy, jej
re zul ta ty i per spek ty wicz ność, od biór ze wnętrz ny,
na rzę dzia pro mo cji przed i po re ali za cji, licz bę part -
ne rów i uczest ni ków kra jo wych i za gra nicz nych, wy -
ko rzy sta nie ze wnętrz nych źró deł wspar cia oraz ja -
kość przy go to wa nej do ku men ta cji. Pod czas
uro czy sto ści wrę cze nia na gród mar sza łek Jó zef Se -
be sta za po wie dział, że za mie rza na ba zie nie mo dliń -
skie go „Kar pi ka” zor ga ni zo wać ogól no pol skie ob -
cho dy „Świę ta Kar pia”.

Uro czy stość roz da nia na gród od by ła się 27
kwiet nia br., a na gro dę ode bra ła dy rek tor Ośrod ka
Kul tu ry w Nie mo dli nie Ka ta rzy na Pa szu la -Gryf.

Red.

„Przy ja cie le zno wu
ra zem” – wi zy ta
stra ża ków z Ve chel de

W dniach 11 – 13 ma ja br. w gmi nie
Nie mo dlin go ści ła de le ga cja ośmiu
stra ża ków z za przy jaź nio nej gmi ny
part ner skiej Ve chel de. Stra ża cy pod do -
wódz twem Ko men dan ta Gmin ne go
Ochot ni czej Stra ży Po żar nej Pe te ra
Split ta przy by li do nas w ce lu po lep sze -
nia dzia ła ją cej już dłu go let niej współ -
pra cy po mię dzy gmi na mi. 

W pią tek 11 ma ja br. zo sta li przy ję ci przez
bur mi strza Nie mo dli na Mi ro sła wa Stan kie wi -
cza, prze wod ni czą ce go Ra dy Miej skiej Ma riu -
sza Niec ka rza oraz pre ze sa gmin ne go OSP
Krzysz to fa Piąt ka wraz z przed sta wi cie la mi
po szcze gól nych jed no stek. 

Na za pro sze nie Ko men dan ta Gmin ne go
OSP Sła wo mi ra Gęb skie go stra ża cy uda li się
do Jed nost ki Ra tow ni czo – Ga śni czej Pań stwo -
wej Sta ży Po żar nej w Nie mo dli nie. Tam mie li
oka zję zo ba czyć no wy sprzęt, któ ry po ja wił
się w tej jed no st ce.

W na stęp nym dniu stra ża cy uda li się
do Jed nost ki Ra tow ni czo – Ga śni czej Nr 2
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Opo lu. Tam zo -
sta li za po zna ni ze struk tu rą oraz dzia ła niem
po wyż szej jed nost ki. Mie li rów nież oka zję wy -
pró bo wać 30 me tro wą dra bi nę stra żac ką, któ -
rą dys po nu je jed nost ka. W dal szej czę ści wi zy -
ty w Opo lu zwie dzi li Wo je wódz kie Sta no wi sko
Ko or dy na cji PSP. Na stęp nie uda li się do Kra sie -
jo wa, gdzie mie li oka zję po znać „Di no park”.
Na ko niec dnia zwie dzi li ko pal nię ba zal tu
w Gra czach, jed nost ki OSP w Gra czach oraz

OSP w Ro gach. Tam zo ba czy li prze bu do wa ny
wóz bo jo wy, któ ry po da ro wa li gmi nie Nie mo -
dlin w ro ku 2010.

W nie dzie lę stra ża cy zo sta li za pro sze ni
na ćwi cze nia Ra tow nic twa Wod ne go, któ re
od by wa ły się na akwe nie wod nym w Tu ra wie.
Na miej scu przy glą da li się dzia ła niom Jed -
nost ki Wod nej z Nie mo dli na. Mie li rów nież
oka zję wspól nie z ko le ga mi z Pol ski ćwi czyć
na sprzę cie wod nym. 

Po po wro cie, w cza sie po że gna nia z pol ski -
mi ko le ga mi, stra ża cy z Ve chel de wy ra zi li
ogrom ne za do wo le nie z do tych cza so wej
współ pra cy oraz z go ścin no ści, ja ką ich ob da -
rzo no. Pa dły rów nież de kla ra cje dal szej współ -
pra cy. Ko men dant Gmin ny Ochot ni czej Stra ży
Po żar nej Pe ter Splitt wy sto so wał za pro sze nie

do ty czą ce wrze śnio wej wi zy ty pol skiej de le -
ga cji stra ża ków w Ve chel de. Na si przy ja cie le
uda li się na stęp nie w dro gę po wrot ną. 

W roz mo wach z tłu ma czem Grze go rzem
Bu dzem stra ża cy wie lo krot nie pod kre śla li po -
zy tyw ne wra że nia do ty czą ce nie tyl ko wa lo rów
kra jo bra zo wych na szej gmi ny, ale rów nież
uprzej me uspo so bie nie lud no ści ją za miesz ku -
ją cej oraz za chwa la li pro fe sjo nal ne zor ga ni zo -
wa nie wi zy ty przez Urząd Miej ski w Nie mo dli -
nie. Ta wie lo let nia współ pra ca za owo co wa ła
nie tyl ko prze ka za niem wie dzy na te mat dzia -
ła nia po żar nic twa w Niem czech i w Pol sce.
Na ro dzi ły się rów nież mię dzy na ro do we przy -
jaź nie, któ re po ko na ły hi sto rycz ne ba rie ry obu -
stron nych uprze dzeń. 

Grze gorz Budz

„Świę to Kar pia” naj lep szą ini cja ty wą 2011 ro ku
w wo je wódz twie opol skim

Nagrodę z rąk marszałka województwa
opolskiego Józefa Sebesty odbiera

dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie
Katarzyna Paszula-Gryf

Strażacy z Vechelde



Ka na li za cja etap V
Po roz wią za niu umo wy z fir mą „AZY -

SA”, Gmi na Nie mo dlin w dniu 30 kwiet -
nia 2012 r. pod pi sa ła umo wę z no wym wy -
ko naw cą „WAS BUD” Ro bert Wąs
z sie dzi bą w Grod ko wie na re ali za cję za da -
nia pn. „Do koń cze nie bu do wy sie ci ka na li -
za cji sa ni tar nej z przy łą cza mi w ra mach
za da nia Ochro na wód po wierzch nio wych
zlew ni rze ki Ny sy Kłodz kiej oraz Ob sza ru
Chro nio ne go Kra jo bra zu Bo ry Nie mo dliń -
skie. Bu do wa ka na li za cji sa ni tar nej w Nie -
mo dli nie. Etap V”. Ca ła in we sty cja re ali zo -
wa na jest w ra mach Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa
Opol skie go na la ta 2007-2013. 

Za kres prac obej mu je ro bo ty od two rze nio we
frag men tów na wierzch ni i czę ści ka na li za cji
na uli cach: Rey mon ta, E. Orzesz ko wej, H. Sien kie -
wi cza, B. Pru sa, Opol skiej, Że rom skie go, Par ko wej,
Go ście jo wic kiej oraz na osie dlu li ścia stym czy li uli -
cach: Dę bo wej, Brzo zo wej, Po lnej, Klo no wej i Li po -
wej. Ca łość kosz to wać ma po nad 3 mln zło tych,
a ter min za koń cze nia ro bót wy zna czo no na 31
sierp nia 2012 r. 

Szy mon Dasz kie wicz

Re mont świe tli cy wiej skiej
w Rzę dzi wo jo wi cach

16 ma ja 2012 ro ku bur mistrz Nie mo -
dli na Mi ro sław Stan kie wicz pod pi sał umo -
wę z Ar ka diu szem Bącz kow ski, wła ści cie -
lem fir my „DEK -REM II” na re ali za cję
za da nia pn. „Re mont i roz bu do wa świe tli -
cy wiej skiej w Rzę dzi wo jo wi cach”. Wy ko -
naw ca zo stał wy ło nio ny w prze tar gu. 

Za kres prac obej mu je prze bu do wę i roz bu do wę
ist nie ją cej świe tli cy wiej skiej. Dzię ki roz bu do wie po -
wsta ną no we po miesz cze nia: kuch nia, za ple cze sa -
ni tar ne i po moc ni cze. Prze bu do wa bę dzie po le ga ła
na na pra wie da chu, do cie ple niu, wy mia nie ele men -
tów drew nia nych okien i drzwi oraz bu do wie in sta -
la cji elek trycz nej i ka na li za cyj nej. Ter min za koń cze nia
prac we dług za war tej umo wy zo stał wy zna czo ny
na 30 wrze śnia 2012 ro ku. Cał ko wi ty koszt in we sty -
cji we dług pod pi sa nej umo wy z wy ko naw cą ma wy -

nieść 448 925 zł. Na to przed się wzię cie Gmi na Nie -
mo dlin wy da z bu dże tu 158 878 zł, po zo sta łe środ -
ki w wy so ko ści 290 047 zł. po cho dzą z Fun du szy
Unij nych, a do kład niej z Pro gra mu Roz wo ju Ob sza -
rów Wiej skich na la ta 2007-2013.

Szy mon Dasz kie wicz

Ka ja kiem
po Ści na wie Nie mo dliń skiej

26 kwiet nia 2012 r. obył się te sto wy spływ rze -
ką Ści na wą Nie mo dliń ską. Dwaj nie mo dliń scy mi -
ło śni cy ka ja kar stwa Grze gorz Krzyś ków oraz Ire ne -

usz Kiełb po sta no wi li spraw dzić, czy moż na or ga -
ni zo wać na niej spły wy ka ja ko we. Po nad ośmio ki lo -
me tro wy od ci nek z Nie mo dli na przez Szy dło wiec
Ślą ski do Ma gnu szo wic w re kre acyj nym tem pie po -
ko na ny zo stał w nie speł na trzy go dzi ny. Na pierw -
szym od cin ku z Nie mo dli na do Szy dłow ca Ślą skie -
go przy go to wa nym na le ży być do dwóch
„prze no sek” na sku tek wy stę pu ją cych spię trzeń wo -
dy. Nie do god no ści re kom pen su ją jed nak wspa nia -
łe wi do ki, spo koj ny cha rak ter rze ki oraz moż li wość
ob co wa nia z na tu rą. Ro sną ce wzdłuż rze ki drze wa
swo im sys te mem ko rze nio wym two rzą na tu ral ne
fa szy ny. W nie da le kich od stę pach spo tkać moż na
gniaz du ją ce tu kacz ki pło chli wie re agu ją ce na no -
wych użyt kow ni ków rze ki. Ko lej ny etap z Szy dłow ca
Ślą skie go do Ma gnu szo wic prze pły nąć moż na już
bez pro ble mu, jed nak wy stę pu ją tu bar dzo wy so kie,
ogra ni cza ją ce wi docz ność brze gi. Gmi na Nie mo -
dlin li czy na to, że w przy szło ści po cał ko wi tym ure -
gu lo wa niu rze ki przez Wo je wódz ki Za rząd Me lio ra -
cji i Urzą dzeń Wod nych w Opo lu, na Ści na wie
roz wi nie się tu ry sty ka ka ja ko wa, po dob nie jak to się
sta ło na Ma łej Pan wi. Do brze mieć na swo im te re -
nie od ci nek rze ki, któ ra rów nież na da je się na te go
ty pu atrak cje tu ry stycz ne, za pra sza my za tem
na spływ Ści na wą Nie mo dliń ską.

Ser decz nie po dzię ko wa nia dla Do mu Mo na ru
w Gra czach za wy po ży cze nie sprzę tu.

Grze gorz Krzyś ków
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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) • biżuteria nazębna

Godziny przyjęć: pon., wt., czw.: 14:00-18:00; śr., pt.: 10:00-14:00

Rejestracja pod nr tel. 692-712-944

KONTRAKT Z NFZ tylko dla dorosłych

PUNKT ZBIÓRKI ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

AUTO-CZĘŚCI • Iwona Mróz
Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śl. 25

tel. 77 460 64 77

Podpisanie umowy na remont świetlicy
wiejskiej w Rzędziwojowicach

Spływ Ścinawą Niemodlińską
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Po kaz węd kar stwa 
W so bot ni po ra nek 21 kwiet nia br.

na Za le wie Ści na wy Nie mo dliń skiej od był
się po kaz węd kar stwa wy czy no we go dla
dzie ci i mło dzie ży z gmi ny Nie mo dlin, zor -
ga ni zo wa ny przez Węd kar ski Klub Spor -
to wy „So kół” Nie mo dlin.

Węd kar ski Klub Spor to wy „So kół” Nie mo dlin to
no wo pow sta ły klub, zrze sza ją cy pięt na ście osób
– mi ło śni ków węd kar stwa. Je go ce lem jest dzia łal -
ność re pre zen ta cyj na w za wo dach spor to wych
na szcze blu okrę gu oraz szko le nia dzie ci i mło dzie ży
w sztu ce węd kar skiej. W swo ich sze re gach zrze sza
do świad czo nych in struk to rów Pol skie go Związ ku
Węd kar skie go oraz za wod ni ków czyn nie star tu ją -
cych w za wo dach, za rów no na are nie okrę go wej, jak
i ogól no pol skiej. 

Dzia łal ność szko le nio wą klub roz po czął we
współ pra cy ze szko ła mi – Szko łą Pod sta wo wą nr 1
i nr 2 w Nie mo dli nie. To wła śnie w tych pla ców kach
od by ły się pierw sze spo tka nia z dzieć mi, któ rych te -
ma ty ka obej mo wa ła wie dzę teo re tycz ną z za kre su
węd kar stwa. Dzi siej szy po kaz na Ści na wie to ko lej ny
etap na sze go szko le nia, tym ra zem prak tycz ne go,
czy li pod su mo wa nie te go, cze go naj młod si do wie dzie -
li się pod czas na szych spo tkań w szko le – mó wi Jó zef

Kram czyń ski, pre zes WKS „So kół” Nie mo dlin. W pro -
gra mie zna lazł się po kaz sprzę tu węd kar skie go, je go
do bór oraz naj lep sze me to dy ło wie nia, przy go to wa -
nie przy nę ty i za nę ty, a wszy scy chęt ni mo gli spró bo -
wać swo ich sił i za rzu cić węd kę. Po przez na szą ini cja -
ty wę chce my za chę cić mło dych lu dzi do ak tyw ne go
spę dza nia cza su na ło nie na tu ry, ob co wa nia z nią, po -
zna wa nia wa lo rów przy rod ni czych na szej gmi ny. To
tak że szko ła wy cho wa nia – trze ba wie dzieć jak za cho -
wać się nad wo dą, prze strze gać re gu la mi nu, dbać
o bez pie czeń stwo, a przede wszyst kim o po rzą dek
na swo im sta no wi sku. Po za tym to, co ro bi my z dzieć -
mi i mło dzie żą, prze ka zu jąc wie dzę w teo rii i prak ty -
ce, na pew no sta no wi do bre przy go to wa nie do za wo -
dów węd kar skich. Star sza mło dzież już pró bu je ło wić
tak jak do świad cze ni węd ka rze – pod kre śla Jó zef
Kram czyń ski. Ma my na dzie ję, że chęt nych bę dzie
nam przy by wać. Pierw sze spo tka nia w szko le i dzi siej -
szy po kaz są do wo dem na to, że jest za in te re so wa nie
węd kar stwem. Co wię cej, nie tyl ko chłop ców!
Na pierw sze spo tka nie w PSP nr 1 przy szło aż osiem
dziew cząt – cie szy się pre zes klu bu. 

Po kaz był wstę pem do pla no wa ne go przez klub
cy klu szko leń z te ma ty ki węd kar stwa wy czy no we go.
Bę dzie my sta ra li się o szer sze fi nan so wa nie na szej
ini cja ty wy, m.in. zło ży my ofer tę do gmin ne go pro gra -
mu pro fi lak ty ki i roz wią zy wa nia pro ble mów al ko ho -
lo wych – za po wia da Krzysz tof Bo jar ski, za stęp ca
pre ze sa WKS „So kół” Nie mo dlin. 

Ka ta rzy na Pa szu la -Gryf

Ob ser wa cja w Gra czach
W ra mach pro jek tu „VT2012” Za kła do -

wy Dom Kul tu ry w Gra czach zor ga ni zu je
ob ser wa cję astro no micz ną na te re nach
po za miej skich.

Śred nio raz na 120 lat pla ne ta We nus wę dru je
przez tar czę Słoń ca. 6 czerw ca br. zja wi sko to bę dzie
wi docz ne z Zie mi. Ob ser wa cja bę dzie mia ła miej sce
w Gra czach na sta dio nie spor to wym w po ra nek 6
czerw ca br. w godz. od 4.00 do 6.00. We współ pra -
cy z Uni wer sy te tem Wro cław skim bę dzie moż na
obej rzeć to wi do wi sko we zda rze nie za po mo cą pro -
fe sjo nal ne go te le sko pu, a o ca łym zda rze niu bę dzie
opo wia dał astro fi zyk Da wid Moź dzier ski, któ ry pra -
cu je we wro cław skim pla ne ta rium.

Je śli po go da nie do pi sze, zja wi sko bę dzie moż -
na obej rzeć w gra czew skim do mu kul tu ry, gdzie
na te le bi mie bę dzie trans mi to wa ny ob raz z in ter ne -
tu, po łą czo ny z oko licz no ścio wym wy kła dem.

Red.

Dowóz na terenie Niemodlina GRATIS, poza – tylko 5 zł.

NOWE NIŻSZE CENY:
• Kubełek duży 9.90 • Placek po węgiersku 9.90
• Knysza 9.90 • Tortilla 9.90

PAKUJEMY WSZYSTKO NA WYNOS!
(Zestawy obiadowe i inne)
Co najmniej raz w miesiącu w sobotę
organizujemy koncerty!!!
Skorzystaj z kalendarza promocji
Zbierz 10 kuponów z kartonów pizzy, a otrzymasz smaczny posiłek do wyboru.

„PRIMAVERA”
Pizzeria inna niż była

• 20 kwiet nia br. w Nie mo dli nie na uli cy Bo -
ha te rów Po wstań Ślą skich nie zna ny spraw ca
otwie ra jąc kłód kę do pa so wa nym klu czem wła mał
się do piw ni cy, z któ rej skradł sprzęt węd kar ski.
Stra ty 4 tys. zł.

• 21 kwiet nia br. w Nie mo dli nie na Osie dlu Pia -
stów nie zna ny spraw ca wła mał się do zbior ni ka
w au to bu sie mar ki DAF, z któ re go skradł 70 li trów
ole ju na pę do we go na szko dę PKS w Opo lu. Stra -
ty 412 zł.

• 21 kwiet nia br. w Nie mo dli nie na uli cy Opol -
skiej nie zna ny spraw ca wła mał się do zbior ni ka pa -
li wa w sa mo cho dzie cię ża ro wym Sca nia, z któ re go
skradł 100 li trów ole ju na pę do we go. Stra ty 600 zł.

• 25 kwiet nia br. miesz ka niec Ro gów w trak cie
spa ce ru ujaw nił 4 sko ro do wa ne po ci ski ar ty le ryj skie.

• 9 ma ja br. miesz ka niec Gra czy pod czas wy -
ko ny wa nia prac po lo wych od na lazł przed miot przy -
po mi na ją cy po cisk ar ty le ryj ski.

• 9 ma ja br. w Gra czach pa trol SPPP Opo le za -
trzy mał nie trzeź we go kie ru ją ce go ro we rem.

• 11 ma ja br. nie zna ny spraw ca wy ła mu jąc
ko rek wle wu wła mał się do zbior ni ka pa li wa w sa -
mo cho dzie mar ki CI TRO EN JUM PER, z któ re go
skradł 30 li trów ole ju na pę do we go. Stra ty 200 zł.

• 11 ma ja br. w Sa dach po li cjan ci z SPP KWP
w Opo lu za trzy ma li nie trzeź we go kie ru ją ce go ro -
we rem.

Ze brał: Mi chał Gra czyk

Trzy ma my rę kę
na pul sie

Józef Bojarski w czasie pokazu

Kuba Sopel

Niemodlin, Rynek 49
Tel. 77 460 72 22,

77 460 82 22



BIULETYN
GMINY NIEMODLIN

Dodatek do „Pulsu Niemodlina”
redagowany przez

Urząd Miejski w Niemodlinie

Spra woz da nie Bur mi strza Nie mo dli na z dzia łal no ści mię dzy se syj nej
za okres od 29 mar ca 2012r. do 26 kwiet nia 2012r.

• W dniu 31 br. mar ca bur mistrz wziął udział w ze bra niu spra woz daw czym P. O. D. ZŁO CIEŃ
w Nie mo dli nie, na któ rym oma wia no mię dzy in ny mi for my współ pra cy gmi ny z dział kow ca mi.

• W dniu 3 kwiet nia br. od by ło się spo tka nie pro jek tan ta oraz stra ża ków z OSP Gro dziec w spra -
wie osta tecz ne go usy tu owa nia re mi zy OSP w tej miej sco wo ści.

• W dniu 6 kwiet nia br. bur mistrz spo tkał się z przed sta wi cie la mi przed się bior stwa ener ge tycz -
ne go TAU RON w ce lu usta le nia za sad kon ser wa cji oświe tle nia ulicz ne go na te re nie gmi ny.

• W dniu 11 kwiet nia br. bur mistrz do ko nał oce ny pra cy dy rek to rów szkół: gim na zjum w Gra czach
oraz Szko ły Pod sta wo wej Nr 2 w Nie mo dli nie. 

• W tym sa mym dniu roz po czę ła się do raź na kon tro la RIO w za kre sie do cho dów gmi ny w la -
tach 2006-2011.

• W dniu 12 kwiet nia br. bur mistrz wziął udział w in au gu ra cyj nym spo tka niu gmin za mie rza ją -
cych utwo rzyć aglo me ra cję opol ską.

• W dniu 13 kwiet nia br. bur mistrz spo tkał się z Dy rek to rem Za rzą du Dróg Po wia to wych w Opo -
lu w ce lu za po zna nia się z wa rian ta mi prze bie gu bu do wy dro gi po mię dzy Gra cza mi a Gó rą oraz
moż li wo ści bu do wy od wod nie nia dro gi w Gra czach. W tym sa mym dniu z ini cja ty wy bur mi strza
od by ło się pierw sze fo rum przed się bior ców nie mo dliń skich.

• W dniu 17 kwiet nia br. od by ło się spo tka nie bur mi strza z Ko men dan tem Miej skim Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w Opo lu w ce lu omó wie nia ak tu al nych za gro żeń po ża ro wych oraz omó wie nia
współ pra cy gmi ny i PSP w 2012 ro ku. 

• W tym sa mym dniu go ść mi bur mi strza by li stra ża cy OSP z Kra snej Gó ry, któ rzy zwró ci li się z proś -
bą o wy bu do wa nie ga ra żu dla wo zu bo jo we go w tej miej sco wo ści. Rów nież w tym sa mym dniu
bur mistrz spo tkał się z soł ty sem i ra dą so łec ką w Rosz ko wi cach.

• W dniu 18 kwiet nia br. od by ły się roz mo wy bur mi strza oraz skarb ni ka gmi ny z Pre ze sem WFO -
ŚiGW w Opo lu na te mat moż li wo ści anek so wa nia umo wy do ty czą cej fi nan so wa nia ka na li za cji
Nie mo dli na – etap V.

• W dniu 19 kwiet nia br. od by ło się ko lej ne spo tka nie ze spo łu do spraw oświa ty z udzia łem Se -
kre ta rza Po wia tu Opol skie go oraz Dy rek to ra Ze spo łu Szkół w Nie mo dli nie. Głów nym te ma tem
spo tka nia by ło omó wie nie moż li wo ści utwo rze nia tech ni kum w Nie mo dli nie.

• W dniu 20 kwiet nia br. z ini cja ty wy bur mi strza od by ło się spo tka nie soł ty sów z dziel ni co wy mi
ko mi sa ria tu po li cji w Nie mo dli nie.

• W dniu 24 kwiet nia br. do ko na no oce ny sta nu ro wów me lio ra cyj nych o zna cze niu prze ciw po -
wo dzio wym na te re nie ca łej gmi ny.

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

Gmin ny Punkt Kon sul ta cyj ny dla osób uza leż nio nych
od al ko ho lu i nar ko ty ków

Gmin ny Punkt Kon sul ta cyj ny dla osób uza leż nio nych od al ko ho lu i nar ko ty ków oraz dla człon ków
ich ro dzin, mie ści się w Nie mo dli nie przy ul. Bo ha te rów Po wstań Ślą skich 34 (bu dy nek Bi blio te ki Pu blicz -
nej – II pię tro) i udzie la po mo cy w za kre sie: mo ty wo wa nia osób uza leż nio nych do pod ję cia le cze nia, in -
for mo wa nia o ofer tach te ra peu tycz nych w re gio nie i po za nim pro wa dze nia gru py wspar cia dla ro dzin
osób uza leż nio nych, wspar cia/edu ka cji osób po za koń czo nym le cze niu od wy ko wym, wspar cia/edu ka -
cji Do ro słych Dzie ci Al ko ho li ków, wspar cia/edu ka cji dla ro dzi ców dzie ci i mło dzie ży eks pe ry men tu ją cych
z al ko ho lem lub nar ko ty ka mi i za gro żo nych uza leż nie niem, wspar cia/edu ka cji dla ofiar prze mo cy, po -
mo cy psy cho lo gicz nej. 

Usłu gi Punk tu są nie od płat ne. Psy cho log przyj mu je w Ośrod ku Po mo cy Spo łecz nej po uprzed nim
uzgod nie niu ter mi nu z pra cow ni kiem Ośrod ka (tel. 774607945 w. 21).

Miej sko -Gmin na Ko mi sja Roz wią zy wa nia Pro ble mów Al ko ho lo wych przyj mu je in te re san tów w przed -
ostat ni ro bo czy pią tek każ de go mie sią ca w godz. od 15.00 do 18.00 w sie dzi bie Punk tu Kon sul ta cyj ne go.

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

Go dzi ny przy jęć miesz kań ców:
• czwar tek: od 14.00 do 17.00 – Spe cja li sta te ra pii uza leż nień.
• pią tek (po za przed ostat nim piąt kiem w mie sią cu): od 8.30 do 11.30 – In struk tor te ra pii uza leż nień.
Po ra dy te le fo nicz ne udzie la ne są w go dzi nach pra cy Punk tu Kon sul ta cyj ne go (nr tel. 77/ 4 606 313).

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

dzie Miej skim w Nie mo dli nie znaj du ją się:
– wy ka zy nie ru cho mo ści prze zna -

czo nych do zby cia w try bie bez prze -
tar go wym:

• lo ka lu miesz kal ne go nr 7 poł. w bu dyn -
ku nr 2 przy ul. Brze skiej w Nie mo dli nie wraz
z udzia łem we współ wła sno ści dział ki
nr 427/4;

• lo ka li miesz kal nych nr 1 i 4 poł. w bu -
dyn ku nr 31 przy Ryn ku w Nie mo dli nie wraz
z udzia łem we współ wła sno ści dział ki
nr 456/14, 

– wy ka zy nie ru cho mo ści prze zna -
czo nych do dzier ża wy poł. w Nie mo -
dli nie przy Alei Wol no ści w Nie mo dli -
nie – czę ści dział ki nr 760/1:

• w try bie bez prze tar go wym na okres
do 3 lat o po wierzch ni 180m2 (na miej sca
par kin go we); 

• w dro dze nie ogra ni czo ne go prze tar gu
ust ne go 2 x po 17,50m2 (na usta wie nie bla sza -
ne go bok su ga ra żo we go):

In for ma cji udzie la się w po ko ju
nr 35 tut. Urzę du, tel. 774606295-7
wew. 209.

P R Z Y P O M N I E N I E
Przy po mnie nie dla przed się bior -

ców pro wa dzą cych sprze daż na po -
jów al ko ho lo wych o obo wiąz ku uisz -
cze nia dru giej ra ty opła ty
za ko rzy sta nie w 2012 r. z ze zwo leń
na sprze daż na po jów al ko ho lo wych!

Przy po mi na się, że sto sow nie do po sta no -
wień art. 111 1 ust. 7 usta wy z dnia 26 paź -
dzier ni ka 1982r. o wy cho wa niu w trzeź wo ści
i prze ciw dzia ła niu al ko ho li zmo wi (Dz. U.
z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) przed się -
bior cy pro wa dzą cy sprze daż na po jów al ko ho -
lo wych są obo wią za ni do wnie sie nia
do dnia 31 ma ja 2012r. dru giej ra ty opła ty
za ko rzy sta nie w 2012r. z ze zwo leń na sprze -
daż na po jów al ko ho lo wych.

Wpła tę moż na do ko nać w ka sie Urzę du
Miej skie go w Nie mo dli nie lub na kon to Urzę -
du Miej skie go – Bank Spół dziel czy w Na my sło -
wie o/Nie mo dlin 44 – 88901079 – 0009
– 4009 – 2006 – 0001 w nie prze kra czal nym
ter mi nie do dnia 31 ma ja 2011r.

W przy pad ku nie do ko na nia opła ty w po -
da nym ter mi nie ze zwo le nie wy ga śnie,
a z wnio skiem o wy da nie no we go ze zwo le nia
na sprze daż na po jów al ko ho lo wych moż na
bę dzie wy stą pić nie wcze śniej niż po upły wie 6
mie się cy od dnia wy da nia de cy zji o je go wy ga -
śnię ciu.
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XXIV SE SJA Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie…
W dniu 26 kwiet nia 2012 r. od by ła się XXIV Se sja Ra dy Miej skiej w Nie mo dli -

nie, na któ rej Ra da Miej ska w Nie mo dli nie roz pa trzy ła pro jek ty i pod ję ła na stę -
pu ją ce uchwa ły: 

• uchwa ła Nr XXIV /148/12 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie z dnia 26 kwiet nia 2012r.- zmie nia -
ją ca uchwa łę w spra wie uchwa le nia wie lo let niej pro gno zy fi nan so wej.

• uchwa la Nr XXIV /149/12 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie z dnia 26 kwiet nia 2012r. w spra -
wie zmian bu dże tu Gmi ny Nie mo dlin na rok 2012. 

• uchwa ła Nr XXIV/150/12 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie z dnia 26 kwiet nia 2012r.- zmie nia -
ją ca uchwa łę w spra wie za cią gnię cia dłu go ter mi no wej po życz ki na re ali za cję in we sty cji. 

• uchwa ła Nr XXIV/151/12 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie z dnia 26 kwiet nia 2012r. w spra -
wie usta le nia w Nie mo dli nie stre fy płat ne go par ko wa nia, wy so ko ści sta wek opła ty za par ko -
wa nie po jaz dów sa mo cho do wych na dro gach pu blicz nych w stre fie płat ne go par ko wa nia,
wpro wa dze nia opłat abo na men to wych i ze ro wej staw ki opła ty dla nie któ rych użyt kow ni ków
dro gi, spo so bu po bie ra nia tych opłat i okre śle nia wy so ko ści i spo so bu po bie ra nia opła ty do -
dat ko wej.

• uchwa ła Nr XXIV/152/12 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie z dnia 26 kwiet nia 2012r. 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 nie któ rych za dań wła snych Gmi ny Nie -
mo dlin w za kre sie za pew nie nia opie ki bez dom nym zwie rzę tom oraz ich wy ła py wa nia.

• uchwa ła Nr XXIV/153/12 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie z dnia 26 kwiet nia 2012r. w spra -
wie opłat za świad cze nia w przed szko lach i od dzia łach przed szkol nych przy szko łach pod sta -
wo wych pro wa dzo nych przez Gmi nę Nie mo dlin oraz cza su bez płat ne go na ucza nia, wy cho -
wa nia i opie ki w tych przed szko lach i od dzia łach.

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 Z. Ro mań czu kie wicz

Szko le nie obron ne …
W dniach 25 -27 kwiet nia br. od by ło się szko le nie obron ne, któ re go głów nym ce -

lem by ło pod no sze nie po zio mu wie dzy oraz umie jęt no ści wy ma ga nych do re ali za -
cji za dań obron nych za war tych w pla nie ope ra cyj nym funk cjo no wa nia gmi ny oraz
zgry wa nie ob sa dy oso bo wej, do sko na le nie wie dzy i spraw dze nie pro ce dur uru cha -
mia nia za dań ope ra cyj nych w ra mach sys te mu służ by Sta no wi ska Kie ro wa nia
i Sta łe go Dy żu ru Bur mi strza w cza sie pod wyż sza nia go to wo ści obron nej pań stwa.

W dniu 25 kwiet nia od był się apli ka cyj ny tre ning Sta no wi ska Kie ro wa nia i Sta łe go Dy żu ru.
W dniach 26-27 kwiet nia sze ściu pra cow ni ków Urzę du Miej skie go, w tym Bur mistrz Nie mo dli na,
uczest ni czy ło w szko le niu wy jaz do wym w Tu ra wie zor ga ni zo wa nym we współ pra cy ze Sta ro stwem Po -
wia to wym w Opo lu oraz in ny mi gmi na mi po wia tu opol skie go. 

Wy kła dy z za kre su spraw obron nych pro wa dzi li m.in. przed sta wi cie le po li cji, pań stwo wej stra ży
po żar nej, Woj sko wej Ko men dy Uzu peł nień w Opo lu, Pań stwo wej In spek cji Sa ni tar nej, we te ry na rii oraz
ra tow ni cy PCK.

Insp. GCR. Z. Ro mań czu kie wicz

Ogło sze nie
Bur mistrz Nie mo dli na ogła sza

nie ogra ni czo ne prze tar gi ust ne
na dzier ża wę czę ści nie ru cho mo ści
ozna czo nej nr dział ki 760/1 k. m. 10
po ło żo nej w Nie mo dli nie przy Alei
Wol no ści. Wy mie nio na wy żej nie ru -
cho mość za pi sa na jest w księ dze
wie czy stej KW OP1O/89561/2. Sta -
no wi wła sność Gmi ny Nie mo dlin. 

Przed mio tem prze tar gów jest wy so kość
czyn szu za dzier ża wę te re nu o po wierzch -
ni 17,50 m2 – z prze zna cze niem na usta wie -
nie bla sza nych bok sów ga ra żo wych nr 9
i nr 10. 

1. Wy wo ław cza wy so kość czyn szu dzier -
żaw ne go za te ren pod boks ga ra żo wym nr 9
o po wierzch ni 17,50 m2 – wy no si 23,00 zł
mie sięcz nie. 

2. Wy wo ław cza wy so kość czyn szu dzier -
żaw ne go za te ren pod boks ga ra żo wym
nr 10 o po wierzch ni 17,50 m2 – wy no si
23,00 zł mie sięcz nie. 

Do czyn szu zo sta nie do li czo ny na leż ny
po da tek VAT wg obo wią zu ją cych prze pi sów
(obec nie obo wią zu je staw ka 23%).

Prze tar gi od bę dą się 15 czerw ca 2012
ro ku o go dzi nie 1000 (poz. 1) i 1010 (poz. 2)
w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli nie, pok. 62.

Wa run kiem przy stą pie nia do prze tar gu
jest wpła ce nie w ka sie Urzę du Miej skie go
w Nie mo dli nie wa dium w wy so ko ści 5,00 zł
za każ dy boks do dnia 12 czerw ca 2012 ro -
ku do godz. 14.00. 

Wpła co ne wa dium zo sta nie:
• za li czo ne na po czet czyn szu, je że li oso -

ba wpła ca ją ca wa dium wy gra prze -
targ

• zwró co ne, je że li oso ba wpła ca ją ca wa -
dium nie wy gra prze tar gu.

In for ma cje na te mat prze tar gu udzie la -
ne są w Wy dzia le Rol nic twa, Ochro ny Śro do -
wi ska i Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi
(tel. 77- 4606295 do 7) Urzę du Miej skie go
w Nie mo dli nie, ul. Bo ha te rów Po wstań Ślą -
skich 37, pok. 35.

Wy gry wa ją cy prze targ zo bo wią za ny jest
w ter mi nie do 29 czerw ca 2012r. za wrzeć
umo wę dzier ża wy. W przy pad ku nie za war -
cia umo wy w tym ter mi nie wa dium ule gnie
prze pad ko wi.

Pracownicy Urzędu Miejskiego
w Niemodlinie w czasie zajęć

teoretycznych



Puls Nie mo dli na: Co się kry ję pod na -
zwą Ro dzin ny Ogród Dział ko wy Zło cień?

Ta de usz La so ta: ROD Zło cień w Nie mo dli nie
to ogrom ny ob szar dział ko wy skła da ją cy się aż z sied -
miu kom plek sów. Dział ko we te re ny miesz czą się
przy uli cach: Mic kie wi cza, Ki liń skie go, Krót kiej, Dą -
browsz cza ków, Dę bo wej oraz Lwow skiej -Pod wa le.
Ta ostat nia sta no wi naj więk szy kom pleks, po sia da ją -
cy po nad 300 dzia łek. Nie ste ty, naj czę ściej wła śnie
te te re ny na ra żo ne są na nisz czy ciel skie si ły na tu ry
i są czę sto pod ta pia ne. W su mie po sia da my 590
dzia łek, z któ rych użyt ko wych jest 446. 

Puls Nie mo dli na: A co z po zo sta ły mi te -
re na mi? Kto się ni mi opie ku je?

Ta de usz La so ta: O nie użyt ko wa ne te re ny
dba za rząd. Sta ra my się ko sić re gu lar nie tra wę oraz
sys te ma tycz nie usu wać chwa sty. Dział ki cze ka ją
na to, aby ktoś się ni mi za jął. Każ dy, kto ma ocho tę
po sia dać ka wa łek zie mi, jest mi le przez nas wi ta ny.

Puls Nie mo dli na: Czy trze ba speł nić ja -
kieś wy ma ga nia, aby stać się człon kiem
Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Zło -
cień”?

Ta de usz La so ta: Wy star czy przyjść i wy ra zić
swo je za in te re so wa nie po sia da niem dział ki. Na stęp -
nie po bie ra na jest jed no ra zo wa wpła ta wpi so wa
w wy so ko ści 180 zł. Zbie ra my rów nież rocz ne skład -
ki za użyt ko wa nie dział ki, a ich ce na uza leż nio na jest
od wiel ko ści po sia da nej dział ki. Skład ka rocz na wy -
no si 20 gro szy od me tra kwa dra to we go, co w prze -
li cze niu da je np. 60 zł za 3 aro wą dział kę. Po nad to
każ dy z człon ków po sia da le gi ty ma cję dział kow ca.

Puls Nie mo dli na: A gdzie mie ści się
Wasz za rząd i z ilu skła da się osób?

Ta de usz La so ta: Za rząd skła da się z sied miu
osób. Vi ce pre ze sem jest Ry szard Kie roch a se kre ta -
rzem An na Mar ty no wicz. Sie dzi ba za rzą du mie ści
się na uli cy Krót kiej 5b, otwar ta jest we wtor ki i piąt -
ki od go dzi ny 16: 00 do 18: 00.

Puls Nie mo dli na: Na czym po le ga pra -
ca za rzą du i współ pra ca po mię dzy za rzą -
dem a człon ka mi ROD „Zło cień”?

Ta de usz La so ta: Przede wszyst kim dba my
o zie mię nie użyt ko wa ną. Po nad to roz po rzą dza my
fun du sza mi skład ko wy mi. Za chę ca my człon ków
do ko rzy sta nia ze sprzę tu, ja kim dys po nu je my, a są
to: ko siar ka, ko sa me cha nicz na, opry ski war ka oraz
szli fier ka do ostrzy. Sta ra my się wal czyć z róż ny mi
for ma mi wan da li zmu, któ ry cza sem do ty ka na sze
dział ki, mam tu na my śli kra dzież ogro dzeń czy nisz -
cze nie mie nia. 

Puls Nie mo dli na: A jak ra dzi cie so bie
z nisz czy ciel ski mi si ła mi na tu ry? 

Ta de usz La so ta: Kie dy zo sta łem pre ze sem,
a by ło to do kład nie 27 kwiet nia 2010 ro ku, tuż na po -
cząt ku mo jej ka den cji ob fi te desz cze za la ły ca ły ob -

szar przy uli cy Lwow skiej -Pod wa le. Oczy wi ście skład -
ki rocz ne by ły za ma łym fun du szem na na pra wę
szkód wy rzą dzo nych przez po wódź. Dla te go zgło si -
li śmy się do Kra jo wej Ra dy Dział kow ców miesz czą -
cej się w War sza wie. Przy zna ła nam ona bez zwrot -
ną za po mo gę w wy so ko ści 20 tys. zł na usu wa nie
skut ków po wo dzi. Prze zna czy li śmy te pie nią dze
na re ge ne ra cję ogro dzeń, któ re naj bar dziej ucier pia -
ły, na ba da nia zdat no ści zie mi oraz in ne po trzeb ne
wy dat ki. Bar dzo po mógł nam rów nież bur mistrz
Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz, któ ry prze zna -
czył dla naj bar dziej po szko do wa nych 15 ton wap na. 

Puls Nie mo dli na: Ja kie jest ak tu al ne
za in te re so wa nie dział ka mi?

Ta de usz La so ta: Nie ste ty, ale star si wła ści -
cie le dzia łek uskar ża ją się na swo je dzie ci i wnu ki,
któ re nie chcą prze jąć dzia łek czy na wet po móc
w ich ob ra bia niu. Zda rza ją się też oso by, któ re z wiel -
kim za pa łem ła pią za gra bie i po mi mo wie ku czy
zdro wia spę dza ją na dział ce prak tycz nie ca ły dzień.
Jed ną z człon kiń ROD „Zło cień” jest 84 let nia ko bie -
ta, któ ra w tym ro ku rów nież za po wie dzia ła, że dział -
ki nie od da je, bo uwiel bia spę dzać na niej czas.

Puls Nie mo dli na: A czy pre zes lu bi spę -
dzać czas na dział ce?

Ta de usz La so ta: Uwiel biam! To jest mój spo -
sób na od stre so wa nie. Po wiem szcze rze, że nic nie
sma ku je tak do brze jak wy cho do wa ne przez sie bie
wa rzy wa i owo ce. Ostat nio na wet go to wa łem
barszcz z kup nych bu ra ków i bra ko wa ło mi w nim
praw dzi we go sma ku. Po sia da jąc wła sną dział kę
wiem, co jem i to jest dla mnie naj waż niej sze. Po le -
cam to na praw dę każ de mu!

Puls Nie mo dli na: Dzię ku ję za roz mo wę.
Ta de usz La so ta: Dzię ku ję i ser decz nie na -

kła niam wszyst kich Czy tel ni ków Pul su Nie mo dli na
do upra wia nia wła snej dział ki. 
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Roz po czy na jąc spo tka nie bur mistrz za pew -
niał ze bra nych, jak waż na jest in we sty cja dla na -
sze go re gio nu, któ ra nie tyl ko po zwo li na roz bu do -
wę gmi ny, jej uno wo cze śnie nie, ale rów nież
za pew ni no we miej sca pra cy. Uczest ni cy mo gli
bli żej za po znać się z do tych cza so wy mi dzia ła nia -
mi in we sty cyj ny mi gmi ny Nie mo dlin, dzię ki przy go -
to wa nej przez bur mi strza pre zen ta cji. 

In for ma cję do ty czy ły in we sty cyj nych dzia łań
gmi ny Nie mo dlin w la tach 2008 – 2012, któ rych
na kła dy do ro ku 2011 wy nio sły 25.052.336 zł.
Wśród nich zna la zły się m. in.: bu do wa kom plek -
su spor to we go do pro gra mu „Mo je bo isko Or -
lik 2012”, za kup apa ra tu ry me dycz nej do SZOZ
w Nie mo dli nie, wy ko na nie stud ni głę bi no wej
w Gra czach, bu do wa ha li wi do wi sko wo -spor to wej
w Nie mo dli nie oraz re kul ty wa cja wy sy pi ska we
wsi Ro gi. 

Bur mistrz przed sta wił zgro ma dzo nym pla ny
zwią za ne z roz po czę ty mi in we sty cja mi gmi ny oraz
ty mi, któ re w nie da le kiej przy szło ści zo sta ną zre ali -

zo wa ne. Wy mie nio ne zo sta ły pla ny zwią za ne m.in.
z re wi ta li za cją śród mie ścia Nie mo dli na oraz par -
ku miej skie go, re mon tem bu dyn ku Ośrod ka Kul tu -
ry, mo der ni za cją oświe tle nia gmi ny, bu do wą
miesz kań so cjal nych.

W ze sta wie niu gmin oraz jed no stek or ga ni za -
cyj nych gmin po wia tu opol skie go za ak cep to wa -
nych w ra mach pro gra mów: Re gio nal ny Pro gram
Ope ra cyj ny Wo je wódz twa Opol skie go 2007-2013

oraz Pro gram Ope ra cyj ny Ka pi tał Ludz ki 2007-
2013, gmi na Nie mo dlin za ję ła pierw sze miej sce,
wy prze dza jąc tym sa mym ta kie gmi ny jak: Po pie -
lów, Prósz ków, Ozi mek czy Tar nów Opol ski. Sta ra -
nia o po zy ska nie ze wnętrz nych środ ków fi nan so -
wych przez gmi nę Nie mo dlin przy nio sły
w la tach 2008-2010 kwo tę w wy so ko ści
22 590 391.10 mln zł.

Po wy stą pie niu bur mi strza głos za bra ły:
skarb nik gmi ny Ali cja Do ma lew ska oraz dy rek tor
Ban ku BZWBK Gra ży na Olek sy. Po czę ści ofi cjal -
nej spo tka nia, przy szedł czas na roz mo wę
z przed się bior ca mi, pod czas któ rej każ dy z obec -
nych na sa li mógł za brać głos i przed sta wić swo -
je zda nie na fo rum.

Na ta lia Kry jom

Z Ta de uszem La so tą, pre ze sem
kom plek su dział ko we go „Ro dzin ny
Ogród Dział ko wy Zło cień w Nie mo -
dli nie roz ma wia Na ta lia Kry jom.Wiem, co jem

Spo tka nie z przed się bior ca mi
13 kwiet nia br, w re stau ra cji „Na Wy spie” bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan -

kie wicz zor ga ni zo wał pierw sze fo rum przed się bior ców nie mo dliń skich.

Wystąpienie dyrektor
BZ WBK

w Niemodlinie
Gryżyny Oleksy
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Wy śpie wa ła Grand Prix we Wro cła wiu
W pią tek 13 kwiet nia br. wo ka list ki Sce ny Mło dzie żo wej Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo -

dli nie – Alek san dra Ka le ta, Ju sty na Ada mow ska i Mag da le na Mro żek – wzię ły udział
w XI Ogól no pol skim Mło dzie żo wym Prze glą dzie Twór czo ści Agniesz ki Osiec kiej „Bar dzo
Wiel ka Wo da” we Wro cła wiu. Do kon kur su przy go to wa ły się pod kie run kiem Ka ta rzy ny
Pa szu li -Gryf i Paw ła Ostrow skie go.

Po prze słu cha niach kon kur so wych dwie z nich za kwa li fi ko wa ły się do ga lo we go kon cer tu lau re atów. Pod -
czas fi na łu wer dykt od czy tał prze wod ni czą cy ju ry – Wa cław Jusz czy szyn, li der ze spo łu Wol na Gru pa Bu ko -
wi na. Ju sty na Ada mow ska za in ter pre ta cję pio sen ki „Ty gry sie tan go” zdo by ła wy róż nie nie, na to miast Alek -
san dra Ka le ta za peł ne emo cji wy ko na nie utwo ru „Świat Or don ki” i wraż li wość sce nicz ną otrzy ma ła na gro dę
Grand Prix, któ ra ode bra ła z rąk pre zy den ta Wro cła wia Ra fa ła Dut kie wi cza. Je stem za sko czo na na gro dą,
nie spo dzie wa łam się ta kie go wy róż nie nia – mó wi ła Ola Ka le ta tuż po od czy ta niu wer dyk tu. Pod czas fi na ło -
we go kon cer tu lau re atów, któ ry od był się w Cen trum Kul tu ry – Za chód we Wro cła wiu, wo ka list ki za śpie wa -
ły na gro dzo ne utwo ry. W przy szłym ro ku Ola Ka le ta weź mie udział w pra cach ju ry kon kur su „Bar dzo Wiel -
ka Wo da” i wy ko na „Świat Or don ki”, ja ko ze szło rocz na lau re at ka na gro dy Grand Prix.

To jed nak nie pierw sze na gro dy, któ re re pre zen tan ci z Nie mo dli na przy wieź li z „Bar dzo Wiel kiej Wo dy”.
Alek san dra Ka le ta po wtó rzy ła suk ces Mag da le ny Krze mień, któ ra w 2006 r. zdo by ła na gro dę Grand Prix za in -
ter pre ta cję pio sen ki „Ga fy”. Pod czas tej sa mej edy cji To masz Ło zo wic ki utwo rem „Mia stecz ko Bełz” wy śpie -
wał dru gie miej sce. Dwa la ta wcze śniej, w 2004 r., wy róż nie nie przy wio zła z Wro cła wia Ka ta rzy na Gry giel
za wy ko na nie pio sen ki „Czło wiek pięk ny jest”. Póź niej sze la ta to ko lej ne wy róż nie nia – Ju sty ny Ada mow skiej
za „Por no gra fię” i „Czar ne per fu my”, Ka ro li ny Spól nic kiej za „Pro szę są du”, Mag da le ny Krze mień za „Ucisz
ser ce” oraz ko lej ny suk ces i miej sce pierw sze za wy ko na ną przez Mag da le nę Krze mień „Roz mo wę po ety z ko -
mor ni kiem”. 

Red.

Wy róż nie nie dla Mag da le ny Krze mień
Mag da le na Krze mień, wo ka list ka Sce ny Mło dzie żo wej dzia ła ją cej w Ośrod ku Kul tu -

ry i in struk tor śpie wu, zo sta ła wy róż nio na w opol skich eli mi na cjach do „Su per De biu -
tów” 49 KFPP Opo le 2012. 

Eli mi na cje od by ły się w dniu 19 kwiet nia br. w Na ro do wym Cen trum Pol skiej Pio sen ki w Opo lu. Ju ry w skła -
dzie: Elż bie ta Za pen dow ska (spe cja list ka od emi sji gło su), An na Pa nas (pio sen kar ka jaz zo wa), Olaf De ri gla -
soff (mu zyk, ba si sta) spo śród ośmiu wy ko naw ców bio rą cych udział w eli mi na cjach naj wy żej oce ni ło wy stęp
Pio tra Jur kow skie go z ze spo łem Sam Wiesz Kto, któ ry bę dzie re pre zen to wać Opolsz czy znę na opol skim fe -
sti wa lu. 

Pod czas prze słu chań na sza re pre zen tant ka wy ko na ła prze aran żo wa ną wer sję hi tu „Su tra” gru py Si Stars.
Ju ro rzy wy róż ni li ją za wa run ki wo kal ne. I nic dziw ne go. Bo słu cha jąc tej pio sen ki trud no nie czuć cia rek ga -
nia ją cych po ple cach. Na le ży do dać, że to już dru gie z rzę du wy róż nie nie przy zna ne wo ka li st ce w kon kur sie
de biu ty. „Do trzech ra zy sztu ka” – po wie dział te go rocz ny lau re at Piotr Jur kow ski, któ ry po dob nie jak Mag -
da do ce nio ny zo stał w dwóch edy cjach kon kur su. Za trze cim ra zem wy grał…

Red.

Pa smo suk ce sów w Kor fan to wie
26 kwiet nia br. w Miej skim Do mu Kul tu ry w Kor fan to wie już po raz XXI od był się Wo -

je wódz ki Dzie cię cy Fe sti wal Pio sen ki, na któ rym za pre zen to wa ły się wo ka list ki Ośrod ka
Kul tu ry w Nie mo dli nie.

Alek san dra Ka le ta – pod opiecz na Ka ta rzy ny Pa szu li -Gryf zdo by ła pierw sze miej sce w ka te go rii szkół gim -
na zjal nych pre zen tu jąc pio sen ki: „Mi łość” z re per tu aru Mar ka Gre chu ty oraz „Do łez ki, łekz ka”, ze sło wa mi
Jo na sza Ko fty. W tej sa mej ka te go rii Mar le na Bo ro wicz – wy cho wan ka Na ta lii Kry jom wy śpie wa ła miej sce
dru gie. Na gro dzo no ją za wy ko na nie pio se nek „Brzyd cy” Gra ży ny Ło ba szew skiej oraz „Ta ki cud i miód” Da -
nu ty Bła żej czyk. Za „Dzi kie wi no” Mar ka Gre chu ty oraz „Tra fił swój na swe go” Agniesz ki Osiec kiej, wy róż nie -
nie otrzy ma ła Mar ta Fe do ro wicz. W ka te go rii szkół pod sta wo wych wy róż nie nie po wę dro wa ło do Wik to rii Grud -
niok – pod opiecz nej Mag da le ny Krze mień.

Lau re atom ser decz nie gra tu lu je my.
Red.
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Wio sen ny dzień kul tu ral nych wy da rzeń
Za na mi ko lej ny wspa nia ły ar ty stycz ny wie czór. 19 kwiet nia br. na sce nie wi do wi sko -

wej Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie wy stą pi ła jed na z wo ka li stek Sce ny Mło dzie żo wej
– Do ro ta Zy siak. Tuż po jej wy stę pie od był się wer ni saż prac mło de go ar ty sty – Ra fa ła Kra -
ski. 

„Do ro ta nas za cza ro wa ła” – mó wi ły pod eks cy to wa ne wy stę pem, ko le żan ki wo ka list ki. Ich zda nie po dzie -
li ła rów nież in struk tor ka śpie wu Mag da le na Krze mień: „Trud ny re per tu ar wy ma ga nie tyl ko świet nej tech ni -
ki wo kal nej, ale przede wszyst kim nie zwy kłej wraż li wo ści. Do ro ta za chwy ci ła mnie swo ją ar ty stycz ną doj rza -
ło ścią – zro bi ła wiel ki po stęp”. 

Pod czas re ci ta lu po ja wi ły się chwi lę re flek sji, głę bo kie tek sty oraz ro man tycz ne dźwię ki, a wszyst ko to pod -
kre ślił ko bie cy wdzięk oraz zmy sło wy głos mło dej ar tyst ki. Ale jak trud ne by ło by śpie wa nie bez mu zy ki? Za -
dba li o nią: Pa weł Ostrow ski oraz Ka ta rzy na Pa szu la – Gryf. Współ pra cu jąc stwo rzy li cie ka we aran ża cje utwo -
rów, któ re za pre zen to wa ła pu blicz no ści Do ro ta Zy siak. 

Do dat ko wych wra żeń es te tycz nych do star czy ła wi dzom wy sta wa prac Ra fa ła Kra ski, pod czas któ rej moż -
na by ło po dzi wiać se rię por tre tów wy ko na nych ołów kiem. „Cie szę się, że pra ce zo sta ły tak po zy tyw nie przy -
ję te. Usły sza łem dzi siaj wie le cie płych słów. Jest to dla mnie waż ne, po nie waż to mój pierw szy wer ni saż.” – za -
pew niał ar ty sta. Wśród prac zna la zły się por tre ty, któ re wręcz z fo to gra ficz ną do kład no ścią pre zen to wa ły
twa rze ta kich gwiazd jak m. in.: An tho ny Hop kins, Mil la Jo vo vich czy Jes si ca Al ba. 

Pra ce Ra fa ła Kra si wy sta wio ne są w foy er Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie. Chęt nych ser decz nie za pra -
sza my do oglą da nia prze pięk nych por tre tów.

Na ta lia Kry jom

Ośrodek Kultury w Niemodlinie zaprasza do wspólnej zabawy
z okazji Dnia Dziecka - 1 czerwca 2012r. godz.13.00.

W programie:
• pokaz strażacki
• konkurs plastyczny z nagrodami „kredą  po asfalcie”
• rysowanie na sztalugach
• konkurs na najlepsza karykaturę
• konkursy  zręcznościowe
• konkurs piosenki dla najmłodszych  z nagrodami
• słodki  poczęstunek
Zapraszamy Dzieci wraz z Rodzicami do wspólnej zabawy!!

Wystawa „Karpika” w Muzeum w Nysie
Ośrodek Kultury w Niemodlinie oraz firma „Ornament” z Nysy serdecznie zapraszają na uroczyste

spotkanie z okazji 20-lecia istnienia firmy, które odbędzie się 1 czerwca br., o godz. 18.00 w Muzeum w Nysie,
ul. Biskupa Jarosława 11.

W programie: prezentacja firmy „Ornament”, recital Magdaleny Krzemień oraz otwarcie pokonkursowej
wystawy Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego w „Karpik”.
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Ba śnio wy po ra nek
w Ośrod ku Kul tu ry

W dniu 23 kwiet nia br. Ośro dek Kul tu ry
w Nie mo dli nie po raz ko lej ny go ścił ak to -
rów z Na ro do we go Te atru Edu ka cji we
Wro cła wiu. 

Za pre zen to wa li oni trzy spek ta kle o róż nej te ma -
ty ce, z któ rych naj więk sze wra że nie zro bi ło na przed -
szko la kach przed sta wie nie za ty tu ło wa ne „Ba śnie
Da le kie go Wscho du”.

Za ska ku ją ce przy go dy Sind ba da, prze dziw nych
ba śnio wych stwo rów oraz okrut nych czar no księż ni -
ków wpro wa dzi ły mło dych wi dzów w ta jem ni czy
świat ba śni. Przy bli ży ły one rów nież dzie ciom kul tu -
rę Orien tu oraz tra dy cje, któ ry mi się cha rak te ry zu je.

„Naj bar dziej po do ba ły nam się Ala dyn i księż -
nicz ka” – stwier dzi ły jed no gło śnie przed szko la ki, na -
da jąc tym sa mym no we imię dla głów ne go bo ha te -
ra, któ rym był Sind bad. „Sta ra my się jak naj czę ściej
ko rzy stać z ta kich cie ka wych form edu ka cyj nych.
Dzię ki te mu dzie ci mo gą ob co wać ze sztu ka te atral -
ną oraz za wo dem ak to ra” – za pew nia ły wy cho waw -
czy nie.

Na ta lia Kry jom

IX Wiel ka noc ny
Tur niej Sza cho wy

Dnia 14 kwiet nia br. w gra czew skim
gim na zjum od by ło się ko lej ne spo tka nie
mi ło śni ków sza chów. W zma ga niach
udział wzię ło 22 uczest ni ków w róż nym
wie ku. Wszak wy si łek umy sło wy wło żo ny
w opa no wa nie tej szla chet nej sztu ki do -
stęp ny jest każ de mu chcą ce mu ją opa no -
wać. 

W cią gu trzech go dzin gry wy ło nio no zwy cięz -
ców. W ka te go rii szkół pod sta wo wych: I miej sce za -
jął Ka mil Krze miń ski z ZSP w Gra bi nie, II miej sce przy -
pa dło Alek san drze Czech z SP w Gra czach,
a III miej sce wy wal czył Pa weł Szlu fik ZSP w Gra bi nie.
W ka te go rii uczniów ze szkół po nad pod sta wo wych
od no to wa no na stę pu ją ce wy ni ki: I miej sce zdo był
Ma ciej Ha pa no wicz z PG w Gra czach, II miej sce
przy pa dło Ma te uszo wi Ja da cho wi z PG w Gra czach,
a III miej sce za jął Mi chał Szym czak z Do mu Dziec ka
w Strze go wie. Spe cjal ne wy róż nie nie przy pa dło też
naj młod sze mu sza chi ście – Ja ku bo wi Cze cho wi, któ -
ry dziel nie zdo by wał ko lej ne punk ty.

Wszyst kim zwy cięz com ser decz nie gra tu lu je my.
Dzię ku je my bar dzo za licz ne co rocz ne uczest nic two
uczniom ze szko ły w Ro gach, Gra bi nie, Gra czach
i wy cho wan kom Do mu Dziec ka w Strze go wie. Pra -
gnie my tak że wy ra zić wdzięcz ność wszyst kim opie -
ku nom i ro dzi com, któ rzy ze chcie li to wa rzy szyć swo -
im pod opiecz nym i wspie rać ich wy sił ki przy plan szy. 

Te go rocz ne za wo dy pięk ny mi sta tu et ka mi, dy -
plo ma mi i słod kim po czę stun kiem wsparł skle pik
szkol ny pro wa dzo ny przez Sa mo rząd Uczniow ski PG
w Gra czach. Fa cho we po rad ni ki i po moc przy or ga -
ni za cji tur nie ju za pew nił tak że p. Edward Ję dra, któ -
re mu go rą co dzię ku je my. Już dziś za pra sza my Pań -
stwa do udzia łu w ko lej nych tur nie jach!

Alek san dra Ko rze niow ska i Ra do sław
Pasz kow ski oraz Wo lon ta riusz ki z Klu bu

Czy stych Serc

W po szu ki wa niu do brej szko ły
Trze cio kla si ści Pu blicz ne go Gim na zjum

w Gra czach wraz z wy cho waw ca mi oraz
pe da gog szkol ną, wy bra li się 12 kwiet nia
br. na VII Opol skie Re gio nal ne Tar gi Edu ka -
cji i Ryn ku Pra cy. 

Trze ba przy znać, że za pre zen to wa ne w „Okrą -
gla ku” sto iska przy go to wa ne przez pla ców ki do star -
czy ły oglą da ją cym wie lu bar dzo przy dat nych in for -
ma cji. Ko lej ny już raz ucznio wie mo gli się prze ko nać,
że bez po śred ni kon takt z przed sta wi cie la mi róż no -
rod nych szkół mo że przy nieść wie le ko rzy ści. 

Na si wy cho wan ko wie po szu ki wa li od po wie dzi
na nur tu ją ce ich py ta nia, po nie waż są za in te re so wa -
ni wy bo rem dal szej dro gi kształ ce nia. Mie li oka zję
spo tkać się z in ny mi ucznia mi, wy mie nić do świad cze -
nia, za się gnąć po ra dy na uczy cie li, co do pre fe ro wa -
nych przez sie bie kie run ków edu ka cji.

W dal szej ko lej no ści, w ra mach re kre acji, wy po -
czyn ku oraz lek cji hi sto rii od był się jesz cze je den
przy sta nek – pod Skan se nem Wsi Opol skiej w Bier -
ko wi cach. Pod czas spa ce ru w ple ne rze ucznio wie
obej rze li wie le za gród re gio nal nych. Po dzi wia li róż -
ne bu dyn ki uży tecz no ści pu blicz nej ta kie jak ko ściół,
szko ła, kuź nia czy wia tra ki. „Ten wy jazd na pew no się
opła cił. Ma my na dzie ję, że po mógł na szej mło dzie -
ży pod jąć wła ści we de cy zje i wy bór szko ły po nad gim -
na zjal nej nie bę dzie już pro ble mem. Trze ba jesz cze
tyl ko… zdać do brze eg za mi ny i po sta rać się o świet -
ne świa dec two! Cze go so bie i uczniom ser decz nie ży -
czy my” – mó wi ła jed na z uczen nic.

Alek san dra Ko rze niow ska
Ka ta rzy na Kri st man

Bo gu mi ła Sa noj ca-Tu ła

Z ży cia świe tli cy Szko ły
Pod sta wo wej w Gra czach

Ucznio wie na szej szko ły chęt nie
uczest ni czą w za ję ciach pro wa dzo nych
w świe tli cy szkol nej. 

Naj więk szym za in te re so wa niem cie szą się za ję -
cia pla stycz ne, a zwłasz cza te o te ma ty ce świą tecz -
nej, na któ rych dzie ci wy ko nu ją róż no rod ne ozdo by
i de ko ra cje. W cza sie ich trwa nia ucznio wie po zna -
ją tech ni ki pla stycz ne oraz moż li wo ści wy ko rzy sta nia
su row ców wtór nych w pra cach pla stycz nych, roz wi -
ja ją wy obraź nię i spraw ność ma nu al ną.

Pod opiecz ni w świe tli cy szkol nej przy go to wu ją
rów nież de ko ra cje i kart ki oko licz no ścio we na rzecz
spo łecz no ści szkol nej. Wy ko ny wa ne ozdo by cie szą
się uzna niem uczniów klas star szych, na uczy cie li
i ro dzi ców, któ rzy chęt nie prze ka zu ją, zbęd ne w do -
mach, ma te ria ły pla stycz ne świe tli cy szkol nej. 

Agniesz ka Bo ro wicz

Eko lo gicz ny Kap tu rek
Wy cho dząc na prze ciw no wej pod sta -

wie pro gra mo wej Pu blicz ne Przed szko le
Nr 1 „Baj ka” w Nie mo dli nie wy cho wu je
dzie ci rów nież po przez sztu kę. W dniu 30
mar ca br. dzie ci z wszyst kich grup wie ko -
wych mia ły moż li wość obej rze nia spek ta -
klu ku kieł ko we go pt. „Eko lo gicz ny Czer -
wo ny Kap tu rek” w wy ko na niu swo ich pań.

Pod czas wy stę pu dzie ci mia ły moż li wość wzię cia
czyn ne go udzia łu w in sce ni za cji, po znać i oce nić ce -
chy bo ha te rów oraz zro zu mieć, jak waż ne w ży ciu
czło wie ka jest dba nie o czy ste śro do wi sko.

Głów nym bo ha te rem był Wilk, któ ry nie sza no -
wał ro ślin chro nio nych oraz po zo sta wiał śmie ci gdzie
po pad nie, nie zwra ca jąc uwa gi na miej sce. Do pie ro
po spo tka niu z Czer wo nym Kap tur kiem i Ga jo wym,
je go za cho wa nie bar dzo się zmie ni ło. Wilk za czął se -
gre go wać śmie ci i umiesz czać je w od po wied nich po -
jem ni kach, po ma ga ły mu w tym na sze przed szko la -
ki.

Ak to rzy roz we se la li na wet naj smut niej szych wi -
dzów, po zo sta wia jąc mi łe wspo mnie nia. Barw na
sce no gra fia, któ ra cie szy ła oko dzie ci i po bu dza ła ich
wy obraź nie, by ła dzie łem pań: Ewy Tom ków, Ja dwi -
gi Sy gu ła, bę dą cych rów nież ak tor ka mi wspo mnia ne -
go przed sta wie nia. Po ma ga ły im rów nież Pa nie: Kor -
ne lia Lu da i Alek san dra Szy mań ska. Swój udział
mia ły tak że dzie ci z gru py 5 – 6 lat ków „Kra sna li”,
któ re sa mo dziel nie ma lo wa ły pu deł ka do se gre ga cji
śmie ci wy ko rzy sta ne w spek ta klu.

„Eko lo gicz ny Czer wo ny Kap tu rek” był wy -
sta wia ny tak że dla dzie ci z są sied nie go Przed szko la
Nr 2. Ze bra li śmy mnó stwo braw i wie le bar dzo po -
chleb nych opi nii, za któ re bar dzo dzię ku je my. Wszyst -
ko to od by wa ło się w mi łej at mos fe rze za ba wy. 

Ja dwi ga Sy gu ła
Ewa Tom ków

Dzień Zie mi z SKO
23 kwiet nia br. w Szko le Pod sta wo wej

nr 2 w Nie mo dli nie był ob cho dzo ny „Dzień
Zie mi” z SKO pod ha słem „Do bra ener gia
dla wszyst kich”. Ob cho dy te go dnia już
od wie lu lat wpi sa ne są w hi sto rię na szej
szko ły, a od trzech lat łą czo ne są rów nież
z dzia łal no ścią SKO.

Te go rocz nym ob cho dom te go świę ta nie za bra -
kło fan ta zji. Wszy scy ucznio wie, jak i na uczy cie le, mu -
sie li być ubra ni w coś zie lo ne go. Kla sy kon ku ro wa ły
ze so bą roz wi ja jąc zdol no ści pla stycz ne i in te lek tu al -
ne. 

Jed ną z kon ku ren cji by ło uło że nie „słow nej roz -
sy pan ki” o te ma ty ce eko no micz nej. Wszyst kie kla sy
pra wi dło wo do pa so wa ły róż no rod ne ha sła. Po nad to
mło dzież prze li cza ła czas na gro si ki, a w tej kon ku -
ren cji zwy cięz cą oka za ła się kla sa 6b. Wszyst kie kla -
sy obej rza ły fil my o pro duk cji pie nię dzy oraz róż -
nych spo so bach wy ko rzy sta nia źró deł ener gii
od na wial nej, jej po zy ski wa nia i oszczę dza nia. Na -
stęp nie ucznio wie ry so wa li pla ka ty, na któ rych każ -
da kla sa mia ła zi lu stro wać po da ne spo so by uzy ski -
wa nia i wy ko rzy sta nia ener gii od na wial nej: słoń ca,
wia tru, zie mi i wo dy. Na za koń cze nie, kla sy otrzy ma -
ły dy plo my, a kla sa 3b – któ ra wy gra ła – otrzy ma ła
na gro dę rze czo wą w po sta ci pił ki siat ko wej. 

W tym dniu zo sta ły tak że pod su mo wa ne kon kur -
sy in dy wi du al ne SKO, któ re od by ły się w na szej szko -
le w II se me strze, skła da ją ce się z pię ciu ka te go rii:
„Jak pra cu je bank?”, „Pre zen ta cja o oszczę dza niu”,
„Qu iz wie dzy o ban kach”, „Kon kurs ma te ma tycz ny
z wie dzy ra chun ko wej” i „Re bus o te ma ty ce eko no -
micz nej”. 

Zwy cięz cy: Ka ro li na Ście płek, Ma te usz Ba weł kie -
wicz, Wik to ria Bi liń ska, Mag da le na Chło pec ka,
Agniesz ka Kar bow nik, Ka ta rzy na Ju kow ska, Alek -
san dra Żak oraz Wik to ria Mi ko łaj czyk otrzy ma li dy -
plo my i na gro dy rze czo we – skar bon ki.

Wik to ria Bi liń ska kl. 6a
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Spo tka nie au tor skie
z Ur szu lą Ko złow ską 

Au tor ka po ezji dzie cię cej, z wy kształ ce -
nia eko no mist ka, dla któ rej pi sa nie jest
wiel ką pa sją i ogrom ną przy jem no ścią
– Ur szu la Ko złow ska – dnia 18 ma ja 2012
ro ku od wie dzi ła nie mo dliń ską bi blio te kę.
Ma ona w swo im do rob ku oko ło dwu stu ty -
tu łów ksią że czek, któ re za chwy ca ją ory -
gi nal no ścią, po czu ciem hu mo ru i cie ka wy -
mi bo ha te ra mi.

Au tor ka spo tka ła się z ucznia mi klas dru gich ze
Szkół Pod sta wo wych Nr 1 i Nr 2 w Nie mo dli nie.
W cie ka wy spo sób przed sta wi ła swo ją twór czość,
czy ta jąc wier sze z ksią że czek ta kich jak: Psot ny pie -
sek, Cie kaw ski ko tek opo wia da ją cych o ma łych zwie -
rząt kach, któ re miesz ka ją w go spo dar stwie i bar dzo
przy po mi na ją dzie ci. Ucznio wie wraz po et ką ba wi li
się sło wem przy wspól nym czy ta niu wier szy ków „ła -
mią cych ję zy ki” z ksią że czek Pa ry nie do wia ry, To
i sio, Czap ka nie Wit ka czy li od lo to we za ba wy sło -
wem. Był też czas na za da wa nie py tań. Ucznio wie py -
ta li mię dzy in ny mi o to: ile lat mia ła za nim za czę ła
pi sać, ile ksią żek na pi sa ła, ja ka by ła jej pierw sza
książ ka, ile cza su zaj mu je na pi sa nie książ ki, czy trud -
no być po et ką i skąd bie rze po my sły do swo ich utwo -
rów. Pa ni Ko złow ska bar dzo wy czer pu ją co udzie la ła
od po wie dzi „na drę czą ce” mło dych czy tel ni ków py -
ta nia.

Na za koń cze nie dzie ci po dzię ko wa ły na sze mu
go ścio wi za spo tka nie, wrę cza jąc kwia ty i śpie wa jąc
pio sen kę, na to miast p. Ur szu la Ko złow ska roz da wa -
ła au to gra fy wraz z de dy ka cja mi oraz po zo wa ła
do pa miąt ko we go zdję cia.

Do ro ta Ol szew ska

Mistrz pięk ne go czy ta nia 
Te go rocz ne ob cho dy Ty go dnia Bi blio -

tek wy róż nił, zor ga ni zo wa ny przez MGBP
w Nie mo dli nie przy współ pra cy ze szko ła -
mi, gmin ny kon kurs pięk ne go czy ta nia.

W sa li kon fe ren cyj nej bi blio te ki, 15 ma ja br.,
o ty tuł „Mi strza Pięk ne go Czy ta nia” wal czy ło 40
uczniów z gmin nych szkół pod sta wo wych. By ło to dla
wszyst kich ogrom ne wy zwa nie, szcze gól nie dla naj -
młod szych uczest ni ków. Zma ga nia uczniów, któ rzy
z wiel kim prze ję ciem udo wod ni li, że po tra fią czy tać
płyn nie i z od po wied nią in ter pre ta cją, skru pu lat nie
oce nia ło ju ry w skła dzie: p. Ire na La chow ska – prze -
wod ni czą ca, p. Mał go rza ta Me dyk -Do lak oraz p. Ja -
ro sław Kow nac ki. Emo cje by ły nie sa mo wi te, a ju ry
po burz li wych ob ra dach wy bra ło Mi strza Pięk ne go
Czy ta nia w sze ściu ka te go riach. Tak oto Mi strza mi
zo sta li:

• kla sa I Ka ta rzy na Do lak – SP Nr 1 w Nie mo dli nie;
• kla sa II Mar ta Ber nac ka – SP Nr 1 w Nie mo dli nie;
• kla sa III Iza be la Bo ber – SP Nr 2 w Nie mo dli nie;
• kla sa IV Ju lia Niż nik – SP Nr 1 w Nie mo dli nie;
• kla sa V Da mian Ko niecz ny – SP w Gra czach;
• kla sa VI Han na Sa le ra – SP w Ro gach.
Każ dy zwy cięz ca otrzy mał na gro dę w po sta ci

czyt ni ka e -bo oków, a po zo sta łych uczest ni ków na gro -
dzo no upo min ka mi. Po nad to wszyst kim wrę czo no
pa miąt ko we dy plo my.

Pra gnie my w tym miej scu po dzię ko wać na szym
spon so rom za udzie lo ne wspar cie fi nan so we i rze -
czo we, dla któ rych idea roz wo ju czy tel nic twa jest

rów nie waż na jak dla nas bi blio te ka rzy. Za tem ser -
decz nie dzię ku je my p. Gra ży nie Olek sy – Dy rek tor
Ban ku Za chod nie go, p. Ja dwi dze Wój ciak – Pre zes
Part ner stwa Bo rów Nie mo dliń skich, p. Elż bie cie Ol -
szew skiej – wła ści ciel ce fir my BI KER oraz p. Zbi gnie -
wo wi Ko ster kie wi czo wi – Pre ze so wi RSP Wy dro wi ce.

Wszyst kim Mi strzom Pięk ne go Czy ta nia i uczest -
ni kom kon kur su skła da my gra tu la cje i ży czy my dal -
szych suk ce sów!

Mał go rza ta Na wroc ka -Ba de ja

Po że gna nie ab sol wen tów LO
27 kwiet nia od by ła się uro czy stość po -

że gna nia ab sol wen tów Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go rocz nik 2011/2012. 

Pro gram ar ty stycz ny tra dy cyj nie przy go to wa li
młod si ko le dzy – ucznio wie klas dru gich LO, pod czuj -
nym okiem swo ich wy cho waw ców p. Ka ta rzy ny Siom -
ki i p. Agniesz ki Ry bic kiej. 

Po czę ści ar ty stycz nej na stą pi ło ofi cjal ne prze ka -
za nie sztan da ru w rę ce no we go pocz tu, któ ry bę dzie
peł nił obo wiąz ki przez naj bliż szy rok. W imie niu Sa -
mo rzą du Uczniow skie go ko le żan ki i ko le gów po że -
gna ła Mar ta My śli wiec. Na stęp nie dy rek tor p. Bar -
ba ra Pa nec ka wrę czy ła na gro dę i pu char Sta ro sty
Po wia tu Opol skie go naj lep szej ab sol went ce Ju sty nie
Krze siń skiej, po tem na gro dy i wy róż nie nia otrzy ma -
li ko lej ni za słu że ni ab sol wen ci. 

Po roz da niu wszyst kich świa dectw na stą pi ła pa -
miąt ko wa se sja zdję cio wa z wy cho waw ca mi. 

E. Woź niak

Eg za mi ny gim na zjal ne
W dniach 24 – 26 kwiet nia br. ucznio -

wie klas trze cich gim na zjum przy stą pi li
do eg za mi nów ze wnętrz nych. Se sję eg za -
mi na cyj ną roz po czę ły we wto rek przed -
mio ty hu ma ni stycz ne, w śro dę kró lo wa ły
przed mio ty ści słe, a czwar tek na le żał
do ję zy ków ob cych.

W tym ro ku szkol nym po raz pierw szy wpro wa -
dzo no osob ne ze sta wy dla hi sto rii i wie dzy o spo łe -
czeń stwie, ję zy ka pol skie go, przed mio tów przy rod ni -
czych i ma te ma ty ki. Rów nież ję zyk ob cy zda wa no
w dwóch tu rach: na po zio mie pod sta wo wym i roz sze -
rzo nym. Tym sa mym czas trwa nia eg za mi nu znacz -
nie się wy dłu żył. 

Wy ni ki eg za mi nów tra dy cyj nie bę dą zna ne
w czerw cu.

E. Woź niak

Ma tu ra 2012
W tym ro ku szkol nym do eg za mi nów

ma tu ral nych przy stę pu je łącz nie 42 ab sol -
wen tów Li ceum Ogól no kształ cą ce go
w Nie mo dli nie. W więk szo ści są to ab sol -
wen ci te go rocz ni, ale jest też kil ku zda ją -
cych, któ rzy chcą po pra wić wy ni ki z wy -
bra nych przed mio tów, uzy ska ne
w po przed nich la tach. 

Zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi każ dy
ma tu rzy sta zda je 3 obo wiąz ko we eg za mi ny pi sem -
ne w wer sji pod sta wo wej: z ję zy ka pol skie go, ma te -
ma ty ki i ję zy ka ob ce go no wo żyt ne go. Do dat ko wo
mo że zda wać w/w przed miot w wer sji roz sze rzo nej.
W na stęp nej ko lej no ści przy cho dzi czas na pi sem ne

eg za mi ny z wy bra nych przed mio tów: w wer sji pod -
sta wo wej lub roz sze rzo nej oraz na obo wiąz ko we eg -
za mi ny ust ne z ję zy ka pol skie go i ję zy ka ob ce go. 

W na szej szko le ma tu rzy ści przy stę pu ją do dat -
ko wo do pi sem nych eg za mi nów z WOS -u, bio lo gii, hi -
sto rii, geo gra fii i che mii. Eg za mi ny pi sem ne za koń czą
się 17 ma ja, na to miast eg za mi nu ust ne po trwa ją aż
do 23 ma ja. Po wo dze nia!

E. Woź niak

Mistrz Or to gra fii 2012
XIII Wiel kie go Kon kur su Or to gra ficz ne go,
pod ho no ro wym pa tro na tem Sta ro sty
Opol skie go i Bur mi strza Nie mo dli na wy ło -
nio ny

Pa ra fra zu jąc sło wa A. Mic kie wi cza z „Pa na Ta -
de usza”, moż na śmia ło rzec, że or to gra fia nie jest
na uką ła twą, ani ma łą i wie lu z nas prze ko na ło się
o tym em pi rycz nie nie je den raz. W fi na le kon kur su,
któ ry od był się 30 mar ca br. wzię ło udział 21 uczest -
ni ków. Pi sa li oni tra dy cyj ne dyk tan do au tor stwa dłu -
go let niej po lo nist ki ZS – po my sło daw czy ni kon kur su
p. Ire ny La chow skiej. 

Pod nie sie nie kom pe ten cji or to gra ficz nych i in ter -
punk cyj nych wśród uczniów, prze ciw dzia ła nie nie -
dba ło ści ję zy ko wej w pi sa niu oraz roz bu dza nie za in -
te re so wa nia kul tu rą ję zy ka oj czy ste go słu ży
or ga ni zo wa ny w nie mo dliń skim Ze spo le Szkół – już
od 13 lat – Wiel ki Kon kurs Or to gra ficz ny. 

W tym ro ku szkol nym wzię li w nim udział ucznio -
wie klas szó stych szkół pod sta wo wych, gim na zja li ści
oraz ucznio wie szkół po nad gim na zjal nych po wia tu
opol skie go. 

Po na pi sa niu przez uczniów m.in. „hi sto rii o zhar -
dzia łym mi strzu krzy żac kim, pół obłą ka nym gry zi -
piór ku, któ ry prze ry wał w pół zda nia, na ła pu -
- ca pu two rzył sied mio zgło sko wy pseu do po emat
i pa trzył pół przy tom nie na he li kop ter za bla do błę kit -
nym ho ry zon tem”, ju ry oce ni ło umie jęt no ści or to -
gra ficz ne i wy ło ni ło Mi strza Or to gra fii i zwy cięz ców
w trzech ka te go riach szkół.

Ty tuł Mi strza Or to gra fii 2012 i na gro dę głów ną
zdo by ła Pau li na Żmu da z Pu blicz ne go Gim na zjum
w Nie mo dli nie.

Dzię ku je my wszyst kim uczest ni kom za udział
oraz na uczy cie lom za przy go to wa nie i za chę ce nie
uczniów do udzia łu w kon kur sie. Or ga ni za to rzy skła -
da ją po dzię ko wa nia spon so rom za rze czo we i fi nan -
so we wspar cie przy or ga ni za cji kon kur su: Sta ro stwu
Opol skie mu, Bur mi strzo wi Nie mo dli na, rad ne mu
po wia to we mu pa nu Edwar do wi Ję drze.

Ka te go ria szó sto kla si stów:
1. Miej sce – Ka ta rzy na An drej szyn – SP Gra cze 
2. Miej sce – Pa tryk Szlu fik – SP Gra bin
3. Miej sce – Mi łosz Błoń ski – SP nr 1 Nie mo dlin
Ka te go ria szkół gim na zjal nych:
1. Miej sce – An na Szkut nik – PG Tu ło wi ce
2. Miej sce – Ma te usz Ja dach – PG Gra cze
3. Miej sce – Mar cin Kol man – PG Nie mo dlin
Ka te go ria szkół po nad gim na zjal nych:
1. Miej sce – Rok sa na Jan kie wicz – LO Nie mo dlin
2. Miej sce – Ju sty na Krze siń ska – LO Nie mo dlin
3. Miej sce – Pau li na Ju zwa – LO Nie mo dlin

V. Szczyrk 
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Ob cho dy Świa to we go
Dnia Książ ki i Praw Au tor skich
w Chro brym

Z oka zji Świa to we go Dnia Książ ki
i Praw Au tor skich w Bi blio te ce Szkol nej
przy go to wa no wy sta wę pro mu ją cą czy tel -
nic two. W dniach 18 – 23 kwiet nia br. mło -
dzież pod czas lek cji bi blio tecz nych mo gła
po znać oko licz no ści usta no wie nia Świę ta
Książ ki, przy po mnieć so bie hi sto rię roz wo -
ju pi sma i po wsta nia książ ki. 

W ra mach cie ka wo stek moż na by ło się do wie -
dzieć, ja ka jest naj więk sza i naj mniej sza książ ka
na świe cie, któ ra jest ob ję to ścio wo naj grub sza, a któ -
ra naj droż sza. 

W od nie sie niu do w/w re kor dów mło dzież mia -
ła do wglą du eg zem pla rze ksią żek z Bi blio te ki Szkol -
nej: naj mniej sze i naj więk sze for ma ty, naj star sze wy -
da nia ksią żek (np. Tre ny Ja na Ko cha now skie go
wy da ne we Lwo wie w 1874 r.), bądź róż ne wy da nia
te go sa me go ty tu łu.

Z list be st sel le rów na ryn ku wy daw ni czym roz po -
zna wa no ty tu ły ksią żek do stęp ne w Bi blio te ce oraz
ty po wa no ty tu ły cie szą ce się naj więk szą po pu lar no -
ścią, two rząc ak tu al ną szkol ną li stę be st sel le rów.

Wy sta wa cie szy ła się du żym za in te re so wa niem
uczniów za rów no gim na zjum, jak i li ceum, a jej przy -
pie czę to wa niem był qu iz czy tel ni czy o bu do wie książ -
ki. Po łą cze nie przy jem ne go z po ży tecz nym spra wi ło
wszyst kim wie le ra do ści, a cen ne i opty mi stycz ne
uwa gi skła nia ły do re flek sji nad ro lą książ ki we współ -
cze snym świe cie. 

Od był się tak że szkol ny kon kurs pla stycz ny na re -
kla mę książ ki z oka zji świa to we go Dnia Książ ki i Praw
Au tor skich, a je go wy ni ki pre zen tu ją się na stę pu ją -
co: I miej sce za ję ły: Wio let ta Pał ka i Mal wi na Zię ta -
ra z kla sy II cg, II miej sce zdo by ła Pol ly an na Wa si lew -
ska z kla sy II B LO, III miej sce otrzy ma ły Ju lia
Kwie ciń ska i Agniesz ka Ra dec ka z kla sy I bg, a wy róż -
nie nie po wę dro wa ło do Bo że ny Ma li głow ski z kla -
sy II B LO. 

Po nad to na gro dy po cie sze nia za udział w kon -
kur sie otrzy ma li ucznio wie kla sy II bg: Mar ta Wy dra,
Do mi ni ka Grin, Ju lia Zie liń ska, Agniesz ka Czaj ka,
An na Ra ina, Ka ta rzy na Ka nas, An na Ko no wa luk,
Pa weł Krup ski, Dag ma ra Sta siuk, Ka ro li na Wy soc ka. 

Agniesz ka Tracz

„Ma te ma ty ka
In ne go Wy mia ru” 
Ma te ma tycz ne Mi strzo stwa Pol ski
Dzie ci i Mło dzie ży

30 mar ca br. w Ze spo le Szkół w Nie mo dli nie od -
był się kon kurs ma te ma tycz ny w ra mach pro jek tu re -
ali zo wa ne go przez fir mę Edu ka cyj no -Wy daw ni czą
ELI MAT „Ma te ma ty ka In ne go Wy mia ru – or ga ni za -
cja Ma te ma tycz nych Mi strzostw Pol ski Dzie ci i Mło -
dzie ży”. 

Jest to pro jekt in no wa cyj ny, za twier dzo ny przez
Mi ni ster stwo Edu ka cji Na ro do wej w ra mach prio ry -
te tu PO KL – Wy so ka Ja kość Sys te mu Oświa ty. Ko -
or dy na to rem pro jek tu w na szej szko le jest p. He le na
Święch. W tym ro ku pi lo ta żo wo do kon kur su przy stą -
pi li ucznio wie li ceum, ale za mie rza my w na stęp nym
ro ku szkol nym po sze rzyć gro no je go uczest ni ków
o uczniów gim na zjum.

Ma te ma tycz ne Mi strzo stwa są kon kur sem ogól -
no pol skim, do któ re go zgło si ło się po nad 37 ty się cy
uczniów z róż nych ty pów szkół. Wy ni ki zna ne bę dą
póź niej szym ter mi nie.

E. Woź niak

Pa ra mo że wię cej
9 ma ja br. w Ze spo le Szkół w Nie mo dli -

nie od był się kon kurs ma te ma tycz ny „Pa ra
mo że wię cej”, prze zna czo ny dla uczniów
gim na zjum. Ho no ro wy pa tro nat nad kon -
kur sem ob jął Sta ro sta Opol ski. 

W kon kur sie wy star to wa ło 36 gim na zja li stów
z Dą bro wy Nie mo dliń skiej, Gra czy oraz Nie mo dli na.
Uczest ni cy zma ga li się z róż no rod ny mi za da nia mi lo -
gicz ny mi, krzy żów ka mi, ukła dan ka mi, ła mi głów ka mi
i szy fra mi. Cie ka wa for ma prze bie gu te go kon kur su
ma na ce lu po pu la ry zo wać ma te ma ty kę i pre zen to -
wać ją w spo sób przy ja zny dla uczniów. Pa ry pre zen -
to wa ły wy rów na ny po ziom, a zwy cię ży li: Pa try cja
Król i Woj ciech Ka miń ski z gim na zjum Ze spo łu Szkół
w Nie mo dli nie. 

Na gro dzo no jesz cze trzy pa ry: An nę Ce bul lę
i To ma sza Gru cę z Pu blicz ne go Gim na zjum w Dą bro -
wie Nie mo dliń skiej, Ma te usza Ja da cha i Prze my sła -
wa Mi cu na z Pu blicz ne go Gim na zjum w Gra czach,
Aga tę Zie liń ską i Bar tło mie ja Jóź ków z Pu blicz ne go
Gim na zjum w Dą bro wie Nie mo dliń skiej. 

Pa ry otrzy ma ły dy plo my i na gro dy rze czo we
ufun do wa ne przez sta ro stwo. Ser decz nie gra tu lu je -
my.

E. Pięt ka

Dzień Pa mię ci Ofiar Zbrod ni
Ka tyń skiej w Chro brym

3 kwiet nia ob cho dzo ny jest Dzień Pa -
mię ci Ofiar Zbrod ni Ka tyń skiej. Dzień ten,
usta no wio ny zo stał w 2007 ro ku przez
Sejm Rzecz po spo li tej Pol skiej. „W hoł dzie
ofia rom zbrod ni ka tyń skiej oraz dla
uczcze nia pa mię ci wszyst kich wy mor do -
wa nych przez NKWD na mo cy de cy zji na -
czel nych władz Związ ku So wiec kie go
z dnia 5 mar ca 1940 ro ku”. 

W ra mach ob cho dów te go dnia ucznio wie klas
trze cich gim na zjum oraz klas li ce al nych Ze spo łu
Szkół w Nie mo dli nie, wzię li udział w za ję ciach po -
świę co nych zbrod ni ka tyń skiej. 

Lek cje wzbo ga co ne pre zen ta cją mul ti me dial ną
prze pro wa dził p. A. Pra jel, pra cow nik Cen tral ne go
Mu zeum Jeń ców Wo jen nych w Łam bi no wi cach
– Opo lu. Ucznio wie mo gli tak że za po znać się z oko -
licz no ścio wą ga zet ką po świę co ną spra wie ka tyń -
skiej.

Do ro ta Moź dzier ska

Li ce ali ści z Chro bre go z wi zy tą
w Ban ku Za chod nim

Dnia 2 kwiet nia br. kla sa 2A LO
pod opie ką p. Do ro ty Moź dzier skiej uda ła
się do Ban ku Za chod nie go WBK w Nie mo -
dli nie. 

Wyj ście zo sta ło zor ga ni zo wa ne w ra mach za jęć
z pod staw przed się bior czo ści. Na miej scu zo sta li śmy

bar dzo mi le przy wi ta ni przez p. dy rek tor Gra ży nę
Olek sy oraz pra cow ni ków ban ku. 

Pod czas spo tka nia do wie dzie li śmy się jak sku -
tecz nie in we sto wać i po mna żać ka pi tał, jak ob li czać
wy so kość od se tek od lo kat ter mi no wych oraz wy so -
kość po dat ku od do cho dów ka pi ta ło wych zwa nym
po tocz nie po dat kiem Bel ki. Pa dło tak że wie le py tań
do ty czą cych funk cjo no wa nia ban ku, in we sto wa nia
na gieł dzie oraz czyn ni ków wpły wa ją cych na zmia nę
kur sów wa lu to wych. 

Spo tka nie za koń czy ło się ma łym po czę stun kiem
i roz da niem upo min ków. W imie niu ca łej kla sy oraz
p. D. Moź dzier skiej ser decz nie dzię ku je my p. dy rek -
tor Gra ży nie Olek sy oraz pra cow ni kom ban ku: p.
Bo że nie Go śniow skiej-Grę bo wiec oraz p. Mi ro sła wie
Kru pie za po świę co ny czas oraz prze ka za nie wie lu
cen nych in for ma cji, któ re znacz nie po sze rzy ły na szą
wie dzę z za kre su in we sto wa nia ka pi ta łu.

Pau li na Za wi ślak ll. 2 a LO
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Awans „Je dyn ki” do fi na łów
wo je wódz kich

W Go go li nie od był się wo je wódz ki pół -
fi nał szkół w pił ce noż nej chłop ców. Pierw -
sze miej sce i awans do fi na łu wo je wódz kie -
go za ję ła dru ży na PSP nr 1 Nie mo dlin
po ko nu jąc ko lej no SP2 Zdzie szo wi ce 3:1,
SP 1 Strzel ce Opol skie 3:2 i re mi su jąc z SP
Sko ro goszcz 2:2.

Na to miast dru ży na Or li ków Je dyn ki Nie mo dlin
do lat 10, w ści słym fi na le po wia tu po ko na ła Klub
Spor to wy Kra sie jów 7: 0 i Bud ko wi ce 8: 1 – awan su -
jąc do fi na łu wo je wódz kie go, bę dą ce go eli mi na cją
do mi strzostw Pol ski, w tej ka te go rii wie ko wej.

Jan Ja nik

No wa sa la fit ness już otwar ta
Za pra sza my do no wej sa li fit ness, znaj -

du ją cej się w ha li wi do wi sko wo -spor to wej
w Nie mo dli nie. 

Do dys po zy cji Pań stwa od da je my sa lę z no wym
wy po sa że niem: bież nią, ro wer kiem, or bi ter kiem oraz
trze ma urzą dze nia mi do ma sa żu.

Sa la czyn na jest od po nie dział ku do piąt ku w go -
dzi nach: od 8.00 do 21.00. 

Inf. wł.

Spor to wa Ma jów ka z OSiR -em
i PSP nr 1 

Ośro dek Spor tu i Re kre acji w Nie mo dli -
nie oraz Pań stwo wa Szko ła Pod sta wo wa
nr 1 w Nie mo dli nie zor ga ni zo wa li cykl im -
prez spor to wych pod na zwą „Spor to wa

Ma jów ka”. Ad re sa ta mi wy da rze nia by ły
dzie ci z te re nu gmi ny Nie mo dlin. 

W dniu 30 kwiet nia br. w ra mach ogól no pol skie -
go tur nie ju pił kar skie go o „Pu char Tym bar ku” wy star -
to wa ło dzie więć ze spo łów: czte ry ze spo ły dziew czyn
re pre zen tu ją ce szko ły z Ro gów, PSP nr 1 w Nie mo dli -
nie, dwie eki py PSP nr 2 w Nie mo dli nie, pięć ze spo -
łów chłop ców re pre zen tu ją cych szko ły z Ro gów, PSP
nr 1 w Nie mo dli nie, dwie eki py z PSP nr 2 w Nie mo -
dli nie i ze spół re pre zen tu ją cy LKS „Skal nik” Gra cze.
Zma ga nia to czy ły się sys te mem „każ dy z każ dym”. 

W ka te go rii dziew czy nek mi łą nie spo dzian kę spra -
wi ły uczen ni ce z Ro gów, któ re nie spo dzie wa nie, ale za -
słu że nie wy gra ły ry wa li za cję. Na dru gim miej scu upla -
so wa ły się uczen ni ce PSP nr 1, a trze cie i czwar te
miej sce przy pa dło dziew czyn kom z PSP nr 2. 

W ka te go rii chłop ców zde cy do wa ne zwy cię stwo
po wę dro wa ło do eki py z „Je dyn ki”, któ rzy pew nie wy -
gra li wszyst kie swo je me cze tra cąc za le d wie jed ną
bram kę w ca łym tur nie ju. Na dru gim miej scu upla -
so wa li się ucznio wie szko ły w Ro gach, trze cie miej sce
za ję ła dru ży na Skal ni ka Gra cze, a czwar te i pią te
miej sce am bit ni ucznio wie PSP nr 2 z Nie mo dli na. 

Za wod ni cy dru żyn, któ re za ję ły miej sca od 1
do 3 otrzy ma li pa miąt ko we me da le ufun do wa ne
przez bur mi strza Nie mo dli na Mi ro sła wa Stan kie wi -
cza, któ re wrę czył dy rek tor Ośrod ka Spor tu i Re kre -
acji w Nie mo dli nie Krzysz tof Ku biak.

Na stęp nie o go dzi nie 11.00 na pla cu przy szkol -
nym od by ły się bie gi prze ła jo we dla uczniów PSP nr 1
w Nie mo dli nie. Za wod ni cy wy stę po wa li w sze ściu
ka te go riach wie ko wych z po dzia łem na ka te go rie
dziew czyn i chłop ców. W za wo dach wy star to wa ło po -
nad 200 za wod ni ków i za wod ni czek. Naj lep si za -
wod ni cy w po szcze gól nych ka te go riach otrzy ma li
me da le ufun do wa ne przez bur mi strza Nie mo dli na.
Wszy scy uczest ni cy bie gu w na gro dę za dziel ną spor -
to wą po sta wę, na gro dze ni zo sta li słod kim upo min -
kiem ufun do wa nym przez PSP nr 1 w Nie mo dli nie.

Mar cin Ja nik

Spor to wy Dzień Dziec ka
z OSiR -em 

Za pra sza my na Tur niej Pił ki Noż nej
z oka zji Mię dzy na ro do we go Dnia Dziec ka.

Tur niej od bę dzie się 31 ma ja br. na Bo isku Or -
lik 2012 w Nie mo dli nie o go dzi nie 10.00. W tur nie -
ju bio rą udział re pre zen ta cje: PSP nr 1 w Nie mo dli -
nie, PSP nr 2 w Nie mo dli nie, PSP w Ro gach, PSP
w Gra czach, ZSP w Gra bi nie, OSiR Nie mo dlin. Po -
nad to in ne atrak cje: zjeż dżal nia, dmu cha ny za mek,
kon kur sy.

Ter mi narz NLP 2012
Ko lej ka 1 • 21.05.2012r. 
1. Godz. 18.00 Ry nek Sqad v Mo na ri Grod ków
2. Godz. 19.00 UEG Grod ków v FC Nie mo dlin
3. Godz. 20.00 Ja ku bo wi ce v Co ve bo 
4. Godz. 21.00 So kół Nie mo dlin v Old bo je

Ko lej ka 2 • 28.05.2012r.
5. Godz. 18.00 Ry nek Sqad v Co ve bo 
6. Godz. 19.00 So kół Nie mo dlin v Ja ku bo wi ce 
7. Godz. 20.00 Mo na ri Grod ków v UEG Grod ków
8. Godz. 21.00 Old bo je v FC Nie mo dlin

Ko lej ka 3 • 4.06.2012r. 
9. Godz. 18.00 FC Nie mo dlin v So kół Nie mo dlin
10. Godz. 19.00 Old bo je v Ry nek Sqad
11. Godz. 20.00 Co ve bo v Mo na ri Grod ków
12. Godz. 21.00 UEG Grod ków v Ja ku bo wi ce 

Ko lej ka 4 • 11.06.2012r.
13. Godz. 18.00 Ja ku bo wi ce v Old bo je
14. Godz. 19.00 UEG Grod ków v Co ve bo
15. Godz. 20.00 FC Nie mo dlin v Ry nek Sqad
16. Godz. 21.00 So kół Nie mo dlin v Mo na ri Grod ków

Ko lej ka 5 • 16.06.2012r.
17. Godz. 14.00 Ry nek Sqad v UEG Grod ków 
18. Godz. 15.00 Old bo je v Mo na ri Grod ków 
19. Godz. 26.00 Co ve bo v So kół Nie mo dlin
20. Godz. 17.00 FC Nie mo dlin v Ja ku bo wi ce

Ko lej ka 6 • 18.06.2012r.
21. Godz. 18.00 Ja ku bo wi ce v Ry nek Sqad 
22. Godz. 19.00 So kół Nie mo dlin v UEG Grod ków
23. Godz. 20.00 Mo na ri Grod ków v FC Nie mo dlin 
24. Godz. 21.00 Old bo je v Co ve bo

Ko lej ka 7 • 25.06.2012r.
25. Godz. 18.00 Ry nek Sqad v So kół Nie mo dlin
26. Godz. 19.00 Ja ku bo wi ce v Mo na ri Grod ków
27. Godz. 20.00 UEG Grod ków v Old bo je
28. Godz. 21.00 FC Nie mo dlin v Co ve bo

Roz po czę cie se zo nu na ba se nie w Lip nie
Dy rek cja OSiR in for mu je, że dnia 8 ma ja 2012r. Fir ma Kram bud z Gra czy ukoń -

czy ła re mont niec ki głę bo kiej ba se nu, przy uli cy Da szyń skie go. 9 ma ja br. roz po czę -
li śmy na pusz cza nie wo dy do nie cek ze stud ni głę bi no wej, co da je gwa ran cję na roz -
po czę cie te go rocz ne go se zo nu od dnia 16 czerw ca. Prze wi du je my, że se zon po trwa
do dnia 26 sierp nia.

Na dzień 17 czerw ca pla nu je my or ga ni za cję fe sty nu na otwar cie se zo nu w ra mach Dni Nie mo -
dli na, gdzie pla nu je my wie le atrak cji mię dzy in ny mi Tria th lon, tur niej siat ków ki pla żo wej oraz wie le in -
nych atrak cji. 

Krzysz tof Ku biak
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Mło dzi fa ni te ni sa sto ło we go z ca łe go wo je wódz twa opol skie go ze -
bra li się 16 kwiet nia br. w ha li wi do wi sko wo -spor to wej w Nie mo dli nie,
aby wziąć udział w VI edy cji tur nie ju „Me mo riał im. An drze ja Grub by”.

– Cie szę się, że już po raz szó sty mam przy jem ność or ga ni zo wać me mo riał, któ ry na -
dal cie szy się du żym za in te re so wa niem wśród mło dzie ży. Chcia ła bym wszyst kim za wod -
ni kom ży czyć po wo dze nia w dzi siej szych roz gryw kach – mó wi ła Lu cy na Grub ba – żo na
zmar łe go te ni si sty An drze ja Grub by – pod czas otwar cia za wo dów.

W za wo dach uczest ni czy ło 11 dru żyn szkol nych z te re nu ca łe go wo je wódz twa opol -
skie go. Wej ściów kę do fi na łu, któ ry od by wać się bę dzie w So po cie, wy wal czy ła dru ży -
na z PSP w Kę dzie rzy nie -Koź lu w skła dzie: Mi chał Cież, Pa tryk Rat ko oraz Mi chał Rad -
ko. Za naj lep szą za wod nicz kę uzna no Ju lię Wój cik z Chró ścic, a za naj lep sze go
za wod ni ka – wspo mnia ne go już Mi cha ła Cie ża. 

Na gro dy dla naj lep szych za wod ni ków oraz zwy cię skich ekip ufun do wa ła Fun da -
cja im. An drze ja Grub by. Mło dym te ni si stom ser decz nie gra tu lu je my. 

Red.

PN: Już po raz VI oby wa się Me mo riał
An drze ja Grub by or ga ni zo wa ny przez Fun -
da cję, któ rej Pa ni prze wod ni czy i jest jej za -
ło ży ciel ką. Czym cha rak te ry zu ją się dzia ła -
nia Fun da cji?

Lu cy na Grub ba: Fun da cja im. An drze ja
Grub by po wsta ła 6 lat te mu, rok po śmier ci mę ża.
Jej dzia łal ność po le ga na pro mo wa niu war to ści
etycz nych spor tu m.in. zwią za nych z za sa dą fa ir play,
któ rej An drzej był wiel kim zwo len ni kiem. Chce my pro -
pa go wać i upo wszech niać ak tyw ność spor to wą
wśród dzie ci i mło dzie ży. Fun da cja imie nia An drze -
ja Grub by chcę przy bli żyć syl wet kę wspa nia łe go spor -
tow ca, któ rym był mój mąż, dla te go co rocz nie or -
ga ni zu je my tur nie je te ni sa sto ło we go na te re nie ca -
łej Pol ski.

PN: Me mo riał imie nia An drze ja Grub by
cie szy się du żym za in te re so wa niem wśród
mło dzie ży…

Lu cy na Grub ba: Tak du że za in te re so wa nie tur -
nie jem jest nie zwy kle bu du ją ce. Me mo riał od by wa się
we wszyst kich wo je wódz twach Pol ski i star tu ją w nim
re pre zen ta cje szkol ne te ni sa sto ło we go. Każ da wy gra -
na dru ży na z da ne go wo je wódz twa zo sta je za pro szo -
na do fi na łu ogól no pol skie go, któ ry od by wa się
w So po cie. Star tu ją w nim 24 dru ży ny, w tym szes -
na stu zwy cięz ców eli mi na cji wo je wódz kich oraz tzw.
dru ży ny z „dzi ką kar tą”, czy li te ze szkół i in nych in -
sty tu cji no szą cych imię An drze ja Grub by.

PN: Po za ogrom nym wy róż nie niem, ja -
kim jest udział w fi na le Me mo ria łu imie nia
An drze ja Grub by, któ ry od by wa się So po cie,
na ja kie atrak cję mo gą li czyć mło dzi spor -
tow cy?

Lu cy na Grub ba: Na szcze blu roz gry wek wo -
je wódz kich zwy cięz cy otrzy mu ją dy plo my oraz na gro -
dy rze czo we. W fi na le za pew nia my wszyst kim uczest -
ni kom noc leg i wy ży wie nie. Or ga ni zu je my wy ciecz ki
po Trój mie ście oraz wyj ścia do aqu apar ku. Po nad to
za pra sza my uczest ni ków do obej rze nia wy sta wy
tro fe ów An drze ja, któ re w su mie li czą po nad 250 sta -
tu etek. Na co dzień prze cho wu ję je w na szym do mu,
gdzie sto ją do kład nie w tych sa mych miej scach, w któ -
rych znaj do wa ły się przed śmier cią mę ża.

PN: To zna czy, że te nis sto ło wy na dal
jest dla Pa ni bar dzo waż nym ele men tem ży -
cia?

Lu cy na Grub ba: Ow szem, ale już nie w tak du -
żym stop niu jak kie dyś.
Nie mniej jed nak, przez 30
lat te nis sto ło wy sta no wił
ogrom ną część na sze go
ży cia. Za rów no mąż jak
i dzie ci cięż ko tre no wa li,
dla te go sport był dla nas
co dzien no ścią. Dzi siaj sta -
ram się kon ty nu ować dzie -
ło roz po czę te przez mo je -
go mę ża, po nie waż on
rów nież pro mo wał te nis
sto ło wy wśród mło dych
spor tow ców.

PN: Na co szcze -
gól nie trze ba zwra -
cać uwa gę tre nu jąc
z mło dzie żą?

Lu cy na Grub ba:
Przede wszyst kim trze ba

ich zmo ty wo wać. Bez chę ci pra cy cięż ko jest co kol -
wiek osią gnąć. Na uczy cie le mu szą zwró cić szcze gól -
ną uwa gę na spo sób pro wa dze nia za jęć. Mu szą uwa -
żać na to, aby nie znie chę cić mło de go spor tow ca, tyl -
ko po ka zać mu, że te nis sto ło wy jest zna ko mi tą al ter -
na ty wą spę dze nia wol ne go cza su. Uczeń szko ły
pod sta wo wej to jesz cze ma łe dziec ko, któ re bar dzo
szyb ko chło nie wie dzę, dla te go war to jest kształ to wać
w nim umie jęt ność po ko ny wa nia trud no ści oraz ra -
dze nia so bie z po raż ką. Dzię ki tym zdol no ściom ła -
twiej jest po ko ny wać prze szko dy po ja wia ją ce się za -
rów no pod czas gry w te ni sa, jak i tej tro chę po waż -
niej szej gry, któ rą jest ży cie.

PN: Dzię ku ję bar dzo za roz mo wę.

Z Lu cy ną Grub bą – żo ną wy bit ne go pol skie go te ni si sty sto ło we go An drze ja Grub by
– na te mat fun da cji, te ni sa sto ło we go i za mi ło wa niu do spor tu roz ma wia Na ta lia Kry jom.

Przez 30 lat te nis sto ło wy sta no wił
ogrom ną część na sze go ży cia

VI Me mo riał im. An drze ja Grub by 
w Nie mo dli nie

poleca „SPOŁEM” PSS Niemodlin
ponadto zapraszamy do naszych sklepów

przez 7 dni w tygodniu oferujemy towar
tani, różnorodny, zawsze  ś w i e ż y.

Dla każdego coś DOBREGO!!!

Świeże i chrupkie
pieczywo

Bogate w błonnik


