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Dro dzy Czy tel ni cy!
W li sto pa do wym nu me rze „Pul su Nie mo dli na”

kró lu je Kar pik, a za tem prze czy ta ją Pań stwo ob szer -
ną re la cję z ju bi le uszo wej ga li X Mię dzy na ro do we -
go Kon kur su Ry sun ku Sa ty rycz ne go „Kar pik” 2012,
któ ry od czte rech lat jest czę ścią Świę ta Kar pia – dwu -
dnio we go wy da rze nia kul tu ral ne go na szej gmi ny. 

W tym mie sią cu już po raz pią ty przy zna no sta -
tu et kę Zło te go So ko ła – na gro dę dla oso by lub in -
sty tu cji, któ ra wy róż nia się dzia łal no ścią na rzecz
lo kal nej spo łecz no ści. Pu bli ku je my przy tej oka zji roz -

mo wę z Ra fa łem Pa sierb kiem – no mi no wa nym
do na gro dy. Dwu krot ny mistrz świa ta w mo to cy -
klo wym fre esty le’u opo wia da o po cząt kach swo -
jej pa sji, któ ra sta ła się dla nie go czymś wię cej,
o pierw szych star tach w za wo dach i te go rocz nym
po by cie w USA.

Po nad to za mie ści li śmy ar ty kuł o szcze gól -
nych ju bi la tach gmi ny Nie mo dlin. Swo je Zło te Go -
dy ob cho dzi ło pięt na ście mał żeństw, któ rych pa -
miąt ko we zdję cie za miesz cza my.

Na ła mach „Pul su Nie mo dli na” ape lu je my rów -
nież do na szych Czy tel ni ków o włą cze nie się w ak -
cję po mo cy po trze bu ją cym ro dzi nom z na sze go oto -
cze nia. Wspa nia łą oka zją jest do te go ini cja ty wa
Szla chet nej Pacz ki. 

Za chę ca my tak że do lek tu ry ar ty ku łów z ży cia
przed szko li, szkół i bi blio te ki, a tak że re la cji i wy -
ni ków Bie gu Skal ni ka, któ ry od by wa się każ de go ro -
ku w Gra czach.

Mi łej lek tu ry. Re dak cja

Ol ga i Boh dan Ber nac cy, Jó ze fa Błasz czyk, Cze sła wa i Do mi nik Fa ra sie wi czo wie, Kry -
sty na i Cze sław Ga po wie, Ka zi mie ra i Ro mu ald Grę bow co wie, Wan da i Edward Ję drzej -
czy ko wie, An to ni na i Cze sław Ło zo wic cy, Ma ria i Wła dy sław Ma zu ro wie, Ja ni na Moź -
dzier ska, Ro mu al da i Ma rian Ra tusz ni, Wan da i Ka zi mierz Ta ra tu ta, Te re sa i Ry szard
Wi niar czy ko wie, Bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz, Prze wod ni czą cy Ra dy
Miej skiej w Nie mo dli nie Ma riusz Niec karz.

Złote GodyZłote Gody

Niemodlin, ul. Opolska 14, tel. 77 460 74 66
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W dniach 16 i 17 li sto pa da br.
Nie mo dlin na pew no był nie kwe -
stio no wa ną sto li cą kar pia
w Pol sce, a mo że i na świe cie,
gdzie po raz czwar ty ob cho dzi -
li śmy Świę to Kar pia – dwu dnio -
wą im pre zę ob fi tu ją cą w wie le
wy da rzeń kul tu ral nych.

W pierw szym dniu fe sti wa lu kar pia naj waż niej -
si by li naj młod si ry sow ni cy, po nie waż w nie mo dliń -
skim Ośrod ku Kul tu ry od by ła się uro czy stość wrę cze -
nia na gród lau re atom kon kur su pla stycz ne go „Ma ły
Kar pik 2012”. Ra zem z dzieć mi obec ni by li rów nież
ro dzi ce, na uczy cie le, dy rek to rzy szkół, przed sta wi cie -
le władz sa mo rzą do wych po wia tu i mia sta, człon ko -
wie ju ry i spon so rzy kon kur su.

Grand Prix i na gro dę Lo kal nej Gru py Ry bac kiej
„Opolsz czy zna” otrzy ma ła z rąk pre ze sa Ja ku ba Ro -

szu ka – Ka ro li na Lew czak, re pre zen tu ją ca Szko łę
Pod sta wo wą w Grodź cu (gmi na Ozi mek). Na gro dy
w ka te go rii klas 0-4 tra fi ły do Mi cha ła Oleś ko wa ze
Szko ły Pod sta wo wej w Gra bi nie, Ka ta rzy ny Do lak
ze Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Nie mo dli nie i Mar ka
Lusz czy ka ze Szko ły Pod sta wo wej w Po pie lo wie.
W ka te go rii klas 5-6 na gro dzo ne zo sta ły: Jo an na
Pra jel i Wik to ria Ha biak ze Szko ły Pod sta wo wej nr 1
w Nie mo dli nie oraz Alek san dra Grusz ka ze Szko ły
Pod sta wo wej w Popielowie. Wy róż nie nie Fir my „Or -
na ment” z Ny sy otrzy ma ły Ali cja Her man ze Szko ły
Pod sta wo wej w Grodź cu (gmi na Ozi mek) i Iza be la
Kyć ze Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Nie mo dli nie.

– Chcia ła bym przede wszyst kim po dzię ko wać
dzie ciom, któ re na pew no bar dzo chęt nie stwo rzy ły ry -
sun ki na te go rocz ny kon kurs. Je ste śmy bar dzo mi le za -
sko cze ni, że by ło tak du żo prac, któ re by ły wy ko na ne
na wy so kim po zio mie. Ry sun ki by ły pięk ne i bar dzo ko -
lo ro we. Mie li śmy ogrom ne trud no ści, że by wy brać te
naj ład niej sze – po wie dzia ła Mał go rza ta Bie droń, któ -
ra od kil ku lat za sia da w ju ry „Ma łe go Kar pi ka”. – Ma -

my na dzie ję, że na przy szły rok tak że wy śle cie swo je
pra ce. Dzię ku je my na uczy cie lom, któ rzy za dba li o to,
że by te pra ce do nas do tar ły.

Po wrę cze niu na gród przy szedł czas na za ba wę
i ani ma cje dla dzie ci „Co szu mi w sta wie”. By ły kon -
kur sy, prze cią ga nie li ny, szu ka nie skar bu, a tak że
ma lo wa nie twa rzy. Ba wi li się wszy scy i każ dy uczest -
nik otrzy mał pa miąt ko wą na gro dę.

W pierw szym dniu Świę ta Kar pia mia ła rów nież
miej sce kon fe ren cja za ty tu ło wa na: „Roz wój ry bac twa
oPol skie go – szan se i roz wój”, któ ra od by ła się w re -
stau ra cji Dwo rek w Gra czach. Spo tka nie po świę co ne
go spo dar ce ry bac kiej na sze go re gio nu zor ga ni zo wa -
ła Lo kal na Gru pa Ry bac ka „Opolsz czy zna” oraz Pol -
skie To wa rzy stwo Ry bac kie. W pro gra mie kon fe ren cji
zna la zły się te ma ty po świę co ne m.in. do brym przy kła -
dom wy ko rzy sta nia fun du szy unij nych przez ry ba ków
wo je wódz twa opol skie go czy też ofer ta pierw sze go
ogól no pol skie go pro jek tu pro mo cji bez po śred niej
sprze da ży ryb. „Part ner stwo dla Do li ny Ba ry czy” po -
dzie li ło się z uczest ni ka mi kon fe ren cji do świad cze nia -
mi w bu do wa nie mar ki re gio nu przy wy ko rzy sty wa niu
in no wa cyj nych me tod. Przed za koń cze niem kon fe ren -
cji jej uczest ni cy mo gli za brać głos w dys ku sji na te mat
po ru sza nych zagadnień i przy szło ści ry bo łów stwa
w na szym re gio nie.

Dru gi dzień ob cho dów Świę ta Kar pia roz po czął
się w po łu dnie na nie mo dliń skim Ryn ku, gdzie
na daw nym bru ku, obok za byt ko wej lam py miej skiej
mia ło miej sce ku li nar ne show Jaś ka Ku ro nia „Ryb ne
sma ki w kuch ni Ku ro nia”. Przy sło necz nej po go dzie,
zna ny ku charz opo wia dał i po ka zy wał, jak przy rzą dzić
aro ma tycz ną zu pę ryb ną. Za chę cał do je dze nia ro dzi -
mych ryb, któ rych je my za ma ło. Pod kre ślał, że miesz -
kań cy Nie mo dli na mo gą ku po wać świe że go kar pia
na miej scu. – Uwa żam, że mu si my przy wró cić kar pio -
wi na leż ne miej sce w na szej kuch ni. To jest na sza mi -
sja. Karp jest nasz, wie my, gdzie on pły wa, czym jest
kar mio ny. To jest fan ta stycz na ry ba i na praw dę nie
mu si my spro wa dzać zde cy do wa nie mniej smacz nych
ryb np. z Azji, któ re są mniej zdro we. Dla te go trze ba
pro mo wać na sze ry by, bo „cu dze chwa li my, a swe go
nie zna my”.

(ciąg dalszy na s. 4)

Wiel kie ry bo bra nie – Świę to Kar pia 2012
Jacek Podlasiński,

Sławomir Lizoń
i Andrzej Terlecki

Laureatka Grand Prix
Małego Karpika

Karolina Lewczak

Autorem pracy,
która zdobyła

Grand Prix, jest
Grigori Katz

z Izraela



(dokończenie ze s. 3)

Po kaz po łą czo ny był z de gu sta cją przy go to wa nej
przez Ku ro nia zu py. Nie któ rzy z ze bra nych na Ryn -
ku wi dzów pierw szy raz w ży ciu je dli zu pę ryb ną i by -
li za sko cze ni, że jest tak do bra.

Dal sza część so bot niej im pre zy po wró ci ła
do Ośrod ka Kul tu ry, w któ re go sa li wi do wi sko wej od -
by ła się ju bi le uszo wa ga la wrę cze nia na gród lau re -
atom X Mię dzy na ro do we go Kon kur su Ry sun ku Sa -
ty rycz ne go „Kar pik 2012”. Na wi dow ni zna leź li się
miesz kań cy gmi ny Nie mo dlin, ry sow ni cy, wła dze
sa mo rzą do we, wo je wódz kie, po wia to we, de le ga cje
miast part ner skich Sti ty (Cze chy) i Do li ny (Ukra ina),
rad ni Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie, przed sta wi cie -
le or ga ni za to rów i go ście. Z oka zji dzie się cio le cia
Kar pi ka zgro ma dze ni na sa li mo gli obej rzeć, za wie -
szo ne nad sce ną, na gro dzo ne pra ce z po przed nich
edy cji kon kur su. W kli mat wod ny wpro wa dza ła de -
ko ra cja sce ny: sie ci, ry by, łódź ry bac ka oraz… ju ro -
rzy kon kur su w ka lo szach, z węd ka mi i pod bie ra ka -
mi. Ja cek Frąc kie wicz w stro ju pro fe sjo nal ne go
ama to ra węd ko wa nia od czy tał wer dykt zna ny nam
już od 12 paź dzier ni ka br. Grand Prix i na gro dę

ufun do wa ną przez Pol skie To wa rzy stwo Ry bac kie
(Fun dusz Pro mo cji Ryb) otrzy mał re pre zen tant Izra -
ela Gri go rij Katz, któ re go pra ca przed sta wia ele -
ganc ką da mę wy pro wa dza ją ca rów nie szy kow ną
ry bę na spa cer. Dwie na gro dy rów no rzęd ne otrzy -
ma li pol scy ry sow ni cy: Ma ciej Trze pał ka i Krzysz tof
Grzon dziel. Po zo sta łe na gro dy i wy róż nie nia otrzy -
ma li: Wi told My sy ro wicz – Na gro da Sto wa rzy sze nia
Ru chu Roz wo ju Re gio nu, Sła wo mir Łu czyń ski – Na -
gro da Od dzia łu Te re no we go ARR w Opo lu, Hen ryk
Ce bu la – Na gro da Fir my Or na ment z Ny sy. Na gro -
dę Bur mi strza Nie mo dli na An drzej Ter lec ki ode brał
oso bi ście z rąk Mi ro sła wa Stan kie wi cza. W kon kur -
sie wy róż nie nia ho no ro we otrzy ma li: Wla di mir Ka -
za ne vsky (Ukra ina), Kon stan tin Ka zan chev (Ukra -
ina), Do ru Axin te (Ru mu nia), Adam Żą dło, Luc
De sche ema eker (Bel gia), Wie sław Zię ba, Le szek
Her ma no wicz (Au stra lia).

Po ce re mo nii roz da nia na gród na sce nie wy -
stą pił, z pew no ścią przez wie lu ocze ki wa ny, ka ba -
ret Koń Pol ski. Ar ty ści za pre zen to wa li nie mo dliń -
skiej wi dow ni naj bar dziej zna ne ske cze, m.in.
Ma ria na i He lę, ple bi scyt na naj po pu lar niej sze go
po li ty ka, skecz o skocz ku nar ciar skim z za chod -
nio po mor skie go. Po wy stę pie ka ba re tu na Ścia nie
Sa ty ry ków uro czy ście od sło nię to trzy ko lej ne ta bli -
ce uzna nych ar ty stów, tym ra zem by li ni mi: Sła wo -
mir Li zoń, Ja cek Pod la siń ski i An drzej Ter lec ki.
Po uho no ro wa niu ry sow ni ków -sa ty ry ków bur mistrz
prze ciął wstę gę i otwo rzył ju bi le uszo wą wy sta -
wę X Mię dzy na ro do we go Kon kur su Ry sun ku Sa ty -
rycz ne go „Kar pik 2012”.

Roz no szą ce się wo ko ło za pa chy nie da wa ły za -
po mnieć go ściom Świę ta Kar pia o Pol sko -Cze skim
Kon kur sie Ku li nar nym na Po tra wę z Ryb. Do kon -
kur su zgło szo no dwa ra zy wię cej po traw niż
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Konferencja rybacka

Zwyciężczyni konkursu
kulinarnego Bogusława

Niewiadomska
i przewodniczący

konkursu Jan Kuroń

Zabawa Co szumi w stawie?
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przed ro kiem i ju ry wy bie ra ło naj lep sze ry bie przy -
sma ki spo śród 25 dań. Ju ry, w skład któ re go wcho -
dzi li: Jan Ku roń (prze wod ni czą cy), sta ro sta mia sta
Sti ty Ji ri Vo gel, bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław
Stan kie wicz, Ja kub Ro szuk – pre zes LGR „Opolsz -
czy zna”, Agniesz ka Za go la – dy rek tor OT Agen cji
Ryn ku Rol ne go w Opo lu oraz Ka ta rzy na Pa szu la -
-Gryf – dy rek tor Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie,
po de gu sta cji wszyst kich po traw za naj lep sze wy -
bra ło pasz tet z kar pia Bo gu sła wy Nie wia dom skiej
– wła ści ciel ki i jed no cze śnie sze fo wej kuch ni re -
stau ra cji z Nie su ło wic. Za py ta na o prze pis, nie
chcia ła go zdra dzić: – Re cep ta na ten pasz tet dłu -
go po wsta wa ła i wło ży łam w nią wie le pra cy. Po -
wiem tyl ko, że jest tam du ża mie szan ka przy praw
i ziół, któ re sa ma su szy łam. Z kar pia moż na przy -
go to wać wie le po traw i po pro stu trze ba pró bo -
wać. Nie ma dróg na skró ty, że by zro bić bar dzo
do bre da nie. Mam na dzie ję, że przy ja dę do Nie -
mo dli na za rok. A je śli ktoś chce spró bo wać pasz -
te tu, to za pra szam do re stau ra cji „W Sta rym Mły -
nie” w Nie su ło wi cach.

Po zo sta łe na gro dy w kon kur sie ku li nar nym:
I na gro da – Le na Mar gu ła za „Nie bo w gę bie”

(ło soś w słod kim so sie z orze cha mi wło ski mi),
II na gro da – Jo lan ta Ra ko czy za kar pia w ga la -

re cie fa sze ro wa ne go ba ka lia mi,
III na gro da – Bar Man go w Opo lu za kar pia

po opol sku,
I wy róż nie nie – Ka ta rzy na Ni żyń ska, Ewa Bu jal -

ska za san da cza po tu raw sku,
II wy róż nie nie – Da nu ta Ma jew ska za ga lan ty -

nę z san da cza w ga la re cie z czer wo nej ka pu sty
z ma ka ro nem se ro wym,

III wy róż nie nie – Zbi gniew Su kien nik za go łąb ki
z ry by i pę cza kiem w so sie kur ko wym.

Na gro dy spe cjal ne Agen cji Ryn ku Rol ne go OT
w Opo lu: Sta ni sla va Smrc ko va za uzený su mec (wę -
dzo ny sum), Aga ta Dwo jak za pie ro gi „zło ta ryb ka”
z barsz czem lub so sem grzy bo wym, Ma rie Za mec ni -
ko va za Šil perské rybí škvar ky.

– Je stem za sko czo ny fan ta stycz ną, luź ną at -
mos fe rą im pre zy, du żą ilo ścią hu mo ru, a jed no cze -
śnie na faj nym po zio mie. Wy so ki po ziom ku li nar ny

kon kur su mnie za dzi wił, a jeż dżę po ca łej Pol sce
i mia łem oka zję spo tkać się z wie lo ma te go ty pu
kon kur sa mi – po wie dział prze wod ni czą cy ju ry kon -
kur su, Jan Ku roń. – Dzi siej sze dwa pierw sze miej -
sca to po tra wy, któ rych au to rzy tro chę za ry zy ko wa -
li, da li wię cej ziół, przy praw, by ły orze chy. Nie ba li
się eks pe ry men to wać i tym spo so bem wy gra -
li. I jesz cze jed no. Dzi siaj by łem za sko czo ny na plus
es te ty ką po tra wy, bo po tra wy z ryb trud no przy go -
to wać, że by na praw dę ład nie wy glą da ły „dla oka”.
Dla te go chy lę czo ła przed au to ra mi po traw
za wspa nia łą es te ty kę po da nia ryb – dodał.

Roz strzy gnię cie kon kur su ku li nar ne go i de gu -
sta cja po traw z kar pia za koń czy ła te go rocz ne ob cho -
dy kar pio we go świę ta. I tak, dzie sią ty kon kurs ry sun -
ku sa ty rycz ne go „Kar pik” i czwar te Świę to Kar pia
prze szło, a ra czej od pły nę ło już do hi sto rii. Za pra sza -
my na wy sta wę po kon kur so wą do Ośrod ka Kul tu ry
oraz do od kry wa nia na no wo ryb nych sma ków,
szcze gól nie na sze go nie mo dliń skie go kar pia.

mk

„Puls Nie mo dli na”: Je ste śmy na im -
pre zie, któ rej głów nym bo ha te rem jest
karp. Stąd pierw sze py ta nie – czy lu bi cie
kar pia i w ogó le ry by?

Wal de mar Sie rań ski: Po dro dze do Nie -
mo dli na zja dłem ry bę.

Le szek Ma li now ski: Ja uwiel biam kar pia,
a szcze gól nie, kie dy zło wię go we wła snym sta wie.
Po sia dam ta ki staw na wsi pod Szcze cin kiem i ho -
du ję tam kar pie. Je śli wy dry go nie wy je dzą i oko -
licz ni miesz kań cy (śmiech), to mam swo je go kar pia
i rze czy wi ście jest to jed na z ryb, któ rą uwiel biam.

PN: A Pan węd ku je (py ta nie do Wal de -
ma ra Sie rań skie go)?

WS: Nie, nie węd ku ję. Ja do ryb mam po dej -
ście bar dziej kon su menc kie. Po dro dze tu taj zja -
dłem san da cza. Wiem, że nie dłu go idą świę ta i bę -
dzie karp po ży dow sku, któ re go re we la cyj nie ro bi

dzia dek. Trze ba bę dzie od nie go wy cy ga nić re cep -
tu rę, jak on to ro bi.

PN: Je ste ście ze so bą na sce nie pra -
wie trzy dzie ści lat. Czy czu je cie się jak
sta re, do bre mał żeń stwo, któ re nie mo że
bez sie bie żyć? Czy li jak Ma rian i He la?

LS: (z dłu gim wes tchnie niem) Ta aak.
WS: (po dob nie wzdy cha jąc) Ta aak. (obaj za -

czy na ją się śmiać). Co by tu po wie dzieć, że by nie
skła mać?

LS: La ta le cą, ale my czu je my się mło dzi. I to
jest naj waż niej sze.

PN: Ja ki ostat nio dow cip al bo sy tu -
acja was roz ba wi ła?

WS: Był ta ki dow cip, ale ja go nie mo gę po -
wie dzieć (śmiech).

Ma ria Bo rzysz kow ska: Mnie roz śmie szy -
ła wczo raj cór ka – opo wie dzia ła ka wał, któ ry opo -

wie dzia ła im pa ni na ję zy ku pol skim w szko le a pro -
pos hal lo we en: Sie dzą dwa du chy na gro bie i je den
mó wi do dru gie go – Ty, a ty w ogó le wie rzysz w lu -
dzi?

LS: Sy tu acji śmiesz nych jest spo ro, zwłasz cza
ze świa ta po li ty ki, któ ry jest tak śmiesz ny, że cza -
sa mi na wet ka ba re cia rze wy sia da ją.

PN: Czy Po la cy ma ją dy stans do sie -
bie? Czy na uczy li śmy się z sie bie śmiać?

WS: Ra czej z są sia da.
PN: Ła twiej śmiać się np. z Niem ców

niż z sie bie?
WS: To się prze no si na wet na ma łe spo łecz -

no ści. Je śli ktoś sły szy dow cip o so bie, to wy da je
mu się, że to nie do ty czy je go, tyl ko je go są sia da.
Że dow cip jest nie o nim.

PN: Był swe go cza su etos ka ba re tu,
któ ry ma nie tyl ko śmie szyć, ale i uczyć.
Czy na dal tak jest?

LS: Ja my ślę, że dzi siaj wszyst ko bar dzo się
uryn ko wi ło. Moż na po wie dzieć, że w pew nym sen -
sie to pu bli ka za czę ła pro wa dzić kon cep cję ka ba -
re tu. Przede wszyst kim ma być śmiesz nie.

PN: Czy są już pla ny na trzy dzie sto le -
cie Ko nia Pol skie go?

LS: Mo że jesz cze nie na trzy dzie sto le cie, ale
pla nu je my w po ło wie stycz nia pre mie rę no we go
pro gra mu na sce nie ka ba re to wej na Ryn ku No we -
go Mia sta w War sza wie. Pi sze my pio sen ki, do nie -
któ rych pi sze się mu zy ka, ske cze też już po wo li są
do pra co wy wa ne. Plan jest ta ki, że by w stycz niu, że
tak po wiem, wy strze lać no wy ma ga zy nek.

Mam swojego karpia
Wy wiad z go ść mi Świę ta Kar pia 2012 – ka ba re tem Koń Pol ski
(w skła dzie: Le szek Ma li now ski, Wal de mar Sie rań ski i Ma ria
Bo rzysz kow ska).

Waldemar Sierański
i Leszek Malinowski



Na wi dow ni za sie dli m.in. Mi ro sław Stan kie wicz
– bur mistrz Nie mo dli na, za stęp ca bur mi strza – Bar tło -
miej Ko strze wa, ksiądz dzie kan Je rzy Chy łek, kom ba tan -
ci, rad ni Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie, dy rek to rzy pla -
có wek oświa to wych, soł ty si i miesz kań cy gmi ny
Nie mo dlin. Spe cjal ny mi go ść mi by li no mi no wa ni do sta -
tu et ki Zło te go So ko ła 2012: Jan Ja nik – wie lo let ni, by ły
dy rek tor PSP nr 1 w Nie mo dli nie, Zbi gniew Ko ster kie -
wicz – pre zes RSP w Wy dro wi cach, Ra fał Pa sier bek
– dwu krot ny mistrz świa ta w mo to cy klo wym fre esty le’u
oraz Sto wa rzy sze nie Mo nar w Gra czach.

Se sję otwo rzył prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie Ma riusz Niec karz. W swo im wy stą pie -
niu krót ko przy po mniał tam te dni, kie dy Jó zef Pił sud -
ski po wró cił z twier dzy mag de bur skiej do Pol ski i 11 li -
sto pa da z rąk Ra dy Re gen cyj nej otrzy mał peł nię
wła dzy. Ja ko Na czel nik pań stwa pol skie go, Pił sud ski
za grze wał Po la ków do wal ki w obro nie nie pod le głej
Rzecz po spo li tej.

– Za sta na wia łem się, na czym po le ga ta wiel kość
i du ma Po la ków i zna la złem od po wiedź. W na szych ży -
łach pły nie krew przod ków, któ rzy po przez po ko le nia,
w tra dy cji prze ka za li nam ta kie ce chy, jak mę stwo,
ofiar ność, pa trio tyzm, przy wią za nie do wol no ści i to le -
ran cja do od mien nych prze ko nań. To są na sze ce chy,
któ re z du mą po win ni śmy pie lę gno wać i po przez przy -
kła dy z ży cia prze ka zy wać mło de mu po ko le niu. Dla te -
go tak waż na jest prze szłość, któ rą z du mą wspo mi na -
my, bo na tych fun da men tach i do świad cze niach na le ży
bu do wać jesz cze lep szą i sil niej szą Pol skę. Do bu do wa -
nia po trzeb na jest też zgo da, dia log, wza jem ne zro zu -
mie nie, wspól ne świę to wa nie, co te raz czy ni my i za co
wszyst kim je stem wdzięcz ny, że zna leź li dziś ten jak że
cen ny czas – po wie dział Ma riusz Niec karz.

Czę ścią wspól ne go świę to wa nia był wy stęp trzech
wo ka li stek Sce ny Mło dzie żo wej nie mo dliń skie go Ośrod -
ka Kul tu ry: Alek san dry Ka le ty, Mag da le ny Mro żek i Do -
ro ty Zy siak, któ re przy for te pia no wym akom pa nia men -
cie wy ko na ły pol skie pie śni pa trio tycz ne i żoł nier skie,
m.in. Roz kwi tły pą ki bia łych róż, Deszcz je sien ny czy Wo -
jen ko, wo jen ko.

Przy oka zji Na ro do we go Świę ta Nie pod le gło ści,
prze wod ni czą cy ra dy miej skiej od czy tał na zwi ska pra -
cow ni ków gmi ny Nie mo dlin, któ rych Pre zy dent RP Bro -
ni sław Ko mo row ski od zna czył me da la mi za dłu go let nią
służ bę. Zło te me da le otrzy ma li: Te re sa Adam czyk, Wa -
le rian Ka liń ski i Ze non Ro mań czu kie wicz. Srebr ny me -
dal otrzy ma ła Zo fia Gwóźdź -Wą cha ła. Me da le za Dłu -
go let nią Służ bę zo sta ły nada ne na wnio sek bur mi strza
Mi ro sła wa Stan kie wi cza i są na gro dą za wzo ro we, su -
mien ne wy ko ny wa nie obo wiąz ków wy ni ka ją cych z pra -
cy za wo do wej w służ bie pań stwa.

W dru giej czę ści uro czy sto ści na stą pi ło uro czy ste
wrę cze nie sta tu et ki Zło te go So ko ła. – W tym ro ku ob -
cho dzi my ma ły ju bi le usz. Jest to już pią ta edy cja Zło te -
go So ko ła. Wszyst ko za czę ło się w grud niu 2007 ro ku.
Wów czas uzna łem, że są wśród nas lu dzie, któ rych po -
sta wa i za an ga żo wa nie w ży cie na szej spo łecz no ści są
wzo rem i si łą dla in nych do dal szych dzia łań. Uzna łem,
że ci, któ rzy w spo sób szcze gól ny przy czy nia ją się
do roz wo ju gmi ny i na sze go spo łe czeń stwa, za słu gu ją
na wy róż nie nie nada ne wła śnie przez spo łe czeń stwo

– przy po mi nał ideę po wsta nia na gro dy bur mistrz, wy -
mie nia jąc przy tym wszyst kich do tych cza so wych no mi -
no wa nych i lau re atów. Zwró cił też uwa gę na zmia nę
w roz pa try wa niu kan dy da tur. – W tym ro ku po raz
pierw szy ka pi tu ła ty pu jąc do no mi na cji, roz pa try wa ła
wnio ski z 2012 ro ku oraz bra ła pod ob ra dy wnio ski do -
ty czą ce no mi no wa nych z lat ubie głych.

De cy zją ka pi tu ły na gro dy, lau re atem sta tu et ki Zło -
te go So ko ła w 2012 ro ku zo stał Zbi gniew Ko ster kie wicz.

Jak na pi sa no w uza sad nie niu wnio sku o wy róż nie nie
sta tu et ką: Pan Zbi gniew Ko ster kie wicz nie prze rwa nie
od 1979 ro ku, kie ru je Rol ni czą Spół dziel nia Pro duk cyj -
na w Wy dro wi cach. Spraw nie prze pro wa dził przed się -
bior stwo przez wszyst kie za wi ro wa nia eko no micz no -
-ustro jo we. Dzię ki je go zdol no ściom me ne dżer skim
od lat spół dziel nia pla su je się w gro nie naj lep szych
przed się biorstw rol ni czych w kra ju, co sta no wi do sko -
na łą pro mo cję na szej gmi ny i re gio nu. Wy ni ki te są do -
strze ga ne i wy so ko oce nia ne przez in sty tu ty i przed się -
bior stwa spe cja li zu ją ce się we wdra ża niu no wych
tech no lo gii upraw i ochro ny ro ślin. Pan Zbi gniew Ko ster -
kie wicz jest tak że zna nym spo łecz ni kiem, za an ga żo wa -
nym w spra wy na szej gmi ny. Kie ro wa na przez nie go fir -
ma czyn nie wspie ra (fi nan so wo i sprzę to wo)
spo łecz no ści lo kal nych i oko licz nych so łectw. Bez je go
po mo cy trud no by ło by prze pro wa dzić wie le im prez
o cha rak te rze kul tu ral nym czy spor to wym.

Pre zes Rol ni czej Spół dziel ni Pro duk cyj nej w Wy -
dro wi cach Zbi gniew Ko ster kie wicz, któ ry od bie rał sta -
tu et kę z rąk bur mi strza, nie krył za sko cze nia de cy zją ka -
pi tu ły. – Nie spo dzie wa łem się do stać na gro dę spo śród
tak sza now nych no mi no wa nych – po wie dział lau re at,
pa trząc na wy róż nio nych no mi na cją.

Na za koń cze nie uro czy sto ści, dla wszyst kich go ści
wy stą pił Ama tor ski Ze spół Te atral ny, dzia ła ją cy
przy Szko le Pod sta wo wej w Ro gach. Za pre zen to wał
przed sta wie nie w re ży se rii Zdzi sła wa Wa sy li ka – Za gło -
ba swa tem. Gra ak to rów zo sta ła na gro dzo na owa cją
na sto ją co. mk 
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Nominowani do nagrody
Złotego Sokoła

Zło ty So kół 2012
Z oka zji 94. rocz ni cy od zy ska nia przez Pol skę nie pod le gło ści,
w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie od by ła się uro czy sta se sja Ra dy
Miej skiej po łą czo na z ga lą Zło te go So ko ła.

Szkolne poczty sztandarowe

Zbigniew Kosterkiewicz

Amatorski Zespół Teatralny
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Ma rek Krzy ża now ski: Jak to się sta -
ło, że za in te re so wa łeś się mo to ra mi?
W cza sie, kie dy by łeś dziec kiem, to naj -
waż niej sze by ło gra nie w pił kę i za ba wa
pa ty ka mi.

Ra fał Pa sier bek: Szcze rze po wiem, że ni -
gdy do brze nie gra łem w pił kę noż ną czy w siat -
ków kę. Ni gdy do te go nie przy kła da łem wa gi, nie
in te re so wa łem się tym. Z dru giej stro ny bar dzo po -
mo gła mi ro dzi na, w któ rej by ło wie lu pa sjo na tów
mo to cy kli i ob ra ca łem się wśród nich. Rzecz, któ -
rą pa mię tam i wspo mi nam bar dzo po zy tyw nie,
mo ja pierw sza stycz ność z mo to cy klem, to kie dy
dzia dek dał mi pierw szy raz Wu eSKę. Mia łem
wów czas sześć, sie dem lat.

Ale prze cież to du ży mo to cykl.
– Tak, bar dzo du ży. Miał dla mnie „ko mar ka”,

ale ten le żał ze psu ty, więc mó wi do mnie: – Do bra,
no to masz Wu eSKę, tyl ko uwa żaj. I tak mnie pusz -
cza li u mo jej bab ci w Lip nie, któ ra ma za raz ko ło
do mu po le, więc la tem jeź dzi łem po ścier ni sku.
Póź niej jeź dzi łem po róż nych dro gach pod la sem,
po ścież kach. Pa mię tam, jak ko le dzy mi za zdro ści -
li. Oni na ro we rach, a ja na mo to rze (śmiech). Tak
wro słem w mo to cy kle. Po tem mia łem już swo je
mo tor ki i mo to ry.

Two ja mam ni gdy się nie ba ła, że mo -
żesz so bie coś zro bić?

– Ca ły czas. Do tej po ry do mnie dzwo ni, jak
gdzieś je stem, i mar twi się. Ale wie, że nie mo że
mi te go za bro nić, bo to nie mia ło by sen su.

Te raz tak, a jak by łeś młod szy? Jak to
zro bi łeś, że mo głeś jeź dzić na mo to rze?

– My ślę, że mo ja ma ma jest bar dzo to le ran -
cyj na i spo koj nie do te go pod cho dzi. I mo że nie wi -
dzi w tym wszyst kim czar ne go sce na riu sza. Tłu ma -
czy łem jej wie le ra zy, że jest to nie bez piecz ne, ale
o wie le bez piecz niej sze od wa riac twa na dro dze,
w ru chu pu blicz nym, gdzie moż na ulec wy pad ko -
wi przy ma łych pręd ko ściach. Cho ciaż zda rza ło
się, że jak by łem mło dy to la tem jeź dzi łem w krót -
kim rę kaw ku, bez ka sku. I nie in te re so wa ły mnie
ochra nia cze. Ale to by ły błę dy mło do ści (śmiech).
Te raz, jak to mó wią w Sta nach, sa ve to first, bez -
pie czeń stwo przede wszyst kim.

Wróć my jesz cze do prze szło ści. Masz
mo tor, jeź dzisz na nim, ale je stem cie -
kaw, skąd za in te re so wa nie tri ka mi? Prze -
cież nie każ dy, kto jeź dzi na mo to rze,
idzie w stro nę jaz dy fre esty le.

– Mając czter na ście czy pięt na ście lat, mia łem
pierw szy kom pu ter z In ter ne tem. A że in te re so -
wałem się róż ny mi rze cza mi mo to cy klo wy mi, to
szu ka jąc róż nych in for ma cji na ten te mat, ze tkną -
łem się z fil mi ka mi ze Sta nów Zjed no czo nych pierw -
szych fre esty le rów. To był dla mnie szok. Zo ba czy -
łem, co moż na ro bić na mo to rach, któ re za wsze mi
się po do ba ły, na du żych ści ga czach. To nie by ły nie
wia do mo ja kie triki, bo ten sport do pie ro się roz wi -
jał, ale jaz da na tyl nym ko le, sta nie na ba ku, czy
jaz da ty łem do kie run ku jaz dy to by ło coś nie zwy -
kłe go. Nie któ re fil mi ki wi dzia łem set ki ra zy. Po my -
śla łem, że mo gę spró bo wać ta kich rze czy na ro we -
rze. I za czą łem jeź dzić z ko le ga mi na par kin gu
ko ło do mu kul tu ry. Sta wa li śmy na ra my, jeź dzi li śmy
ty łem. Ta kie tam wy głu py. Po dwóch, trzech la tach

po my śla łem, czy nie spró bo wać te go na mo im Su -
zu ki RG80, któ rym jeź dzi łem. Na po cząt ku, oczy wi -
ście, obie ca łem ma mie, że bę dę go sza no wał i nic
nie bę dę na nim ro bił (śmiech). Od ra zu po sy pa ły
się owiew ki i in ne pla sti ki i wszy scy się po go dzi li, że
ten mo to cykl nie wy glą da, jak wy glą dał.

Jak wy glą da ły po cząt ki tri ków na mo -
to rze?

– Pa mię tam, na krę ci łem so bie swój pierw szy
fil mik z jaz dy na tyl nym ko le. Wte dy jesz cze nie
wie dzia łem, jak to się po praw nie ro bi. W tej tech -
ni ce uży wa się tyl ne go ha mul ca. Kie dy prze gi na -
my mo tor do ty łu, to po pro stu tro chę ha mu je my
i nie ma tak du że go praw do po do bień stwa, że by
po le cieć na ple cy, że mo tor nas przy kry je. Wte dy
o tym nie wie dzia łem (śmiech). Nikt mnie nie po -
in stru ował, nie mia łem żad ne go tre ne ra i to by ło
tak: jak się nie wy wró cisz, to się nie na uczysz.
Dzie sięć gleb dzien nie i ko la na po zdzie ra ne. Ale
kie dy po ka za łem ro dzi nie, przy oka zji ja kichś
świąt, pierw szy fil mik, to za miast usły szeć: wa -
riat – wszyst kim się po do ba ło, że tak szyb ko się na -
uczy łem. To mi da ło jesz cze więk szą mo ty wa cję, że
mam opar cie w ro dzi nie.

Nie mia łeś ni gdy po ku sy pręd ko ści,
że by jeź dzić szyb ko, że by jeź dzić na co -
raz więk szych po jem no ściach sil ni ka?

– Nie. Mia łem oka zję jeź dzić bar dzo szyb ko
na mo to rze wuj ka, ale mi to szyb ko prze szło. Pręd -
kość jest faj na, cho ciaż nie bez piecz na, ale mo że
ła two się znu dzić. Pręd kość, pręd kość, ale co da -
lej? Fre esty le po do ba mi się dla te go, że jest kre -
atyw ny. 

Co cie bie po cią ga we fre esty le’u? Co
jest ta kie go, że wra casz z tre nin gu za do -
wo lo ny?

– Dla mnie jest to coś wię cej niż hob by czy pa -
sja. Dla mnie jest to już na wyk. Od kil ku lat jeż dżę
co dzien nie al bo dwa ra zy dzien nie. Tak się do te -
go przy zwy cza iłem, jak do je dze nia. Je śli nie po jeż -
dżę je den dzień, to czu ję, że cze goś mi bra ku je, nie
je stem so bą. Naj lep sze w jeź dzie jest to, że się za -
po mi na o wszyst kim, o pro ble mach. Tre nu jesz
i my ślisz, a na wet nie my ślisz, tyl ko kon cen tru jesz
się na tym, co ro bisz. Trze ba czuć mo to cykl i kie -
ro wać się bar dziej in stynk tem. To mi się po do ba.
No i kre atyw ność. To, że każ dy ma swój styl.
Na za wo dach sę dzio wie nie na rzu ca ją ni cze go,
nie tak jak np. w jeź dzie fi gu ro wej na lo dzie, że
trze ba zro bić to, to i to. We fre esty le’u jest ty le sty -
lów, ilu jest lu dzi na świe cie. Trze ba wy ra zić sie bie.

Jak to się sta ło, że wzią łeś udział
w za wo dach?

– Jeź dzi łem na tym mo im Su zu ki RG80 i mia -
łem z te go przy jem ność. W pew nym mo men cie do -
wie dzia łem się, że bę dą or ga ni zo wa ne pierw sze
Mi strzo stwa Pol ski we fre esty le’u w Bie la wie, sto
ki lo me trów od Nie mo dli na. Usły sza łem, że sę dzia -
mi bę dą ame ry kań scy stun te rzy, któ rych zna łem
z fil mi ków. Chcia łem ich zo ba czyć „na ży wo”, zo -
ba czyć, jak jeż dżą. Po je cha łem ja ko za wod nik, że -
by być bli żej nich, zo ba czyć, jak tre nu ją. Nie na sta -
wia łem się na praw dę na nic. Kie dy przy je cha li śmy,
to zo ba czy łem, że mia łem naj mniej szy mo tor i nikt
mnie nie brał na po waż nie. Dla te go, jak po kwa -
li fi ka cjach by łem pierw szy, to był szok. Mo ja jaz da
mia ła ta ki ame ry kań ski cha rak ter. Wte dy w Pol sce
nikt tak nie jeź dził, bo uwa ża no, że akro ba cje
na mo to rze są dla cyr kow ców. A wła śnie to wy -
punk to wa li sę dzio wie i wy gra łem. Póź niej prak -
tycz nie tych za wo dów nie pa mię tam (śmiech). To
był ta ki szok, że wy gra łem Mi strzo stwa Pol ski.

(ciąg dalszy na s. 8)

Coś wię cej niż pa sja
Roz mo wa z Ra fa łem Pa sierb kiem, dwu krot nym mi strzem świa ta
we fre esty le’o wej jeź dzie mo to cy klem.
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Czy bar dzo stre su jesz się przed za wo -
da mi?

– Ja mam tak, że przed za wo da mi mam większy
stres, tak mie siąc wcze śniej, kie dy przy go to wu ję to
wszyst ko, my ślę, jak to bę dzie. Ale przed sa mymi za wo -
da mi nie. Gdy bym za czął my śleć, że coś mi nie wyj dzie,
to pew nie by mi nie wy szło. A ja wy pra co wa łem wszyst -
ko, uło ży łem, stra te gia jest i wy star czy tyl ko wsiąść, za -
ło żyć kask i je chać. Co bę dzie, to bę dzie. Ja na wet nie
pa trzę na za wo dach, jak jeż dżą in ni, że by się nie roz pra -
szać. Idę do au ta, słu cham mu zy ki. Do pie ro po za wo -
dach oglą dam in ne prze jaz dy.

Kie dy wy my ślasz tri ki? Tyl ko na tre nin -
gach?

– Za wsze to mó wię, że ja nie tre nu ję tyl ko na tre -
nin gu, ale prak tycz nie tre nu ję od ra na do wie czo ra.
W róż nych mo men tach czło wie ka na tchnie, jak coś
tam zro bić, czy gdy ja dę au tem, przed za śnię ciem al -
bo kie dy jem. Za wsze sku piam się na tym, że by dla lu -
dzi tric ki wy glą da ły na skom pli ko wa ne, ale dla mnie by -
ły pro ste, pew ne. Oczy wi ście, mam za wsze ja kieś asy
w rę ka wie, tric ki nie bez piecz ne, któ re mo gą mi nie
wyjść. Ale wte dy pa trzę na punk ta cję. Wi dzę w pół fi na -
le, że jest ma ła róż ni ca punk tów. Mu szę wte dy po je chać
na mak sa, mu szę za ry zy ko wać. Mo gę du żo stra cić, ale
mo że być do brze.

Czy li są ta kie mo men ty na za wo dach,
kie dy je dziesz z tri kiem, któ ry raz ci wy cho -
dzi, a raz nie?

– Tak, do kład nie. Ale ta ki stres i ci śnie nie moż na wy -
ko rzy stać. Jed nych to blo ku je i ogra ni cza, a ja mam tak,
że wte dy du żo le piej mi wy cho dzi jaz da. Dla przy kła du,
w Sta nach jeż dżę na mo to cy klu, któ ry nie jest tak do -
brze przy go to wa ny jak ten, któ ry mam tu taj, bo nie

mam pie nię dzy, że by do pra co wać i od wzo ro wać tam
wszyst ko, co mam w Polsce. Jeź dzi się na nim du żo go -
rzej i go rzej czu ję ten mo to cykl. Ale każ dy mó wi, że prze -
jazd w USA był lep szy, niż w Pol sce czy w Eu ro pie. To jest
wła śnie ad re na li na i de ter mi na cja. Trze ba po ka zać
wszyst ko jak naj le piej.

Jak już po ja wił się te mat mo to ru, to je -
stem cie kaw, czy we fre esty le’u mo tor zu ży wa
się tak sa mo, jak w zwy kłym użyt ko wa niu?

– Tak, tyl ko dzie sięć ra zy szyb ciej (śmiech).
To jak czę sto zmie niasz opo ny?
– Dwa ra zy w ty go dniu, a jak mam po kaz, to jed -

na idzie w go dzi nę. Ale no wych nie ku pu ję, szu kam uży -
wa nych, cho ciaż i te nie są ta nie, więc nie ma lek -
ko. I co dzien nie tan ku ję.

Co ci się po do ba w za wo dach naj bar -
dziej?

– Naj bar dziej po do ba mi się kli mat. Wia do mo, że
każ dy kon cen tru je się na swo im prze jeź dzie, ale kie dy
przy cho dzi co do cze go, jak ktoś ma pro ble my, to je den
dru gie mu po ma ga, na wet po ży czy mo to cykl. Już nie raz
mia łem ta kie sy tu acje. Ostat nio na za wo dach w Ma ro -
ko swój dru gi mo to cykl po ży czy łem mo je mu ko le dze
z Hisz pa nii, bo mu skrzy nia bie gów pa dła. Tak że każ dy
jest na sta wio ny przy ja ciel sko. Mo że dla te go, że jesz cze
nie ma w tej dys cy pli nie nie wia do mo jak du żych pie nię -
dzy, jak np. w wy ści gach Mo to GP. To mi się wła śnie po -
do ba. I to, że się po zna je się faj nych lu dzi, stun te rów
z ca łe go świa ta. Na Mi strzo stwach Świa ta w Zu ri chu
po zna łem Aaro na Twi te, z któ rym do dzi siaj mam kon -
takt i po ma ga mi w Sta nach. Jak je stem na za wo dach
w USA, to za trzy mu ję się u nie go w Atlan cie.

Jak wspo mi nasz wy jaz dy do USA?
– Przede wszyst kim jest du żo za ba wy. Moż na zo -

ba czyć to na zdję ciach. Naj lep szym mo men tem wy jaz -
du by ła jaz da na jed nym ko le na kra wę dzi Wiel kie go
Ka nio nu. Jak by li śmy w Sta nach, to łą czy li śmy tre nin gi
ze zwie dza niem. Wie lu stun te rów z róż nych sta nów za -
pra sza ło nas do sie bie, na swo je miej sców ki, gdzie jeż -
dżą, czy to w No wym Mek sy ku czy na gó rze w Ma ry -
land al bo u ko le gi Aaro na w Long Be ach w Ca li for nii.
Ta kie cy gań skie ży cie, ca ły czas tra sa, za trzy my wa nie się
u ko goś, spa nie na ka na pach al bo w au cie, tre nin gi
w róż nych miej scach, z róż ny mi ludź mi. Prze je cha li -
śmy przez pół to ra mie sią ca w su mie dzie sięć ty się cy mil.

Po do ba ją ci się Sta ny?
– Tak. Mu szę po wie dzieć, że kraj na praw dę ro bi

wra że nie. Po do ba mi się też to, że ten sport jest bar -
dziej roz wi nię ty. W ogó le fre esty le’o we spor ty ma ją
tam więk sze wzię cie. W Sta nach jest o ty le faj nie, że
tam każ dy mo że zro bić ka rie rę. Na wet, jak ktoś jest

mi strzem w je dze niu ham bur ge rów, to ma za raz ja -
kiś spon so ring, pro po zy cje na re kla my i wię cej moż -
li wo ści. U nas na ra zie fre esty le nie jest bra ny po waż -
nie ja ko sport, tyl ko bar dziej, jak ja kieś wy głu py,
na miast ka spor tu.

Nie ma rzysz o tym, że by zo stać w USA?
Więk sze moż li wo ści, spon so rzy, brak zi my
w nie któ rych sta nach.

– Tak, tam jest faj nie (śmiech). Ale chcę pró bo wać
dzia łać tu taj. Pol ska tak sa mo mi się po do ba. Jak się
jeź dzi po in nych kra jach, to się jesz cze bar dziej do ce -
nia swój kraj, swo ją ro dzi nę i przy ja ciół. U nas nie jest
tak źle, jak by mo gło się wy da wać. W Nie mo dli nie
jest gdzie jeź dzić. Faj ny po kaz zro bi li śmy we wrześniu.
Lu dzie są po zy tyw nie na sta wie ni i co raz bar dziej do -
ce nia ją ten sport. Nie któ rzy za trzy mu ją się i pa trzą,
jak ćwi czy my. Jest po zy tyw nie i jest wspar cie. Że by
jesz cze za wsze by ły fun du sze na star ty w za wo dach,
to by ło by bar dzo sa tys fak cjo nu ją co.

Jak wi dzisz swo ją przy szłość za pięć,
dzie sięć lat?

– Nie wiem. Wiem, że ca ły czas nie moż na być mi -
strzem. Te raz cie szę się ży ciem i bę dę się sta rał i tre no -
wał, że by trzy mać po ziom na za wo dach. Chcę też ro -
bić po ka zy w róż nych cie ka wych miej scach. Ostat nio
do sta łem pro po zy cję po ka zu w Du ba ju. Chcę też za jąć
się pro duk cją fil mi ków z więk szym bu dże tem. Mo że uda
się ni mi za in te re so wać spon so rów. Te raz ro bię fil mik
z za wo dów we Fran cji, któ ry bę dzie moż na zo ba czyć
na mo im ka na le na YouTu be. Faj nie by ło by wy pro mo -
wać ten nasz sport i mam na dzie je, że ja kąś ce gieł kę
do te go do kła dam.

Burmistrz Mirosław Stankiewicz, Rafał
Pasierbek i dyrektor OSiR-u Krzysztof Kubiak
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Ludzie

Jak wy glą da fre esty le
na mo to cy klu i czym jest
stunt, naj le piej zo ba czyć

na stro nach Ra fa ła:
www.fa ce bo ok.com/stun -

te r13dot com
www.stun te r13.com

w ser wi sie YouTu be ka nał
stun te r13tv

Podczas Mistrzostw Świata
w Indianapolis

Na krawędzi Wielkiego Kanionu w USA
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Dodatek do „Pulsu Niemodlina”
redagowany przez

Urząd Miejski w Niemodlinie

Roz mo wa
„Pul su Nie mo dli na”

z bur mi strzem Nie mo dli na
Mi ro sła wem

Stan kie wi czem.

PN: Pa nie bur mi strzu, 15-go li sto pa da
przed ło żył pan pro jekt bu dże tu gmi ny
na przy szły rok. Ja kie są naj istot niej sze
za ło że nia te go pro jek tu?

M.S: Pra ce nad bu dże tem trwa ły od wrze śnia.
Pro jekt przed sta wio ny Ra dzie Miej skiej i Re gio nal nej
Izbie Ob ra chun ko wej opie ra się głów nie na in for ma -
cjach prze sła nych przez mi ni stra fi nan sów o do ty czą -
cych pla no wa nych wpły wach z bu dże tu pań stwa
w po sta ci do ta cji i sub wen cji dla na szej gmi ny. Po dru -
gie, w ra mach kon sul ta cji do ty czą cych bu dże tu od by -
łem spo tka nia z przed sta wi cie la mi przed się bior ców,
i uwzględ nia jąc ich trud ną sy tu ację, za pro po no wa łem
ogra ni cze nie wzro stu po dat ków. Nie któ re po dat ki:
od środ ków trans por to wych oraz bu dyn ków zwią za -
nych z dzia łal no ścią go spo dar czą, nie wzro sną w przy -
szłym ro ku, in ne zaś ro sną w stop niu mi ni mal nym.
Ta kie dzia ła nie po win no spo wo do wać więk szą kon ku -
ren cyj ność na szych przed się bior ców, a tym sa mym
ogra ni czać wzrost bez ro bo cia. Mo ją pro po zy cję za ak -
cep to wa ła Ra da Miej ska. Tak więc po stro nie do cho -
do wej wpły wy do bu dże tu bę dą po rów ny wal ne lub
mniej sze niż w ro ku obec nym. Je że li do da my do te go
wzro sty kosz tów pa liw, ener gii elek trycz nej, wzro stu
mi ni mal nej pła cy i wie lu in nych czyn ni ków wpły wa ją -
cych na ogól ne kosz ty funk cjo no wa nia gmi ny a nie za -
leż nych od nas, to rok przy szły bę dzie bar dzo trud ny.
Przy po mnę, że w po ło wie przy szłe go ro ku cze ka nas
jesz cze „re wo lu cja śmie cio wa”, któ ra na kła da na gmi -
nę obo wią zek od bio ru i uniesz ko dli wia nia od pa dów
ko mu nal nych. W bu dże cie za kła da my do cho dy i wy -
dat ki na ten cel – po nad mi lio n zło tych, pod wa run -
kiem, że wszy scy miesz kań cy w ter mi nie bę dą wpła ca li
opła ty śmie cio we. A prze cież wie my, że już obec nie nie
wszy scy oby wa te le do ko nu ją wpłat za miesz ka nia czy

też wo dę. Wszyst ko to po wo du je ko niecz ność po szu ki -
wa nia oszczęd no ści w wy dat kach. Tak zwa ne „cię cia
bu dże to we” po win ny do ty czyć wszyst kich dzie dzin ży -
cia gmi ny, po cząw szy od oświa ty a koń cząc na wy dat -
kach na kul tu rę, sport i re kre ację. Mu si my za cho wać
ge ne ral ną za sa dę wpro wa dzo ną przez mi ni stra fi nan -
sów: bie żą ce wy dat ki mo gą być sfi nan so wa ne tyl ko
i wy łącz nie do cho da mi bie żą cy mi. Mam na dzie ję, że
Ra da Miej ska ro zu mie zło żo ność oraz po wa gę sy tu -
acji i za twier dzi bu dżet w za pro po no wa nych wy so ko -
ściach do cho dów i wy dat ków. Przedłożony pro jekt
bu dże tu jest kom pro mi sem po mię dzy na szy mi moż li -
wo ścia mi a po trze ba mi zgła sza ny mi przez miesz kań -
ców oraz róż ne śro do wi ska. Co jed nak naj waż niej sze,
speł nia wy mo gi sta wia ne przez mi ni stra fi nan sów
w za kre sie tak zwa nej re gu ły wy dat ko wej.

PN: Po wie dział pan o re gu le wy dat ko -
wej mi ni stra fi nan sów. Ja kie mo gą być
sank cje w przy pad ku bra ku za sto so wa nia
się do tej re gu ły?

M.S: W przy pad ku przy ję cia uchwa ły bu dże to -
wej przez Ra dę Miej ską nie zgod nej z wy zna czo ny mi
re gu ła mi, Re gio nal na Izba Ob ra chun ko wa do ko na
sa mo dziel nie usta le nia wy dat ków i do cho dów bu dże -
to wych. Za stą pi więc w tym przy pad ku ra dę. Tak usta -
lo ny bu dżet przez RIO bę dzie mu siał być zre ali zo wa ny
przez gmi nę.

PN: Wspo mniał pan o ogra ni cza niu wy -
dat ków. Pro szę o kil ka przy kła dów.

M.S: Za pro po no wa łem Ra dzie Miej skiej po now -
ne pod ję cie te ma tu szko ły pod sta wo wej w Gra bi nie
i prze ka za nie jej do pro wa dze nia pod mio to wi pry -
wat ne mu. Szko ła i przed szko le po zo sta ną w tym mo -
de lu za rzą dza nia na dal w Gra bi nie, na czym
za le ża ło bar dzo miesz kań com. Szko ła na dal bę dzie
szko łą pu blicz ną, to zna czy że nie bę dzie po bie ra ne
cze sne od ro dzi ców. W dal szym cią gu za pew ni my
do wóz dzie ci do szko ły. My zaś zy ska my na tej ope -
ra cji, gdyż nie bę dzie my do pła ca li z bu dże tu środ ków
po nad te, któ re otrzy ma my z bu dże tu pań stwa. Trwa -
ją jed no cze śnie pra ce zwią za ne z pró bą ogra ni cze -
nia kosz tów w tej pla ców ce przez sa mych na uczy cie li,
a tak że po szu ki wa nia przez dy rek to ra in ne go pod -
mio tu, któ ry mo że po pro wa dzić szko łę. Oszczęd no ści
z te go ty tu łu po win ny się gać 300 000 zło tych rocz -
nie. Osta tecz ną de cy zję w tej spra wie po dej mą rad -
ni RM. Ko lej ną pro po zy cją jest re or ga ni za cja pra cy
kuch ni w sto łów kach szkol nych. Zgod nie z obo wią zu -
ją cy mi prze pi sa mi kuch nie pra cu ją ce w ra mach szkół
są opła ca ne przez gmi nę w stu pro cen tach. W związ -
ku z tym, wszyst kim uczniom, a w za sa dzie ich ro dzi -
com, nie za leż nie od ich do cho do wo ści, gmi na
do fi nan so wu je po sił ki w szko łach. Do fi nan so wy wa -
nie po sił ków dla ro dzin zarówno o ni skich, jak i wy so -
kich do cho dach, nie jest do przy ję cia w obec nych
wa run kach. Prze wi dy wa ne oszczęd no ści z te go ty tu -
łu to dal sze 100 000 zło tych. Przy kła dy Tu ło wic, Le wi -
na Brze skie go i wie lu in nych gmin na sze go
wo je wódz twa wska zu ją, że moż na pro wa dzić wy ży -
wie nie uczniów w sto łów kach szkol nych na do brym
po zio mie, nie ko niecz nie po no sząc aż tak wy so kie
kosz ty, jak w na szej gmi nie. Stąd też w pierw szej ko -
lej no ści pod ję te zo sta ły roz mo wy dy rek to rów szkół
z pra cow ni ka mi kuch ni na te mat prze ję cia tej dzia łal -
no ści i świad cze nia usług wy ży wie nia w for mie dzia -
łal no ści go spo dar czej. Gmi na ze swo jej stro ny ofe ru je
uży cze nie nie od płat ne po miesz czeń, na czyń i urzą -

dzeń, a co naj waż niej sze, moż li wość sa mo za trud nie -
nia i zby tu na świad czo ne usłu gi. Ośro dek Po mo cy
Spo łecz nej w dal szym cią gu bę dzie fi nan so wał po sił -
ki dla naj uboż szych w peł nej wy so ko ści. Ocze ku ję
obec nie na de cy zje pra cow ni ków kuch ni w tej spra -
wie. Ta kich przy kła dów pro po zy cji za ci ska nia pa sa
jest oczy wi ście wię cej. Oszczęd no ści do ty czą rów nież
Urzę du Miej skie go. 

PN: Czy w związ ku z cze ka ją cy mi nas
oszczęd no ścia mi pla nu je pan rów nież
ogra ni cze nia w in we sty cjach gmin nych?

M.S: Pier wot nie za kła da łem odło że nie kolejnych
in we sty cji po ro ku 2013. Jed nak po kon sul ta cjach
z prze wod ni czą cym RM oraz prze wod ni czą cy mi ko mi -
sji sta łych RM, któ rzy mie li od mien ne zda nie, do szli -
śmy do wnio sku, że po mi mo bar dzo trud nych
przy szło rocz nych wa run ków go spo da ro wa nia, po win -
ni śmy mi mo wszyst ko kon ty nu ować pro in we sty cyj ny
roz wój na szej gmi ny. W dal szym cią gu po win ni śmy
od ra biać wie lo let nie za póź nie nia. Re ali za cja te go wy -
zwa nia bę dzie wy ma ga ła od wszyst kich prze strze ga -
nia że la znej dys cy pli ny w za kre sie do cho dów
i wy dat ków. Oczy wi ście tych in we sty cji jest zde cy do -
wa nie mniej niż w tym ro ku i la tach po przed nich.
W pro jek cie bu dże tu zna la zły się: ter mo mo der ni za cja
szko ły w Gra czach, roz po czę cie ka na li za cji Wy dro wic,
bu do wa ga ra żu OSP w Grodź cu, a tak że re mon ty
świe tlic wiej skich w Lip nie i Grodź cu. Po nad to kil ka
mniej szych in we sty cji na ob sza rach wiej skich w ra -
mach fun du szu so łec kie go. Wszyst kie te in we sty cje są
ocze ki wa ne od wie lu lat przez na szych miesz kań ców.
Wszyst kie in we sty cje wy ma ga ją rów nież po sia da nia
tak zwa ne go wkła du wła sne go, czy li wła snych środ -
ków, któ re, jak wia do mo, po cho dzą z kre dy tów lub po -
ży czek, a tak że ze sprze da ży mie nia ko mu nal ne go. 

PN: Pod su mo wu jąc na szą roz mo wę, to
rok 2013 za po wia da się ja ko naj trud niej -
szy w tej ka den cji sa mo rzą du. 

M. S: Bu dżet gmi ny jest jak każ dy bu dżet do mo -
wy. O tym wie dzą naj le piej na sze pa nie, któ re zma ga -
ją się naj czę ściej z do cho da mi i wy dat ka mi
do mo wy mi każ de go dnia. Je że li w do mu chce my ku -
pić na przy kład sa mo chód, a nie stać nas na je go sfi -
nan so wa nie z po sia da nych oszczęd no ści, to
roz wa ża my za cią gnię cie kre dy tu na je go za kup. Po -
dej mu je my de cy zję i za cią ga my kre dyt. Jeź dzi my sa -
mo cho dem, ale jed no cze śnie oszczę dza my
na bie żą cych wy dat kach, tak aby nor mal nie żyć i jed -
no cze śnie spła cać dłu gi. Ta sa ma lo gi ka po stę po wa -
nia jest w sa mo rzą dzie. Prze cież ani w do mu, ani
w gmi nie nie po sia da my dru ka rek do dru ko wa nia pie -
nię dzy. Od po cząt ku tej ka den cji in for mu ję rad nych
o me cha ni zmach, ja kie obo wią zu ją w tym za kre sie
i suk ce syw nie przed sta wiam roz wią za nia, któ re po -
win ny przy nieść wy mier ne oszczęd no ści lub wzrost
do cho dów gmi ny w cią gu wie lu lat. Je stem prze ko na -
ny, że roz wią za nia te le żą za wsze w in te re sie gmi ny,
choć nie za wsze znaj du ją po par cie więk szo ści rad -
nych. Wra ca jąc do po sta wio nej te zy o naj trud niej -
szym ro ku w tej ka den cji sa mo rzą du, to uza leż nio ne
jest od zmie nia ją cych się wa run ków ze wnętrz nych. Je -
że li go spo dar ka Pol ski bę dzie w dal szym cią gu spo -
wal nia ła, je że li bę dzie ro sło bez ro bo cie i tym sa mym
spa dek do cho dów na szych miesz kań ców, to rok za -
po wia da się na praw dę trud nym. My mu si my być
przy go to wa ni na róż ne wa rian ty roz wo ju sy tu acji. 

PN: Dzię ku ję za roz mo wę.
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XXXII Se sja Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie

W dniu 13 li sto pa da 2012 r. od by ła się XXXII Se -
sja Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie w ka den cji 2010-
2014, pod czas któ rej, po roz pa trze niu pro jek tu
uchwa ły, pod ję to n/w uchwa łę:

1) uchwa ła Nr XXXII/188/12 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 13 li sto pa da 2012 r. zmie nia -
ją ca uchwa łę w spra wie uchwa le nia wie lo let niej pro -
gno zy fi nan so wej.

Peł ny tekst uchwa ły 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 nim w Biu rze Ra dy
Miej skiej w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli nie.

Bur mistrz Nie mo dli na ogła sza nie -
ogra ni czo ny prze targ ust ny na dzier ża -
wę czę ści nie ru cho mo ści ozna czo nej nr
dział ki 1227/4 k. m. 11 po ło żo nej w Nie -
mo dli nie w re jo nie ul. Cho pi na. Wy mie -
nio na wy żej nie ru cho mość za pi sa na
jest w księ dze wie czy stej KW
OP1O/00083438/9. Sta no wi wła sność
gmi ny Nie mo dlin. 

Przed mio tem prze tar gu jest wy so kość czyn -
szu za dzier ża wę te re nów o po wierzch ni 702
m2 – przy le ga ją cy do dzia łek prze zna czo nych
pod bu dow nic two jed no ro dzin ne, po ło żo nych
na te re nie zie le ni izo la cyj nej (10Z) wzdłuż ist nie -
ją ce go ga zo cią gu wy so ko pręż ne go. 

Wy wo ław cza wy so kość czyn szu dzier żaw -
ne go za te ren prze zna czo ny na urzą dze nie te re -
nów zie le ni o po wierzch ni 702 m2 przy le ga ją cy
do dział ki nr 1247 wy no si 183,00 zł rocz nie. 

Do czyn szu zo sta nie do li czo ny na leż ny po da -
tek VAT w wy so ko ści 23%.

Prze targ od bę dzie się 21 grud nia 2012 ro -
ku o go dzi nie 10.00 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 10,00 zł do dnia 17
grud nia 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. 077-
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 15 stycz nia 2013 r. 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.

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

w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli nie znaj du -
ją się ogło sze nia o prze tar gach:

I nie ogra ni czo ny prze targ ust ny
na sprze daż nie ru cho mo ści nie za bu do wa -
nej po ło żo nej w Rzę dzi wo jo wi cach, ozna -
czo nej nr dział ki 86 o po wierzch ni 0,2600 ha
(RIVb – 0,1900 ha, RV – 0,0700 ha), k. m. 1.

Nie ru cho mość ta za pi sa na jest w księ dze wie czy -
stej KW nr OP1O/00054162/1. Sta no wi wła sność gmi -
ny Nie mo dlin. Wol na od ob cią żeń i zo bo wią zań. 

Nie ru cho mość po ło żo na jest na ob sza rze nie po -
sia da ją cym miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia
gmi ny Nie mo dlin. Zgod nie z usta le nia mi za war ty mi
w stu dium uwa run ko wań i kie run ków za go spo da ro wa -
nia prze strzen ne go gmi ny, nie ru cho mość znaj du je się
na ob sza rze prze zna czo nym pod upra wy rol ne. Po sia -
da do stęp do dro gi pu blicz nej po przez dro gę nie utwar -
dzo ną. Brak uzbro je nia.

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no -
si: 9.500,00 zł. 

W prze tar gu mo gą brać udział oso by fi zycz ne
i oso by praw ne, je że li wpła cą wa dium w pie nią dzu
w wy so ko ści 1.000,00 zł. Wa dium na le ży wpła cać
w ka sie Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie w ter mi -
nie do 3 grud nia 2012 r. do godz. 14.00 lub na kon -
to ban ko we Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie
nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za ter min
wnie sie nia wa dium uwa ża się dzień wpły wu wa dium
na wska za ne kon to. 

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 – pok. nr 35 (tel.(77 4606295 do 7) tut.
urzę du.

Prze targ od bę dzie się wdniu7 grud nia2012 r. wsa -
li nr 62 Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie ogodz. 10.00.

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

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

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

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

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

Inie ogra ni czo ny prze targ ust ny nasprze -
daż nie ru cho mo ści nie za bu do wa nej po ło żo -
nej w Szy dłow cu Ślą skim, ozna czo nej nr
dział ki 46 o po wierzch ni 1,1500 ha (RIVb
– 0,4100 ha, RV – 0,1100 ha, RVI – 0,5000 ha,
Lz -PsIII – 0,1300 ha), k. m. 1.

Nie ru cho mość ta za pi sa na jest w księ dze wie czy -
stej KW nr OP1O/00093578/5. Sta no wi wła sność gmi -
ny Nie mo dlin. Wol na od ob cią żeń i zo bo wią zań. 

Nie ru cho mość po ło żo na jest na ob sza rze nie po -
sia da ją cym miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go. Zgod nie z usta le nia mi za war ty mi
w stu dium uwa run ko wań i kie run ków za go spo da ro wa -
nia prze strzen ne go gmi ny Nie mo dlin, nie ru cho mość znaj -
du je się na ob sza rze prze zna czo nym pod upra wy rol -
ne. Po sia da do stęp do dro gi pu blicz nej po przez dro gę
nie utwar dzo ną. Brak uzbro je nia.

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no -
si: 22.000,00 zł. 

W prze tar gu mo gą brać udział oso by fi zycz ne
i oso by praw ne, je że li wpła cą wa dium w pie nią dzu
w wy so ko ści 2.000,00 zł. Wa dium na le ży wpła cać
w ka sie Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie w ter mi -
nie do 3 grud nia 2012 r. do godz. 14.00 lub na kon -
to ban ko we Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie
nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za ter min
wnie sie nia wa dium uwa ża się dzień wpły wu wa dium
na wska za ne kon to. 

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 – pok. nr 35 (tel.(77 4606295 do 7) tut.
urzę du.

Prze targ od bę dzie się wdniu7 grud nia2012 r. wsa -
li nr 62 Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie ogodz. 10.40.

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

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

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

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

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

Bur mistrz Nie mo dli na in for mu je, że nata -
bli cy ogło szeń wUrzę dzie Miej skim wNie 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 li miesz kal nych nr 3 i 7 po ło żo nych w bu dyn -
ku nr 47 przy ul. Bo ha te rów Po wstań Ślą skich w Nie mo -
dli nie wraz z udzia łem we współ wła sno ści dział ki
nr 465,

– lo ka lu miesz kal ne go nr 3 po ło żo ne go przy Ryn -
ku nr 11 w Nie mo dli nie wraz z udzia łem we współ wła -
sno ści dział ki nr 561, 

– lo ka lu miesz kal ne go nr 1 po ło żo ne go przy Ryn -
ku nr 23 w Nie mo dli nie wraz z udzia łem we współ wła -
sno ści dział ki nr 547/1.

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

Informacja
W związku z realizacją inwesetycji na stacji

uzdatniania wody w Niemodlinie, polegającej na
montażu nowoczesnego, automatycznego zestawu
hydroforowego, w dniach od 10 do 14 grudnia br.
mogą wystąpić na terenie naszego miasta problemy
z jakością dostarczanej wody.

Adam Piętka
Dyrektor ZGKiM Niemodlin

Ak cja in for ma cyj na
„NIE dla cza du”

Pod czas dwóch po przed nich se zo nów
grzew czych (li sto pad -ma rzec) tle nek wę -
gla za bił w su mie 217 osób, a pra wie 4 tys.
osób by ło po szko do wa nych. 

Naj tra gicz niej szym mie sią cem był lu ty 2012 r.,
w któ rym w wy ni ku za tru cia cza dem zmar ły 54 oso -
by. Wciąż zbyt wie le osób nie wie, czym jest czad,
i jak ustrzec się przed za tru ciem.

Co to jest tle nek wę gla – czad? To bez -
barw ny i bez won ny, sil nie tru ją cy gaz. Do sta je się
do or ga ni zmu przez układ od de cho wy, a na stęp nie
jest wchła nia ny do krwio obie gu. Unie moż li wia pra -
wi dło we roz pro wa dza nie tle nu we krwi i mo że po wo -
do wać uszko dze nia mó zgu oraz in nych na rzą dów.

Ja kie są ob ja wy za tru cia tlen kiem
wę gla? Ból gło wy; ogól ne zmę cze nie; dusz no ści,
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„Inwestujemy w twoją przyszłość”
Gmina Niemodlin zakończyła realizację projektu WND-RPOP.04.01.00-16-

011/08 pt.: „Ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz
obszaru chronionego krajobrazu „Bory Niemodlińskie” – budowa kanalizacji
sanitarnej w Niemodlinie. Etap V” zgodnie z umową RPOP.04.01.00-16-011/08-00
z dnia 30 lipca 2009 r. z późniejszymi zmianami.

Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości stanu środowiska obszaru Gminy Niemodlin, poprzez
zmniejszenie ilości zanieczyszczeń komunalnych odprowadzanych do wód i gleby.

Istotnym elementem realizowanego projektu jest ochrona zasobów i jakości wód podziemnych oraz
powierzchniowych Nysy Kłodzkiej, a także Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”,
dążenie do poprawy ich czystości, a także powstrzymania degradacji tego obszaru poprzez budowę
zbiorczej kanalizacji sanitarnej na osiedlu Reymonta I, osiedlu Liściastym, ulicy Opolskiej, Żeromskiego i
Gościejowickiej w Niemodlinie.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i budżetu Gminy Niemodlin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2007-2013.

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 2 840 973,08 zł.  
W związku z powyższym prosimy mieszkańców osiedla Reymonta I, osiedla Liściastego, ulicy Opolskiej,

Żeromskiego i Gościejowickiej w Niemodlinie o zgłaszanie się do ZGKiM-u w Niemodlinie przy ulicy
Wojska Polskiego 3, celem załatwienia formalności związanych z podłączeniem do sieci kanalizacji
sanitarnej. Telefon kontaktowy 77 46 06 318 lub 508 295 138.

★★★
Gmina Niemodlin zakończyła realizację projektu WND-RPOP.04.01.00-16-

008/09 pt.: „Ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz
obszaru chronionego krajobrazu „Bory Niemodlińskie” – budowa kanalizacji
sanitarnej w Niemodlinie. Etap VI.” zgodnie z umową RPOP.04.01.00-16-008/09-00
z dnia 30 listopada 2010 r. z późniejszymi zmianami

Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości stanu środowiska obszaru Gminy Niemodlin, poprzez
zmniejszenie ilości zanieczyszczeń komunalnych odprowadzanych do wód i gleby.

Istotnym elementem realizowanego projektu jest ochrona zasobów i jakości wód podziemnych oraz
powierzchniowych Nysy Kłodzkiej, a także Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”,
dążenie do poprawy ich czystości, a także powstrzymania degradacji tego obszaru poprzez budowę
zbiorczej kanalizacji sanitarnej na ulicy Daszyńskiego, Korfantego, Nowej, Świętojańskiej, Wyzwolenia w
Niemodlinie.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i budżetu Gminy Niemodlin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2007 – 2013.

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 1 738 976,24 zł.  
W związku z powyższym prosimy mieszkańców ulicy Daszyńskiego, Korfantego, Nowej, Świętojańskiej,

Wyzwolenia w Niemodlinie o zgłaszanie się do ZGKiM-u w Niemodlinie przy ulicy Wojska Polskiego 3, celem
załatwienia formalności związanych z podłączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej. Telefon kontaktowy 77
46 06 318 lub 508 295 138.

Kam pa nie pro fi lak tycz ne w gmi nie Nie mo dlin
Gmi na Nie mo dlin uczest ni czy ła w bie -

żą cym ro ku w ogól no pol skich kam pa niach
pro fi lak tycz nych pod na zwa mi „Za cho waj
Trzeź wy Umysł” i „Po staw na Ro dzi nę.”

Ce lem kam pa nii by ło m.in. zwięk sze nie za rad no ści
dzie ci imło dzie ży szkol nej po przez roz wi ja nie umie jęt no ści
ra dze nia so bie wtrud nych sy tu acjach ży cio wych, prze ciw -
dzia ła nie bier no ści ibez rad no ści, wzmac nia nie wię zi ro dzin -
nych, do star cza nie wie dzy o za cho wa niach aser tyw nych
w sy tu acjach na mo wy do pa le nia pa pie ro sów, pi cia al ko -
ho lu lub sto so wa nia nar ko ty ków oraz po dej mo wa nie ak -
tyw no ści w róż nych ob sza rach ży cia bez udzia łu uży wek.
Wszyst kim jed nost kom oświa to wym zte re nu gmi ny zo sta -
ły do star czo ne od po wied nie ma te ria ły edu ka cyj ne.

W ra mach kam pa nii „Za cho waj Trzeź wy Umysł”
zre ali zo wa no sze reg kon kur sów in dy wi du al nych. Pra ce
kon kur so we by ły oce nia ne przez or ga ni za to ra kam pa -
nii, któ ry z ty się cy prac na de sła nych do biu ra kam pa -
nii, wy ło nił te naj lep sze i wska zał lau re atów kon kur sów,
w tym uczniów na szych szkół:

1/ Szy mo na Mu szyń skie go – PSP w Ro gach,
2/ Oli wię Mu szyń ską – PSP w Ro gach,
3/ Ewę Mu chę – PSP w Gra czach,
4/ Do mi ni ka Ha pa no wi cza – PSP w Gra czach,
5/ Do mi ni kę Ja dach – PG w Gra czach.
Wrę cze nia na gród uczniom do ko na li dy rek to rzy

wy mie nio nych szkół. Bur mistrz Nie mo dli na gra tu lu je
na gro dzo nym i dzię ku je za za an ga żo wa nie w kam pa -
niach uczest ni kom, na uczy cie lom i ko or dy na to rom.

Apel do miesz kań ców gmi ny Nie mo dlin
Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej w Nie mo dli nie,

w związ ku z trwa ją cym okre sem zi mo wym, zwra -
ca się z proś bą do miesz kań ców i lo kal nych in sty -
tu cji w gmi nie Nie mo dlin o zgła sza nie do ośrod -
ka wszel kich in for ma cji o oso bach i ro dzi nach
prze by wa ją cych w wa run kach za gra ża ją cych ich
zdro wiu i ży ciu, w tym in for ma cji na te mat osób
bez dom nych prze by wa ją cych w pu sto sta nach,
al tan kach, klat kach scho do wych. 

Wszel kie in for ma cje pro si my kie ro wać
do Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w Nie mo dli nie,
ul. Boh. Po wstań Ślą skich 37nr. tel. 77 4607 945.
Za oka za ną po moc bar dzo dzię ku je my.

OPS Nie mo dlin

Szko le nie z pro ce du ry „Nie bie ska kar ta”
W dniu 16 li sto pa da br. w sie dzi bie Urzę du Miej -

skie go w Nie mo dli nie od by ło się zor ga ni zo wa ne z ini -
cja ty wy bur mi strza Nie mo dli na szko le nie dla służb
współ pra cu ją cych na rzecz prze ciw dzia ła nia prze mo -
cy do mo wej w gmi nie Nie mo dlin. 

Udział wszko le niu wzię ło31 osób, wtym człon ko wie
Ze spo łu In ter dy scy pli nar ne go ds. prze ciw dzia ła nia prze mo -
cy wro dzi nie wgmi nie Nie mo dlin oraz człon ko wie Miej sko -
-Gmin nej Ko mi sji Roz wią zy wa nia Pro ble mów Al ko ho lo -
wych wNie mo dli nie, atak że: pra cow ni cy so cjal ni, po li cjan ci,
na uczy cie le szkół i przed szko li oraz pe da go dzy szkol ni, ku -
ra to rzy są do wi, wy cho waw cy świe tli cy śro do wi sko wej, pie -
lę gniar ki z nie pu blicz nych za kła dów opie ki zdro wot nej. 

Uczest ni kom przy bli żo no teo rię zja wi ska i faz prze -
mo cy do mo wej oraz za da nia i kom pe ten cje po szcze gól -
nych in sty tu cji zwią za ne z za ło że niem „Nie bie skiej kar -
ty” i dal szą pro ce du rą po stę po wa nia w tej spra wie.
Po nad to omó wio no krok po kro ku spo sób wy peł nia nia
for mu la rzy „Nie bie skiej kar ty”. 

Szko le nie uwraż li wi ło uczest ni ków na pro blem
prze mo cy w ro dzi nie i po zwo li ło na zwięk sze nie ich
umie jęt no ści w za kre sie roz po zna wa nia i prze ciw dzia -
ła nia te mu ne ga tyw ne mu zja wi sku. 

Zo fia Gwóźdź -Wą cha ła

trud no ści z od dy cha niem, od dech przy śpie szo ny, nie -
re gu lar ny; sen ność; nud ność. Osła bie nie i znu że nie,
któ re czu je za cza dzo ny, a tak że zbu rze nia orien ta cji
i zdol no ści oce ny za gro że nia po wo du ją, że jest on cał -
ko wi cie bier ny, tra ci przy tom ność, i je śli nikt nie przyj -
dzie mu z po mo cą – umie ra.

Jak ra to wać za cza dzo ne go? Na le ży za -
pew nić mu do pływ świe że go po wie trza:

– na tych miast otwórz okna i drzwi, by z po miesz -
cze nia usu nąć tru ci znę,

– jak naj szyb ciej wy nieś go na świe że po wie trze,
– roz luź nij mu ubra nie – ro ze pnij pa sek, gu zi ki, ale

nie roz bie raj go, gdyż nie moż na do pro wa dzić do prze -
mar z nię cia. Je że li po wy nie sie niu na świe że po wie trze
za cza dzo ny nie od dy cha, nie zwłocz nie przy stąp do wy -
ko na nia sztucz ne go od dy cha nia i ma sa żu ser ca.

We zwij służ by ra tow ni cze: po go to wie ra -
tun ko we – tel. 997, straż po żar ną – tel. 998 lub 112;
po go to wie ga zo we – tel. 992.

Co zro bić, aby być bez piecz nym? Za -
pew nij wła ści wą wen ty la cję po miesz czeń; sto suj mi -

kro wen ty la cję okien i drzwi; ni gdy nie za sła niaj kra tek
wen ty la cyj nych; nie spa laj ni cze go w za mknię tych po -
miesz cze niach, je śli nie są wen ty lo wa ne; za in sta luj
czuj ki tlen ku wę gla w tej czę ści do mu, w któ rej sy pia
Two ja ro dzi na. Tyl ko czuj ka po zwo li ci stwier dzić obec -
ność tlen ku wę gla.

Za rząd ca bu dyn ku lub wła ści ciel ma obo wią zek
m.in. prze glą du in sta la cji wen ty la cyj nej nie rza dziej niż
raz w ro ku.

In for ma tor „NIE dla cza du”, film edu ka cyj ny oraz
ulot ka są do stęp ne na stro nie in ter ne to wej Mi ni ster -
stwa Spraw We wnętrz nych – www.msw.gov.pl oraz
stro nie in ter ne to wej Ko men dy Głów nej Stra ży Po żar -
nej – www.straz.gov.pl. 

Opra co wał
Insp. Gmin ne go Cen trum Re ago wa nia UM

Ze non Ro mań czu kie wicz 
w opar ciu o ma te ria ły Mi ni ster stwa Spraw We -

wnętrz nych i Ko men dy Głów nej Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej „NIE dla cza du”.

Unia Europejska
Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego
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Zło te Go dy
25 paź dzier ni ka br. w Ośrod ku Kul -

tu ry w Nie mo dli nie od by ła się uro czy -
stość wrę cze nia pa miąt ko wych me da -
li „Za dłu go let nie po ży cie mał żeń skie”,
nada nych przez Pre zy den ta RP dla par,
któ re mo gą po chwa lić się pięć dzie się -
cio let nim sta żem mał żeń skim.

Ju bi la tom w imie niu pre zy den ta me da le
wrę czył bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan -
kie wicz.

Zło ci ju bi la ci od zna cze ni me da lem:

Ol ga i Boh dan Ber nac cy z Go ście jo wic,
Jó ze fa i Je rzy Błasz czy ko wie z Sa dów,
Kry sty na i Wi told Do ma lew scy z Go ście jo wic,
Cze sła wa i Do mi nik Fa ra sie wi czo wie z Pio tro wej,
Kry sty na i Cze sław Ga po wie z Nie mo dli na,
Ka zi mie ra i Ro mu ald Grę bow co wie z Nie mo dli na,
Wan da i Edward Ję drzej czy ko wie z Nie mo dli na,
An to ni na i Cze sław Ło zo wic cy z Nie mo dli na,
Ma ria i Wła dy sław Ma zu ro wie z Nie mo dli na,
Ja ni na i Hen ryk Moź dzier scy z Nie mo dli na,
Ja ni na i Ta de usz Pi ku so wie z Gra czy,
Zu zan na i Bog dan Piw ko wie z Nie mo dli na,
Ro mu al da i Ma rian Ra tusz ni z Nie mo dli na,
Wan da i Ka zi mierz Ta ra tu ta z Rzę dzi wo jo wic,
Te re sa i Ry szard Wi niar czy ko wie z Nie mo dli na.

Na uro czy sto ści oso bi ście od zna cze nia ode -
bra ło dwa na ście mał żeństw. Pa nie Jó ze fa Błasz -
czyk i Ja ni na Moź dzier ska ode bra ły je w imie niu
wła snym i mę żów. Sza now nym ju bi la tom bur -
mistrz po dzię ko wał w imie niu ca łej gmi ny za to,
że swo ją pra cą i po sta wą przy czy nia ją się do jej
roz kwi tu. Ży czył na ko lej ne la ta zdro wia, po myśl -
no ści oraz za do wo le nia ze współ mał żon ków i naj -
bliż szej ro dzi ny. Ze bra ne pa ry mał żeń skie zło ży ły
tak że ślu bo wa nie: „W dniu na szych Zło tych Go -
dów wy ra żam mo jej żo nie/mę żo wi ser decz ne po -
dzię ko wa nia za oka za ną mi mi łość, przy wią za nie
i opie kę. Przy rze kam, że uczy nię wszyst ko, aby na -
sze mał żeń stwo by ło na dal szczę śli we”.

mk

13 li sto pa da br. w nie mo dliń skim
Ośrod ku Kul tu ry go ścił dzie cię cy ze spół
wo kal no -ta necz ny Per ła z Do li ny. Mło dzi
wy ko naw cy po raz ko lej ny przy je cha li
do Nie mo dli na ra zem ze swo im księ dzem
pro bosz czem Krzysz to fem Pa na sow cem.

– Jak moż na ko chać Pol skę za gra ni cą? Moż na
ko chać po przez na ukę ję zy ka pol skie go, przez po zna -
wa nie hi sto rii i geo gra fii Pol ski. Moż na po zna wać jej
kul tu rę i zwy cza je: pie śni i tań ce – mó wił ze sce ny ks.
Pa na so wiec do obec nych na wi dow ni do ro słych
i przede wszyst kim dzie ci ze Szko ły Pod sta wo wej
nr 1. – Zo bacz cie, jak dzie ci z Do li ny ko cha ją Pol skę.

Wy stęp Per ły był po dzie lo ny na dwie czę ści.
Pierw sza miała zwią zek z ob cho dzo ną dwa dni wcze -
śniej rocz ni cą od zy ska nia przez Pol skę nie pod le gło -

ści. Dziew czy ny w stro jach lu do wych za śpie wa ły pol -
skie pie śni pa trio tycz ne. Część ta za koń czy ła się tań -
cem -ale go rią, przed sta wia ją cą upa dek i za bo ry Pol -
ski, a na stęp nie jej od ro dze nie. Dru ga część by ła
bar dziej lu do wa i we so ła. Zna la zły się w niej lu do we
pie śni pol skie i ukra iń skie. Szcze rość i emo cje wy stę -
pu ją cych na sce nie dziew czyn bar dzo szyb ko udzie -
li ły się dzie ciom na wi dow ni, któ re wspól nie śpie wa -
ły Przy by li uła ni czy Mój so ko le. Jed nak naj wię cej
en tu zja zmu wy zwo li ły pre zen to wa ne tań ce. Ich sło -
wiań ska skocz na me lo dia i ener gicz ny rytm spra wi -
ły, że ucznio wie na wi dow ni nie tyl ko kla ska li do ryt -
mu, ale wsta wa li i tań czy li. Mło de tan cer ki z Do li ny
tań czy ły do naj więk szych hi tów Ru sła ny, któ ra
w 2004 ro ku wy gra ła Eu ro wi zję dla Ukra iny. Cie ka -
we, że tak bar dzo po do ba ły się tań ce, któ re wie lo ma
ele men ta mi na wią zy wa ły do lu do wych tań ców hu cul -
skich. Jak że róż ne są te tań ce od współ cze śnie wszę -
dzie po ka zy wa nych tan ców mu zy ki hi pho po wej. Dla -
te go nie dzi wi, że wy stęp dzie ci z Do li ny za koń czył się
dwu krot nym bi sem. Wcze śniej jed nak bur mistrz Mi -
ro sław Stan kie wicz po dzię ko wał mło dym wy ko naw -
com i wrę czył kosz słod ko ści.

– Cie szę się, że na sze dzie ci zo sta ły tak wspa nia -
le przy ję te. Bę dzie to dla nich wiel ka mo ty wa cja
do ucze nia się i przy go to wy wa nia na stęp nych wy stę -
pów – po wie dział po za koń cze niu ks. Pa na so wiec.

mk

• 2 li sto pa da br. w miej sco wo ści Sar ny Wiel -
kie po li cjan ci z KP w Nie mo dli nie za trzy ma li 17-
let nie go miesz kań ca po wia tu opol skie go po szu -
ki wa ne go przez WR KMP Wał brzych. Czyn ność
pro wa dzi KMP w Wał brzy chu.

• 3 li sto pa da br. w Nie mo dli nie na uli cy
Spor to wej po li cjan ci z KP Nie mo dlin za trzy ma li
nie trzeź we go ro we rzy stę, miesz kań ca po wia tu
opol skie go. 

• 4 li sto pa da br. w Nie mo dli nie na par kin gu
przy uli cy Opol skiej nie zna ny spraw ca skradł sa -
mo chód oso bo wy mar ki Se at Ibi za. Po ste po wa nie
pro wa dzi KP w Nie mo dli nie. Stra ty 32 tys. zł.

• 4 li sto pa da br. w Nie mo dli nie na uli cy
Opol skiej nie zna ny spraw ca wy bi ja jąc szy bę, wła -
mał się do sa mo cho du oso bo we go mar ki Volks -
wa gen Golf, z któ re go skradł ra dio od twa rzacz.
Stra ty 300 zł.

• 4 li sto pa da br. w Gra czach nie zna ny
spraw ca z otwar te go ga ra żu skradł ko siar kę mar -
ki NAC. Stra ty 500 zł.

• 11 li sto pa da br. w Nie mo dli nie na uli cy
Spor to wej po li cjant bę dą cy po za służ bą, za -
trzy mał nie trzeź we go miesz kań ca po wia tu
opol skie go, któ ry kie ro wał sa mo cho dem mar ki
Volks wa gen.

• 15 li sto pa da br. w miej sco wo ści Gra cze
nie zna ny spraw ca z otwar te go do mu
skradł 700 zł. Po stę po wa nie pro wa dzi KP w Nie -
mo dli nie.

• 17 li sto pa da br. w Nie mo dli nie na uli cy
Lwow skiej nie zna ny spraw ca wy ła mu jąc za mek
w drzwiach, wła mał się do al tan ki, z któ rej skradł
dwa fo te le. Stra ty 500 zł.

• 20 li sto pa da br. w Nie mo dli nie na uli cy
Osie dle Pia stów pa trol z KP w Nie mo dli nie za -
trzy mał nie trzeź we go miesz kań ca po wia tu Ny sa,
któ ry kie ro wał sa mo cho dem oso bo wym mar ki
Fiat Uno.

Ze brał M. G.

Trzy ma my rę kę na pul sie

Per ła z Do li nyNajmłodsze wykonawczynie

Zespół Perła z Doliny
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W2009 ro ku, kie dy  w szko le Bart ko wi So snow skie -
mu zdrę twia ła rę ka i nie mógł nią pi sać, le karz zdia gno -
zo wał tę życz kę. Ko lej ne ata ki cho ro by, zwłasz cza trud no -
ści z cho dze niem czy drę twie nie dru giej rę ki
spo wo do wa ły, że Bar tek do pie ro wio sną te go ro ku zo stał
skie ro wa ny na ba da nie re zo nan sem ma gne tycz nym.

Oczy wi ście, gdy by cze kał na re zo nans z Na ro -
do we go Fun du szu Zdro wia, to ba da nie miał by
w mar cu przy szłe go ro ku. Mu siał zro bić to pry wat -
nie, ale je go ro dzi ców nie by ło na to stać. Dzię ki
współ pra cow ni kom oj ca, któ rzy w pra cy zło ży li
się na to ba da nie, Bar tek zo stał wła ści wie zdia -

gno zo wa ny. Oka za ło się, że cho ru je na stward nie -
nie roz sia ne. Le cze nie cho ro by po le ga na przyj mo -
wa niu co dru gi dzień za strzy ków, któ rych mie -
sięcz ny koszt to czte ry ty sią ce zło tych. W opol skim
od dzia le NFZ -u nie zo stał za kwa li fi ko wa ny do le -
cze nia na koszt pań stwa. Jed nak ro dzi ce nie usta -
wa li w po szu ki wa niach. Uda ło się w Ma ło pol sce.
Te raz Bar tek mu si co mie siąc jeź dzić do Kra ko wa
po le kar stwa.

„Jesz cze nie daw no my śle li śmy, że to wstyd pro -
sić ko goś o po moc fi nan so wą. Te raz my je ste śmy
w ta kiej sy tu acji, gdzie po trze bu je my ta kiej po mo cy.
Nasz syn, Bar tek, ma 19 lat i jest cho ry na SM
(stward nie nie roz sia ne). Jest to bar dzo cięż ka i prze -
wle kła cho ro ba. Po trze bu je my pie nię dzy na le ki i re -
ha bi li ta cję”.

Jak po móc?
Bę dzie oka zja prze ka zać 1 % po dat ku na cel

cha ry ta tyw ny. Wy star czy w roz li cze niu rocz nym wpi -
sać nu mer KRS: 0000338878 Fun da cja Do bro Po -
wra ca. W in for ma cjach uzu peł nia ją cych cel szcze gó -
ło wy na zwi sko i imię: le cze nie Bar tło miej So snow ski.

Moż na też wpła cać da ro wi zny na kon to BRE
Bank SA: 95114011400000213354001001, po da -
jąc w ty tu le prze le wu Bar tło miej So snow ski.

„Bę dzie my Wam ogrom nie wdzięcz ni za każ dy
grosz prze ka za ny dla na sze go sy na Bart ka. Bez Wa -
sze go za an ga żo wa nia nie osią gnie my wie le! Wszyst -
ko po le ga na ha śle: Po daj da lej. Po daj da lej. Dzię ku -
je my Wam wszyst kim ra zem i każ de mu z osob na”.

Z po zdro wie nia mi
ro dzi ce Bart ka So snow skie go i Bar tek

Daj szan sę ro dzi nie
w po trze bie – zo stań
dar czyń cą w Nie mo dli nie!

Przy go tuj Pacz kę dla wy bra nej przez
Cie bie po trze bu ją cej ro dzi ny z gmi ny Nie -
mo dlin – zo stań dar czyń cą Szla chet nej
Pacz ki!

Zbierz swo ją ro dzi nę, przy ja ciół, zna jo mych
i ra zem przy go tuj cie Szla chet ną Pacz kę – wspól ny -
mi si ła mi uda Wam się zdzia łać wię cej i speł nić
wię cej po trzeb ro dzi ny, któ ra nie z wła snej wi ny
zna la zła się w trud nej sy tu acji. Pacz kę mo żesz
przy go to wać rów nież z pra cow ni ka mi swo jej fir my,
kla są w szko le, są sia da mi, każ dą in ną gru pą lu dzi
chcą cych po móc ko muś, ko go los do świad czył bo -
le śniej niż Cie bie.

Ak tu al nie na stro nie www.szla chet na pacz -
ka.pl jest do stęp na ba za ro dzin po trze bu ją cych
Wa sze go wspar cia. Moż na w niej po znać ich hi -
sto rię i wy brać jed ną, dla któ rej w gru pie przy -
go tu je cie po moc na mia rę wła snych moż li wo ści
w re ali za cji po trzeb ro dzi ny. Po za lo go wa niu
się jed nej oso by (peł no let niej) z gru py dar czyń -

ców na stro nie www.szla chet na pacz ka.pl, skon -
tak tu je się z nią wo lon ta riusz, któ ry bę dzie słu -
żył wspar ciem i ewen tu al ną po mo cą przy re ali -
za cji pacz ki.

Go to wą Pacz kę dar czyń cy do star cza ją 8 lub 9
grud nia do tzw. ma ga zy nu (ul. Opol ska 34 – bu dy -
nek Ze spo łu Szkół), gdzie spo tka ją się z wo lon ta riu -
szem ro dzi ny, dla któ rej przy go to wy wa li Pacz kę. 

Wo lon ta riu sze prze ka żą Wam re la cję z do -
star cze nia Pacz ki ro dzi nie!

Łzy wzru sze nia i ra dość to naj pięk niej sze po -
dzię ko wa nia za Wa szą po moc!

Nie pa trz cie na świat tyl ko przez szy bę wła -
sne go cie płe go do mu. 

Nie bój cie się otwo rzyć drzwi, wyjść i za an ga -
żo wać się. 

My, w Pacz ce już to ro bi my i te raz za pra sza -
my Was, że by zmie niać świat ra zem z na mi.

Li der re jo nu Nie mo dlin Vio let ta Szczyrk
oraz wo lon ta riusz ki Szla chet nej Pacz ki: T. Śnie -
żek, M. Da wi dziak, G. Ja nusz, M. Bar to -
szew ska, A. Ko rze niow ska, J. Ka ma ryk,
B. Olek sa, M. Pa lak, L. Ostrow ska, I. Wit -
kow ska, K. Kri st man

Po móż my Bart ko wi



Świę to Od zy ska nia
Nie pod le gło ści w Szko le
Pod sta wo wej w Gra czach

„I przez sza cu nek dla prze szło ści ten
dzień na za wsze dla Po la ka po zo stał
Dniem Nie pod le gło ści”. 13 li sto pa da br.
ob cho dzi li śmy w na szej szko le naj waż niej -
sze pol skie świę to na ro do we zwią za ne
z od zy ska niem nie pod le gło ści po 123 la -
tach za bo rów.

Po przez za ba wę w ro bie nie ko ty lio nów w bia ło -
-czer wo nych bar wach, włą czy li śmy się w ob cho dy
Świę ta Nie pod le gło ści. Wszy scy ucznio wie oraz na -
uczy cie le w tym dniu no si li przy pię te bia ło -czer wo ne
ko ty lio ny lub fla gi. Pod kre śli ło to jesz cze bar dziej
pod nio słą sym bo li kę te go dnia i ra dość świę to wa nia.

Pod czas uro czy ste go ape lu kla sa III wy gło si ła
wiersz „11 li sto pa da”, a ucznio wie Pu blicz ne go Gim -
na zjum w Gra czach przed sta wi li mon taż po etyc ki
„Jak uczcić 11 li sto pa da?”. Ze spół wo kal ny uczniów
klas I – VI Szko ły Pod sta wo wej w Gra czach wy ko nał
wią zan kę pie śni pa trio tycz nych. Pięk ną sce no gra fię,
do peł nia ją cą pod nio słość tej uro czy sto ści, wy ko na ła
Ka ta rzy na Kri st man. Dzie ci pra co wa ły pod kie run -
kiem na uczy cie li: Mał go rza ty Ję dry, Ka ta rzy ny Kri st -
man, Bo gu mi ły Sa noj cy-Tu ły.

Mał go rza ta Ję dra

ABC to le ran cji
Ucznio wie kla sy II LO Ze spo łu Szkół im.

Bo le sła wa Chro bre go w Nie mo dli nie za -
koń czy li re ali za cję pro jek tu „ABC to le ran -
cji”, pro wa dzo ne go przez Dom Współ pra -
cy Pol sko -Nie miec kiej pod pa tro na tem
Kon su la tu Ge ne ral ne go RFN.

Te ma tem prze wod nim spo tkań by ła to le ran cja,
ak cep ta cja i in te gra cja, czy li jak na co dzień żyć
w du chu ak cep ta cji in nych i in te gra cji w Eu ro pie.
Ucznio wie mu sie li od po wie dzieć so bie na py ta nia:
Czy uwa żasz, że je steś na praw dę to le ran cyj na/y? Co
my ślisz o lu dziach bez dom nych, ho mo sek su ali stach
czy cu dzo ziem cach? Czy wiesz, na czym po le ga to -
le ran cja in no ści? 

Do udzia łu w pro jek cie „ABC to le ran cji” za kwa -
li fi ko wa ły się trzy szko ły z wo je wódz twa ślą skie go
i jed na z wo je wódz twa opol skie go. W każ dej szko le
od by ły się 4 spo tka nia, któ re pro wa dzi ła do świad czo -
na tre ner ka Ka ta rzy na Opiel ka. Spo tka nia mia ły for -
mę warsz ta tów i in te rak tyw nych ćwi czeń, wpro wa -
dza ją cych w te ma ty kę ist nie ją cych ste reo ty pów
i uprze dzeń oraz skut ków dys kry mi na cji. Uczy ły umie -
jęt no ści, jak w ży ciu co dzien nym żyć w du chu ak cep -
ta cji in nych i in te gra cji w Eu ro pie. W ra mach za jęć
ucznio wie spo tka li się tak że z oso bą wspie ra ją cą

dzia ła nia prze ciw dys kry mi na cji i nie rów ne mu trak -
to wa niu oraz obej rze li film -za pis warsz ta tu pro wa -
dzo ne go przez jed ną z naj słyn niej szych ame ry kań -
skich tre ne rek warsz ta tów róż no ścio wych, Ja ne
El liott. Udział w pro jek cie był bez płat ny.

Elż bie ta Woź niak

Dy plo my dla sty pen dy stów
Dnia 15 li sto pa da 2012 r. w sa li kon -

cer to wej Pań stwo wej Szko ły im. Fry de ry ka
Cho pi na w Opo lu od by ła się uro czy stość
wrę cze nia dy plo mów Sty pen dy sty Pre ze -
sa Ra dy Mi ni strów na rok szkol -
ny 2013/2013.

W gro nie wy róż nio nych uczniów z wo je wódz twa
opol skie go jest tak że Bo że na Ma li głów ka, uczen ni ca
kla sy trze ciej Li ceum Ogól no kształ cą ce go Ze spo łu
Szkół w Nie mo dli nie. Bo że na jest oso bą o wzo ro wej
kul tu rze oso bi stej, od lat osią ga wy róż nia ją ce wy ni -
ki w na uce, re pre zen tu je szko łę w kon kur sach, a tak -
że bie rze ak tyw ny udział w ży ciu kla sy i szko ły.

Elż bie ta Woź niak

Dzień Do bro ci Dla Zwie rząt
w Je dyn ce

4 paź dzier ni ka to Świa to wy Dzień Do -
bro ci Dla Zwie rząt. Wła śnie te go dnia
ucznio wie klas IIIa i IIIc z „Je dyn ki” ra zem
z opie ku na mi wy bra li się na wy ciecz kę
do la su w Szy dło wie.

Od by ła się tam nie ty po wa lek cja przy ro dy zor -
ga ni zo wa na i po pro wa dzo na przez Krzysz to fa Piąt -
ka i Ze no na Świąt ka z ko ła ło wiec kie go „Cie trzew”,
dzia ła ją ce go w ob rę bie Nad le śnic twa Tu ło wi ce. Spa -
cer po le sie w prze pięk nej sce ne rii, sprzy ja ją cej ob -
ser wa cjom po go dzie i bar dzo cie ka we opo wie ści
pa nów, by ły do sko na łą oka zją do przy bli że nia wia do -
mo ści przy rod ni czych. Dzie ci mia ły moż li wość spraw -
dze nia zdo by tej wie dzy w wie lu za ba wach i kon kur -
sach. Chęt nych nie bra ko wa ło. Wszy scy uczest ni cy
wy ciecz ki otrzy ma li cie ka we na gro dy, a zwy cięz cy
kon kur sów pięk ne dy plo my i me da le.

Do dat ko wą atrak cją wy jaz du by ło ogni sko i pie -
cze nie kieł ba sek na le śnej po lan ce. Wszyst kie na gro -
dy i po czę stu nek ufun do wa li i przy go to wa li człon ko -
wie ko ła ło wiec kie go. Na szym do bro czyń com
z ca łe go ser ca dzię ku je my!

Ucznio wie klas 3a i 3c wraz z opie ku -
na mi Bo że ną Słod kow ską, An ną Raw ską

i Alek san drą Haj ta ło wicz

Dzień Pa tro na w Szko le
Pod sta wo wej nr 2
w Nie mo dli nie

Jak co ro ku, 7 li sto pa da w na szej szko -
le ob cho dzi li śmy Dzień Pa tro na Szko ły. My -
ślą prze wod nią te go rocz nej uro czy sto ści
by ło ha sło „Ba da my i wy cią ga my wnio ski
jak Ma ria Skło dow ska -Cu rie”.

Te go dnia wszy scy przy szli od święt nie ubra ni,
a za miast lek cji od by wa ły się in ne za ję cia. Na si
ucznio wie wie dzą, że du żą część swo je go ży cia wiel -
ka uczo na spę dzi ła w la bo ra to rium, po świę ca jąc się
ba da niom nad m. in. pro mie nio twór czo ścią. Stąd po -
mysł, by po ka zać, jak pra co wa ła na sza pa tron ka, or -

ga ni zu jąc szkol ne la bo ra to rium. Jed no cze śnie by ła to
oka zja na po zna nie róż nych form oszczę dza nia – nie
tyl ko pie nię dzy – i dba nia nie tyl ko o nasz port fel (bo
pręż nie dzia ła SKO), lecz o zdro wie i śro do wi sko.

Ucznio wie w swo ich sa lach wraz z wy cho waw -
ca mi wy ko na li ga zet ki na te mat ży cia i pra cy na szej
pa tron ki. Za po zna li się z przy go to wa ny mi ma te ria ła -
mi na te mat szko dli wo ści pro mie nio twór czo ści i wy -
ko rzy sty wa nia jej w do brych ce lach, jak np. uzy ski wa -
nie ener gii, le cze nie cho rób no wo two ro wych,
od kry wa nia pęk nięć w ko ściach i me ta lo wych kon -
struk cjach. Wy ko na li na stęp nie pla ka ty na ten te mat.
Ko mi sja naj wy żej oce ni ła dzieło kla sy 2 i 4b. Mag da -
le na Gi bas i Jo an na Le lek przy go to wa ły qu iz wie dzy,
w któ rym ucznio wie klas 4-6 mu sie li wy ka zać się du -
żą wie dzą o pa tron ce. Pierw sze miej sce zdo by ła Iza -
be la Bo ber z kla sy 4B, dru gie – Wik to ria Ga jew ska
i Ro bert Widz, a trze cie Pau li na Że la zna.

W po zo sta łym cza sie wszyst kie kla sy prze pro wa -
dza ły do świad cze nia i uczy ły się pra wi dło wo wy ko ny -
wać pod sta wo we czyn no ści che mi ka. Do świad cze nia
do ty czy ły pod sta wo wych zja wisk wo kół nas, ta kich
jak rów no wa ga na dźwi gni dwu stron nej – huś taw ka
z gro sza mi, dla cze go „oli wa za wsze na wierzch wy -
pły wa”, czy sza co wa nie ob ję to ści na czyń i jej po -
miar za po mo cą wska za nych przy rzą dów (zlew ki
i strzy kaw ki). Ucznio wie mie li też roz wią zać pro -
blem, jak po li czyć gro si ki (a zbie ra my ich du żo
w szko le) bez li cze nia, wy ko rzy stu jąc wa gę, kal ku la -
tor i in for ma cje o ma sie bi lo nów, któ rą mu sie li od szu -
kać w ta be li. Z tym za da niem naj le piej po ra dzi ła so -
bie kla sa 4b i 5.

My ślę, że naj cie kaw sze za ję cia od by ły się w la -
bo ra to rium pod czuj nym okiem Mag da le ny Gi bas
i wy cho waw ców. W tym pro wi zo rycz nym la bo ra to -
rium zna la zły się zlew ki, kol by, pi pe ty, pro bów ki,
sacz ki i in ne sprzę ty la bo ra to ryj ne, któ re na wstę pie
dzie ci mia ły roz po znać po opi sie i w kar cie pra cy
wkle ić od po wied ni ry su nek do na zwy. Póź niej po dzie -
li li się na gru py i uczy li się zgod nie z po ka za ną in -
struk cją pra wi dło wo od czy ty wać wy ni ki po mia ru
i za kres przy rzą dów, mia recz ko wać za po mo cą pi pe -
ty, skła dać są czek, prze są czać mie sza ni nę gle by
z wo dą, wy zna czać ob ję tość przed mio tu o nie re gu -
lar nym kształ cie. W tym mo men cie na si ucznio wie
pra co wa li jak na sza pa tron ka, wy ko ny wa li trud ną
i pre cy zyj ną pra cę che mi ka. Naj le piej po ra dzi ła so -
bie z tym za da niem kla sa 6.

Dzień Pa tro na prze bie gał w du chu zdro wej ry -
wa li za cji mię dzy kla sa mi i do brej za ba wy po łą czo nej
z na uką, w któ rej uczest ni czy li wszy scy ucznio wie
i na uczy cie le na szej szko ły. Wy gra li ucznio wie klas 1
i 5. Na gro dy dla uczniów i klas zo sta ły wrę czo ne
na ape lu z oka zji Świę ta Od zy ska nia Nie pod le gło ści.

Ka ta rzy na Bi liń ska

Je sień w bi blio te ce
W paź dzier ni ku br. w bi blio te ce w Nie -

mo dli nie, w od dzia le dla dzie ci, od by ły się
spo tka nia dla mło dych czy tel ni ków z za -
przy jaź nio nych szkół pod sta wo wych.

Naj młod si obej rze li pre zen ta cję mul ti me dial ną
„Je sień”, pod czas któ rej dzie li li się swo imi spo strze -
że nia mi na te mat zja wisk za cho dzą cych w przy ro -
dzie. Wzię li udział w gło śnym czy ta niu we so łe go
opo wia da nia o Ku bu siu Pu chat ko wa ster ta li ści, te -
ma tycz nie zwią za ne go z je sie nią, a tak że z ocho tą
od po wia da li na py ta nia i licz ne za gad ki do ty czą ce je -
sie ni. Ucznio wie mo gli też wy słu chać frag men tu
Czte rech pór ro ku An to nio Vi val die go – Je sień oraz
z en tu zja zmem i ra do ścią uczest ni czy li w za ba wach:
kasz ta no wej szta fe cie, je sien nej dra mie i sło necz ni -
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ko wym tań cu do mu zy ki Fry de ry ka Cho pi na. Na za -
koń cze nie mi ło spę dzi li czas w ką ci ku z książ ka mi
„Baj ko we Kró le stwo”.

Do ro ta Ol szew ska

XVII Kon kurs Wie dzy o BHP
w Rol nic twie

Dnia 9 li sto pa da br. w Ze spo le Szkół
w Nie mo dli nie od był się etap po wia to -
wy XVII Kon kur su Wie dzy o Bez pie czeń -
stwie i Hi gie nie Pra cy w Rol nic twie.

Do eta pu wo je wódz kie go z na sze go po wia tu
we szły dwie oso by:

Pau li na Żmu da z Pu blicz ne go Gim na zjum Ze spo -
łu Szkół im. Bo le sła wa Chro bre go w Nie mo dli nie,
uzy sku jąc 29 na 30 punk tów oraz San dra Du dek
z Pu blicz ne go Gim na zjum im. Ja na Paw ła II w Bia da -
czu, uzy sku jąc 27 na 30 punk tów.

Dal sze zma ga nia Pau li ny bę dą mia ły miej sce 30
li sto pa da w Opo lu, kie dy to od bę dzie się etap wo je -
wódz ki te goż kon kur su. W eta pie wo je wódz kim,
oprócz Pau li ny, Ze spół Szkół re pre zen to wać bę dzie
też Bo że na Ma li głów ka (w ka te go rii szkół po nad -
gim na zjal nych). Za obie na sze re pre zen tant ki trzy -
ma my kciu ki i ży czy my suk ce su.

Ka ta rzy na Dra bik

Mię dzy na ro do wy mie siąc
bi blio tek szkol nych

Z tej oka zji w dniach 15-20 X 2012 r.
w bi blio te ce Ze spo łu Szkól w Nie mo dli nie
za pre zen to wa na zo sta ła wy sta wa po świę -
co na 5-tej rocz ni cy śmier ci Wła dy sła wa
Ko pa liń skie go (1907-2007).

Ten wy bit ny lek sy ko graf, tłu macz i wy daw ca jest
au to rem po pu lar nych słow ni ków, lek sy ko nów i en cy -
klo pe dii. Bi blio te ka szkol na dys po nu je róż ny mi po zy -
cja mi te go au to ra i wszyst kie są do stęp ne dla
uczniów. Na lek cjach bi blio tecz nych ucznio wie mo -
gli po znać syl wet kę i twór czość au to ra, za po znać się
z za war to ścią eks po no wa nych ksią żek, a na stęp nie
roz wią zać qu iz spraw dza ją cy umie jęt ność ko rzy sta -
nia z po szcze gól nych słow ni ków.

Oka zu je się, że na wet w do bie In ter ne tu książ ka
jest obec na i nie zbęd na w ży ciu co dzien nym, a ko rzy -
ści z jej użyt ko wa nia nie oce nio ne. „Ten, kto chce zdo -
być wie dzę, mu si książ ki ce nić wy żej od zło ta i dro gich
ka mie ni” (Jan Amos Ko meń ski). Za fa scy no wa nych
sło wem pi sa nym za pra szam do bi blio te ki.

Agniesz ka Tracz

Noc w Hol ly wo od
19 paź dzier ni ka br. w Ze spo le Szkół

w Nie mo dli nie od by ła się „Noc w Hol ly wo -
od”. Chęt ni ucznio wie gim na zjum wzię li
udział w tej za ba wie. By ła to na pew no no -
wość, po nie waż szko ła ni gdy wcze śniej nie
or ga ni zo wa ła te go ty pu im prez.

W pla nie mie li śmy oglą da nie fil mów, ka ra oke,
tań ce, za ba wy oraz po kaz mo dy. Po przy by ciu
na miej sce, wszy scy się po zna li, zje dli śmy wspól ną
ko la cję, po pi ja jąc go rą cą her ba tą. Po mi mo nie uda -
ne go se an su fil mo we go (za wio dła tech ni ka), ba wi li -
śmy się zna ko mi cie – nikt nie po dej rze wał, że gim na -
zja li stom spodo ba ją się har cer skie za ba wy, plą sy
i gry, w któ re gra ją dzie ci. Naj więk szą atrak cją wie -

czo ru był ta niec Bel gij ka. Na wet na sze na uczy ciel ki
da ły się wcią gnąć w kół ko, świet nie się przy tym ba -
wiąc. Kil ka uczen nic po sta ra ło się o prze bra nie
na po kaz mo dy. Tym spo so bem do sie dzie li śmy
do oko ło czwar tej ra no, kie dy to już więk szość za snę -
ła dzię ki Pa ni Da wi dziak, któ ra uśpi ła nas ko ły san ką
w wer sji gi ta ro wej. Nie ste ty o 6:30 mu sie li śmy wstać.
By ło cięż ko, ale da li śmy ra dę. Na stęp nie po sprzą ta -
li śmy ca łą sa lę i ko ry tarz, po czym uda li śmy się
do do mów. Chy ba wszy scy prze spa li ca łą so bo tę, ale
by ło war to. Rze czy wi ście by ło su per. Każ dy do py tu -
je się, kie dy ko lej na noc w szko le. 

Dzię ku je my na szym na uczy ciel kom za po mysł,
zor ga ni zo wa nie oraz po świę ce nie swo je go cza su. 

Do mi ni ka Grin III bg

Pa so wa nie na przed szko la ka
Dzień 25 paź dzier ni ka br. po zo sta nie

na dłu go w pa mię ci dzie ci trzy let nich z Pu -
blicz ne go Przed szko la nr 1 „Baj ka” i ich ro -
dzi ców. Te go wła śnie dnia od by ła się
pierw sza waż na przed szkol na uro czy stość
– Pa so wa nie na przed szko la ka.

Uro czy stość ta jest szcze gól nie waż na dla no wo
przy ję tych dzie ci. Święto roz po czę ło się od po wi ta nia
go ści i przed sta wie nia czę ści ar ty stycz nej, w któ rej
ma lusz ki za pre zen to wa ły swo je umie jęt no ści, da jąc
tym sa mym do wód, jak du żo już po tra fią. By ły więc
pio sen ki, wier szyk, za ba wy ru cho we i ta niec. Po czę -
ści ar ty stycz nej dzie ci obie ca ły: zgod nie ba wić się
w przed szko lu, przy cho dzić każ de go dnia z uśmie -
chem, słu chać pa ni i po ma gać ko le gom, być dziel -
nym przed szko la kiem. Na stęp nie pa ni dy rek tor do -
ko na ła uro czy ste go pa so wa nia każ de go dziec ka
na przed szko la ka. Na pa miąt kę te go waż ne go wy da -
rze nia każ dy przed szko lak otrzy mał dy plo mik pa so -
wa nia oraz słod ki upo mi nek.

Bar ba ra Grzą dziel

Pro fi lak ty ka uza leż nień
Wszyst kich za in te re so wa nych pro ble -

mem uza leż nień – pe da go gów, na uczy cie -
li, te ra peu tów, ro dzi ców – chęt nych po sze -
rzyć swo ją wie dzę z za kre su sze ro ko
ro zu mia nej pro fi lak ty ki, za pra sza my
do ko rzy sta nia ze zbio rów MGBP w Nie -
mo dli nie.

War to sko rzy stać z li te ra tu ry i in nych ma te ria -
łów te ma tycz nych, bę dą cych źró dłem po mo cy me ry -
to rycz nej i dy dak tycz nej w za da niach wy cho waw -
czych ro dzi ców oraz spe cja li stów. Wy kaz
za ku pio nych pu bli ka cji – ksią żek oraz fil mów – jest
do stęp ny na stro nie in ter ne to wej bi blio te ki http://bi -
blio te ka -nie mo dlin.pl. Za pra sza my!

Mał go rza ta Na wroc ka -Ba de ja

Wy jąt ko wa lek cja
18 paź dzier ni ka br. ucznio wie star -

szych klas z Ze spo łu Szkol no -Przed szkol -
ne go w Gra bi nie mie li oka zję uczest ni czyć
w wy jąt ko wym spo tka niu. Kie row nik Ze -
spo łu Ob słu gi Klien ta Ban ku PKO w Nie -
mo dli nie, Agniesz ka Ga jew ska, za pro si ła
ich, by w ra mach pro gra mu Szkol nej Ka sy
Oszczęd no ścio wej przy bli żyć im ro lę, ja ką
peł nią ban ki. 

W spo tka niu uczest ni czy ło 24 uczniów. Zo sta -
li oni ser decz nie przy ję ci przez pra cow ni ków Ban -

ku PKO. Po przy wi ta niu przez pa nią Agniesz kę Ga -
jew ską, pra cow nik ban ku, pan To masz Świech,
opo wie dział dzie ciom o hi sto rii ban ków oraz ich ro -
li we współ cze snym świe cie. Pa nie: Ewe li na Wał -
tosz i Ka ta rzy na Flor czak sku pi ły się na hi sto rii
wa lu ty i za gad nie nia mi zwią za ny mi z hi sto rią pie -
nią dza. Ich wy stą pie nie za koń czył qu iz, a po praw -
ne od po wie dzi by ły na gra dza ne upo min ka mi. Nie
za bra kło też za ba wy po łą czo nej z na uką. Dzie ci
roz po zna wa ły no mi na ły mo net, li czy ły je i na tej
pod sta wie do bie ra ły się w gru py. Pa ni Ewe li na
Wał tosz po ka za ła uczniom, w ja ki spo sób moż na
spraw dzić au ten tycz ność pie nię dzy. Mło dzi lu dzie
do wie dzie li się, jak w ban ku li czy się pie nią dze. Za -
pre zen to wa ła to pa ni He le na Wy szyń ska. Dzie ci
mo gły sa mo dziel nie prze li czyć bank no ty na spe -
cjal nej ma szy nie do li cze nia.

Nie za bra kło cie ka wo stek w po sta ci pre zen ta -
cji mo net oko licz no ścio wych. Dzię ki pa ni Re na cie
Kut, zgro ma dze ni do wie dzie li się, jak zbu do wa na
jest praw dzi wa kar ta ban ko ma to wa. Wpro wa dzo -
no po ję cie PIN i uczu lo no mło dych lu dzi, że PIN po -
wi nien być chro nio ny, by unik nąć kra dzie ży. Każ dy
uczeń miał oka zję zo ba czyć dzia ła nie i po znać funk -
cje ban ko ma tu. Pa ni Be ata Cho ro szy i pa ni Mał go -
rza ta Le żuch opo wie dzia ły obec nym o oszczę dza -
niu i o kre dy tach. Na ko niec dzie ci mia ły
nie po wta rzal ną oka zję za dać kil ka py tań ban kie -
rom, któ rzy z uśmie chem na ustach udzie la li na nie
od po wie dzi. Pod kre śla no waż ne kwe stie, mię dzy
in ny mi sza cun ku do za ro bio ne go pie nią dza, po stę -
po wa nia ze znisz czo ny mi lub fał szy wy mi no mi na ła -
mi, oszczę dza nia, uczci wo ści. 

By ło to na praw dę cie ka we, świet nie zor ga ni zo -
wa ne i po ucza ją ce spo tka nie. Wszy scy pra cow ni cy
ban ku z wiel kim za an ga żo wa niem pre zen to wa li
okre ślo ne kwe stie. Opie ku no wie gru py: Da nu ta Ba -
bicz i Mi chał Ję dra by li pod wra że niem ta len tu dy -
dak tycz ne go osób, któ re opo wia da ły o swo jej pra cy. 

Dy rek tor, na uczy cie le, a przede wszyst kim
ucznio wie Ze spo łu Szkol no -Przed szkol ne go w Gra bi -
nie ser decz nie dzię ku ją Ban ko wi PKO w Nie mo dli nie
za nie zwy kłą lek cję. Za pa mię ta my ją i sko rzy sta my
z niej w do ro słym ży ciu – to pew ne, jak w ban ku!

Da nu ta Ba bicz

Strr ra aasz ny wie czór
w bi blio te ce

W piąt ko wy wie czór 26 paź dzier ni ka
br. w bi blio te ce miej skiej mia ła miej sce hal -
lo we eno wa im pre za – „Strr ra aasz ny wie -
czór w bi blio te ce”, w któ rej uczest ni czy li
ucznio wie klas szó stych ze Szko ły Pod sta -
wo wej nr 1 w Nie mo dli nie.

Spo tka nie roz po czę ła pre zen ta cja Hal lo we en
– świę to du chów, wpro wa dza ją ca na strój ta jem ni -
czo ści i ma gii, któ rą do peł niał wy strój po miesz czeń
bi blio tecz nych: dy nie, pa pie ro we du chy a tak że nie -
zli czo na ilość nie to pe rzy i pa ją ków. Dzie ciom po do -
ba ły się hal lo we eno we wróż by i za ba wy: ło wie nie ja -
błek bez po mo cy rąk, prze bie ra nie swo ich ko le gów
za mu mie, chwy ta nie ciast ka, od ga dy wa nie ka lam -
bu rów oraz na śla do wa nie naj dziw niej sze go cho du,
naj strasz niej szej po zy, naj okrop niej sze go śmie chu
i prze ra ża ją ce go krzy ku. Nie za bra kło rów nież „strr -
ra aasz nych przy sma ków” oraz tań ców przy hal lo we -
eno wej mu zy ce, pod czas któ rej ucznio wie da li upust
swo im ta necz nym ta len tom. Na za koń cze nie za sie -
dli przed du żym ekra nem i obej rze li film Kró lew na
Śnież ka i Łow ca.

Do ro ta Ol szew ska



Świę to drze wa
Dzień 29 X 2012 r. w na szym przed szko -

lu ogło si li śmy „Świę tem drze wa”.
Do ob cho dów te go świę ta za chę co no wszyst kie

dzie ci i pa nie w przed szko lu. Ten dzień zo stał ogło -
szo ny dniem zie lo nym. Z tej to oka zji, za rów no dzie -
ci, jak i wy cho waw cy grup, przy szli do przed szko la
ubra ni na zie lo no.

Gru pa 4-lat ków „Żab ki” z po mo cą Mał go rza ty
Pi ła sie wicz i Bar ba ry Grzą dziel przy go to wa ły pro -
gram ar ty stycz ny z kon kur sa mi eko lo gicz ny mi pt:
„Le śne zmar twie nia”. Na pro gram zo sta li za pro szo -
ne dzie ci z po zo sta łych grup przed szkol nych, a w go -
dzi nach po po łu dnio wych ro dzi ce dzie ci z gru py „Ża -
bek”. Ce lem pro gra mu ar ty stycz ne go i kon kur sów
by ło uświa do mie nie dzie ciom, że ży cie lu dzi bez ota -
cza ją ce go nas świa ta ro ślin i zwie rząt nie ist nie je.
Wszyst ko, co jest po trzeb ne czło wie ko wi do ży cia,
czer pie on ze świa ta przy ro dy. Za koń cze niem świę -
ta drze wa by ło po sa dze nie drzew ka na te re nie przed -
szko la ja ko znak, że je ste śmy mi ło śni ka mi przy ro dy
i naj bliż sze go oto cze nia.

Mał go rza ta Pi ła sie wicz,
Bar ba ra Grzą dziel

Ta, co nie zgi nę ła

Z oka zji 94. rocz ni cy od zy ska nia przez
Pol skę nie pod le gło ści, w Ze spo le Szkół im.
Bo le sła wa Chro bre go od był się uro czy sty
apel przy go to wa ny przez uczniów klas
pierw szych i dru gich gim na zjum pod kie -
run kiem Do ro ty Moź dzier skiej.

Mon taż słow no-mu zycz ny za ty tu ło wa ny: Ta, co
nie zgi nę ła był chwi lą re flek sji nad hi sto rią na szej oj -
czy zny i trud ną dro gą do upra gnio nej wol no ści.
Opra wę mu zycz ną za pew ni li Ma ria Da wi dziak oraz
Wal de mar Ju zwa. Pod czas ape lu zo sta ły rów nież
roz da ne dy plo my i na gro dy dla zdo byw ców pierw -
szych miejsc w szkol nym kon kur sie hi sto rycz nym „11
li sto pa da – Po la ków dro ga do wol no ści”. Na gro dy
otrzy ma li: Ane ta Wą cha ła kl. II b – I miej sce w ka te -
go rii klas gim na zjal nych, Ma ria Ko ster kie wicz
kl. III a LO – I miej sce w ka te go rii klas li ce al nych, Ane -
ta Kuc kl. I ZSZ – I miej sce w ka te go rii klas za wo do -
wych. Na gro dy ufun do wa ła Ra da Ro dzi ców.

Do ro ta Moź dzier ska

Uro dzi ny książ ko we go mi sia
W dniach 15-16 paź dzier ni ka br. nie -

mo dliń ska bi blio te ka włą czy ła się do ak cji
„Ca ła Pol ska czy ta dzie ciom”, w ra mach
któ rej ob cho dzi ła „Uro dzi ny Książ ko we -
go Mi sia”.

Z tej oka zji za pro sze ni do wspól nej ak cji ucznio wie
klas szó stych ze szkół pod sta wo wych w Nie mo dli nie
za wi ta li u swo ich młod szych ko le gów w przed szko -
lach. Czy ta li im we so łe i za baw ne ksią żecz ki, któ rych
bo ha te ra mi by ły mi sie. Gło śne czy ta nie w wy ko na niu
uczniów spodo ba ło się przed szko la kom, gdyż wy słu -
cha ły opo wia dań i wier szy ków o niedź wiad kach z du -
żym za in te re so wa niem i sku pie niem oraz na gro dzi li
czy ta ją cych uśmie cha mi i grom ki mi bra wa mi.

Do ro ta Ol szew ska

Wi zy ta na Po li tech ni ce
Opol skiej

22 paź dzier ni ka br. ucznio wie kla sy I li -
ceum ogól no kształ cą ce go Ze spo łu Szkół
w Nie mo dli nie go ści li w kam pu sie Po li tech -
ni ki Opol skiej przy ul. Prósz kow skiej. W In -
sty tu cie Kon fu cju sza obej rze li śmy wy sta -
wę chiń skie go rę ko dzie ła: me ble, lam pio ny,
rzeź by itp., jed nak naj wię cej emo cji wzbu -
dzi ła lek cja ję zy ka chiń skie go.

Dzię ki cier pli wo ści na szych chiń skich wy kła dow -
ców, na uczy li śmy się kil ku pod sta wo wych zwro tów
grzecz no ścio wych. Nie by ło ła two, na po cząt ku tre -
ma pa ra li żo wa ła mów ców, ale po kil ku na stu mi nu -
tach wszy scy ba wi li się do sko na le.

In sty tu ty Kon fu cju sza to sieć or ga ni za cji non -
-pro fit po wo ły wa nych przez Chiń skie Pań stwo we Biu -
ro Mię dzy na ro do wej Pro mo cji Ję zy ka Chiń skie go
(w skró cie Han ban), któ rych ce lem jest pro pa go wa -
nie ję zy ka chiń skie go i chiń skiej kul tu ry. Pa tro nem In -
sty tu tów jest chiń ski mę drzec, na uczy ciel i fi lo zof
Kon fu cjusz. W In sty tu tach pro wa dzo ne są kur sy ję -
zy ka chiń skie go, or ga ni zo wa ne kon kur sy i eg za mi ny
pań stwo we HSK z te go ję zy ka. In sty tu cje te zaj mu ją
się rów nież pro pa go wa niem chiń skiej sztu ki po przez
or ga ni za cję wy staw, prze glą dów fil mo wych czy pre -
lek cji. Pierw szy In sty tut Kon fu cju sza w Pol sce utwo -
rzo no w 2006 w Kra ko wie. W 2008 r. otwar to trzy
na stęp ne In sty tu ty: w Opo lu, dzia ła ją cy przy Po li tech -
ni ce Opol skiej, Po zna niu (przy Uni wer sy te cie Ada ma
Mic kie wi cza) i Wro cła wiu (na Uni wer sy te cie Wro -
cław skim).

Ko lej nym punk tem wi zy ty by ło zwie dze nie Mu -
zeum Po li tech ni ki Opol skiej z ko lek cją lamp rent ge -
now skich o róż nych za sto so wa niach: me dycz nych,
prze my sło wych, se cu ri ty, do dy frak cji oraz flu ore -
scen cji rent ge now skiej. Po nad to w mu zeum znaj du -
ją się tak że kom plet ne apa ra ty rent ge now skie, jak
rów nież wszel kie go ro dza ju oprzy rzą do wa nie sto -
so wa ne z pro mie nio wa niem rent ge now skim (fil try,
de tek to ry, so czew ki rent ge now skie, wzmac nia cze
ob ra zu, ka me ry itp.), a tak że fo to gra fie rent ge now -
skie. Naj więk szym za in te re so wa niem zwie dza ją cych

cie szy ły się fo to gra fie osób wy ko na ne ska ne ra mi
prze świe tla ją cy mi lu dzi np. na lot ni skach.

Elż bie ta Woź niak

Wspól nie prze ciw prze mo cy
w ro dzi nie w gmi nie
Nie mo dlin

To ty tuł pro jek tu pro fi lak tycz ne go re ali -
zo wa ne go przez Ośro dek Po mo cy Spo łecz -
nej w Nie mo dli nie, ko or dy no wa ne go przez
p. Edy tę Ka pu ściń ską. W ra mach te go pro -
jek tu w Ze spo le Szkół im. Bo le sła wa Chro -
bre go od by ła się pre lek cja dla ro dzi ców
pt. „Je stem ro dzi cem przy ja znym”, któ rą
po pro wa dzi ła p. Ka mi la Do mi niak – psy -
cho log z fir my Il lu stro w Opo lu.

Licz nie zgro ma dze ni ro dzi ce wy słu cha li wy stą -
pie nia psy cho lo ga, otrzy ma li ma te ria ły in for ma cyj ne
oraz sko rzy sta li z moż li wo ści bez po śred niej roz mo -
wy po spo tka niu.

Rów nież w ra mach re ali za cji zdań pro jek tu pro -
fi lak tycz ne go, kil ka dni wcze śniej pa ni psy cho log spo -
tka ła się z ra dą pe da go gicz ną Ze spo łu Szkół, gdzie
tak że po ru sza no pro blem prze mo cy w ro dzi nie. 

Elż bie ta Woź niak

Za cho waj trzeź wy umysł
Po raz ko lej ny Szko ła Pod sta wo wa

w Ro gach wzię ła udział w ogól no pol skiej
kam pa nii Za cho waj Trzeź wy Umysł. Te go -
rocz na edy cja prze bie ga ła pod ha słem
„Zdro wy roz są dek da je ra dę”.

Ce lem prze wod nim tej kam pa nii by ło wspie ra nie
uczniów w re ali za cji ce lów ży cio wych. Za chę ce nie dzie -
ci do ma rzeń i sta wia nia so bie am bit nych ce lów. Po -
moc w roz po zna niu po trzeb i za in te re so wań to za da -
nie dla do ro słych (na uczy cie li i ro dzi ców). Szcze gól nie
zwra ca no uwa gę na po sta wy aser tyw ne oraz prze ciw -
dzia ła nie wy uczo nej bez rad no ści.

Na si ucznio wie wzię li udział w po ga dan kach
pro fi lak tycz nych oraz w dwóch kon kur sach. Pierw szy
z nich, „Żab ka czy mo ty lek”, do ty czył pły wa nia i na -
le ża ło od po wie dzieć na pięć py tań z tej dzie dzi ny. 

Dru gi to kon kurs pla stycz ny „To ja”. Za da niem
uczest ni ków by ło stwo rze nie au to por tre tu, pod kre śla ją -
ce go moc ne stro ny i za in te re so wa nia au to ra. Pra ce
czwór ki dzie ci zo sta ły wy sła ne do Fun da cji Trzeź we go
Umy słu. Ucie szył nas fakt, że dwo je uczniów zkla sy III zo -
sta ło na gro dzo nych. Ze sta wy kre atyw ne otrzy ma li Oli wia
Mu szyń ska oraz Szy mon Mu szyń ski. Lau re aci ode bra li
gra tu la cje i swo je na gro dy wcza sie szkol ne go ape lu9 li -
sto pa da br. z rąk dy rek tor Jo lan ty Włoch.

Na tym nie koń czą się po czy na nia na szych wy cho -
wan ków. Za wsze chęt nie uczest ni czą we wszel kich kon -
ku ren cjach spor to wych, co sprzy ja zdro we mu try bo wi
ży cia i sta no wi al ter na ty wę dla za cho wań ry zy kow -
nych. Ma my na dzie ję, że w ko lej nych edy cjach kam pa -
nii na si ucznio wie rów nież ak tyw nie bę dą uczest ni czyć. 

Agniesz ka Bie niek
szkol ny ko or dy na tor kam pa nii

PULS
Niemodlina
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XVIII Ma ły Bieg Skal ni ka Gra cze 2012
W so bo tę 17 li sto pa da br. na bież ni bo iska do pił ki noż nej

Skal ni ka Gra cze, już po raz osiem na sty od był się Ma ły Bar bór ko -
wy Bieg Skal ni ka. Or ga ni za to ra mi bie gu by ła Szko ła Pod sta wo wa
w Gra czach oraz Pu blicz ne Gim na zjum w Gra czach.

Spon so rzy na gród to Gmin na Ko mi sja Pro fi lak ty ki i Roz wią zy wa nia Pro ble -
mów Al ko ho lo wych oraz Przed się bior stwo Su row ców Skal nych Ba zalt -Gra cze Sp.
z o.o. Bieg Skal ni ka uro czy ście otwo rzył dy rek tor gim na zjum – Eu ge niusz Świą -
tek, któ ry ży czył za wod ni kom za ję cia jak naj lep szych miejsc oraz pod kre ślił, że naj -
waż niej szy nie jest osią gnię ty wy nik, ale sam udział i pro pa go wa nie zdro we go
sty lu ży cia.

Na sta dio nie zgro ma dzi ło się 129 za wod ni ków i go rą co do pin gu ją cych ki -
bi ców, wśród któ rych naj gło śniej szą gru pą by li ro dzi ce naj młod szych bie ga czy.
W bie gach wzię li udział ucznio wie szkół pod sta wo wych oraz gim na zjów gmi ny
Nie mo dlin. Za wod ni cy star to wa li w czte rech ka te go riach wie ko wych: I gru pa
– kla sy 1,2; II gru pa – kla sy 3,4; III gru pa – kla sy 5,6; IV gru pa – kla sy 1,2,3, gim -
na zjum. Dy stans był róż ny dla po szcze gól nych ka te go rii wie ko wych. Dla zdo byw -
ców dwu dzie stu czte rech czo ło wych lo kat przy go to wa ne by ły me da le, dy plo my
oraz sprzęt spor to wy wrę cza ny przez dy rek to ra gim na zjum Eu ge niu sza Świąt ka,
dy rek to ra szko ły pod sta wo wej Iwo nę Traw kę, pre ze sa spół ki Ba zalt Gra cze An -
drze ja Miś tę, dy rek to ra OSiR -u w Nie mo dli nie Krzysz to fa Ku bia ka.

Wy ni ki XVIII Ma łe go Bar bór ko we go Bie gu Skal ni ka:

I ka te go ria wie ko wa kla sy I, II szko ły pod sta wo wej – dziew czę ta:
1. miej sce – Zu zan na Za jąc Szko ła Pod sta wo wa w Ro gach
2. miej sce – Ewe li na Po łow niak Szko ła Pod sta wo wa w Ro gach
3. miej sce – Ni ko la Wo ło wiec Szko ła Pod sta wo wa w Gra czach

I ka te go ria wie ko wa kla sy I, II szko ły pod sta wo wej – chłop cy:
1. miej sce – Piotr Du da Szko ła Pod sta wo wa nr 1 w Nie mo dli nie
2. miej sce – Ma te usz Kow nac ki Szko ła Pod sta wo wa nr 1 w Nie mo dli nie
3. miej sce – Kac per Czu bak Szko ła Pod sta wo wa w Gra czach

II ka te go ria wie ko wa kla sy III, IV szko ły pod sta wo wej – dziew czę ta:
1. miej sce – Bar ba ra Ro ma now sza Szko ła Pod sta wo wa nr 1 w Nie mo dli nie
2. miej sce – Mar ta Za błoc ka Szko ła Pod sta wo wa nr 2 w Nie mo dli nie
3. miej sce – Mar ta Ber nac ka Szko ła Pod sta wo wa nr 1 w Nie mo dli nie

II ka te go ria wie ko wa kla sy III, IV szko ły pod sta wo wej – chłop cy:
1. miej sce –Do mi nik Ru snak Szko ła Pod sta wo wa nr 1 w Nie mo dli nie
2. miej sce – Do mi nik Mu cha Szko ła Pod sta wo wa nr 2 w Nie mo dli nie
3. miej sce – Ka mil Ka sper ski Szko ła Pod sta wo wa w Gra czach

III ka te go ria wie ko wa kla sy V, VI szko ły pod sta wo wej – dziew czę ta:
1. miej sce – Lau ra Mi liń ska Szko ła Pod sta wo wa nr 2 w Nie mo dli nie
2. miej sce – Pa try cja Mar ty nus Szko ła Pod sta wo wa nr 1 w Nie mo dli nie
3. miej sce – Ka ro li na Ka moń Szko ła Pod sta wo wa w Gra czach

III ka te go ria wie ko wa kla sy V, VI szko ły pod sta wo wej – chłop cy:
1. miej sce – Kac per Żo łę dziow ski Szko ła Pod sta wo wa w Gra czach
2. miej sce – Ma ciej No wak Szko ła Pod sta wo wa w Ro gach
3. miej sce – Wi told Ma je wicz Szko ła Pod sta wo wa w Ro gach

IV ka te go ria wie ko wa kla sy I, II, III gim na zjum – dziew czę ta:
1. miej sce – Jo an na Bu dza łek Pu blicz ne Gim na zjum w Gra czach
2. miej sce – Jo an na Cyn dal Pu blicz ne Gim na zjum w Gra czach
3. miej sce – Iwo na Si kor ska Ze spół Szkół w Nie mo dli nie

IV ka te go ria wie ko wa kla sy I, II, III gim na zjum – chłop cy:
1. miej sce – Prze my sław Za błoc ki Ze spół Szkół w Nie mo dli nie
2. miej sce – Krzysz tof Na pie racz Pu blicz ne Gim na zjum w Gra czach
3. miej sce – Szy mon Gut Pu blicz ne Gim na zjum w Gra czach

Ewa Nic poń, Wie sław Nic poń
or ga ni za to rzy



Bie ga li w Gra czach
17 li sto pa da br. w Gra czach już po raz 18. wy star to wał Bar bór -

ko wy Bieg Skal ni ka.
W ra mach gór ni czej tra dy cji kul tu ro wej or ga ni zo wa ny jest Bar bór ko wy Bieg

Skal ni ka, któ ry ma na ce lu pro mo cję ko pal ni, spo so bu eks plo ata cji złóż ba zal tu
oraz zdro we go try bu ży cia. Im pre za or ga ni zo wa na jest na te re nie i w oko li cach
Gra czy, w po bli żu złóż wul ka nicz nych ba zal tu, co wzmac nia spe cy fi kę wsi. W im -
pre zę za an ga żo wa ne są trzy gru py: gór ni cy, bie ga cze oraz lo kal na spo łecz ność,
a or ga ni zo wa na jest w part ner stwie z Lu do wym Klu bem Spor to wym Skal nik Gra -
cze. Bieg Skal ni ka po przez swo je dzia ła nie po zy tyw nie wpły wa na pro mo cję zdro -
we go try bu ży cia oraz gór ni cze go dzie dzic twa kul tu ro we go. 

Start i me ta zlo ka li zo wa na by ła przy do mu kul tu ry. W im pre zie udział wzię -
ło ok. 250 osób z po dzia łem na dzie sięć ka te go rii wie ko wych. W szran ki sta nę li
za wod ni cy od 16. do pra wie 80. ro ku ży cia. Uczest ni cy ry wa li zo wa li ze so bą
na 15-ki lo me tro wej tra sie: Gra cze – Ra do szo wi ce – Tar ni ca – Ro gi – Gó ra – Rut -
ki – Gra cze. Za wo dy roz po czę li ucznio wie szkół pod sta wo wych i gim na zjal nych
w tzw. „Ma łym Bie gu Skal ni ka”. Po ich za koń cze niu roz po czął się bieg głów ny dla
po zo sta łych uczest ni ków. Po za koń cze niu bie gu wszy scy ze bra li się w do mu kul -
tu ry, gdzie na stą pi ła de ko ra cja zwy cięz ców. Za wod ni kom w po szcze gól nych ka -
te go riach, na gro dy i pu cha ry wrę cza li pre zes ko pal ni Ba zalt -Gra cze – An drzej
Miś ta oraz kie row nik Za kła do we go Do mu Kul tu ry – Ka rol Bi skup. Oko licz no ścio -
we pa miąt ki po wę dro wa ły do lau re atów za miej sca I -III. Dla wszyst kich uczest -
ni ków ufun do wa no dy plo my, ko szul ki i pa miąt ko we me da le.

Ka rol Bi skup

Wy ni ki w po szcze gól nych ka te go riach wie ko wych:

Kat. I Ko bie ty 16-29 lat
1. Bar ba ra Nie wie dział, MO SIR Kor fan tów, 01:00:06.
2. An na Szmit, MOS Wro cław, 01:09:05.
3. San dra Bu dzeń, KS Pi dry na Gdy nia, 01:21:06.

Kat. II Ko bie ty 30-39 lat
1. An na Ry gu ła, Opo le, 01:00:17.
2. An na Skal ska, Fe sti wal Bie go wy w Kry ni cy, 01:05:05.
3. Be ata Wroń ska, nie zrze szo na, 01:07:27.

Kat. III Ko bie ty 40-49 lat
1. Bo że na Mo raw ska, nie zrze szo na, 01:06:11.
2. Do ro ta Kro wic ka, WKB Piast 01:06:35.
3. Wio le ta Brych cy, SBD Ener ge tyk Ryb nik, 01:09:13.

Kat. IV Ko bie ty 50 i wię cej lat
1. An na Pa stu cha, Cross Krap ko wi ce, 01:14:44.
2. Ewa Bia łas, nie zrze szo na, 01:17:55.
3. Ewa Ła buz, WKB Piast, 01:25:29.

Kat. I Męż czyź ni 16-29 lat
1. Piotr Pio trow ski, MO SIR Kor fan tów, 00:53:05.
2. Łu kasz Ka ra sow ski, JW 2697 Brzeg, 00:53:50.
3. Ta de usz So czyń ski, nie zrze szo ny, 00:55:03.

Kat. II Męż czyź ni 30-39 lat
1. Ju rij Bla ho dir, Fi nisz Ka lisz, 00:49:58.
2. Krzysz tof Pa chu ta, nie zrze szo ny, 00:52:54.
3. Ja ro sław Ol szew ski, NKB Zryw Na my słów, 00:53:58.

Kat. III Męż czyź ni 40-49 lat
1. Grze gorz Szy mu ra, nie zrze szo ny, 00:53:12.
2. An drzej Grze sik, Za wi sza Sta ra Kuź nia, 00:54:38.
3. Nor bert Czap ka, JW 2697 Brzeg, 00:55:21.

Kat. IV Męż czyź ni 50-59 lat
1. Ma rek Ga dziń ski, WKB Piast, 00:59:34.
2. An drzej Wy my sło, Prze gląd Pie kar ski, 01:00:03.
3. Ma rian Ja ku bow ski, LKS Skal nik Gra cze, 01:01:13.

Kat. V Męż czyź ni 60-69 lat
1. Hen ryk Am bro sie wicz, KB /Lew/ Le ni ca, 01:03:09.
2. Ta de usz Ro jew ski, LZS Za wi sza Sta ra Kuź nia, 01:05:45.
3. Ry szard Ta sa rek, Ny sa Bie ga, 01:05:52.

Kat. VI Męż czyź ni 70 i wię cej lat
1. Jó zef Pal czak, WKB Piast, 01:10:56.
2. Nor bert Opal la, OSIL Skał ka Świę to chło, 01:12:11.
3. Ze non Pusz cze wicz, KB Lu pus Ole śni ca, 01:13:06.
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Nie uda ny de biut
w Po lko wi cach

Nie ste ty, prze gra li śmy
w Po lko wi cach ze zde cy do -
wa nie lep szym i bar dziej do -
świad czo nym ze spo łem
z eks tra kla so wą prze szło -
ścią, w skła dzie któ re go wy -
stą pi ło czte rech za wod ni ków
ma ją cych wie le me czów
w eks tra kla sie fut sa lu.

Los nas nie oszczę dzał, wie le
pe ry pe tii, ja kie mia ły miej sce
przed me czem i jesz cze nie w peł ni
opty mal ny skład, przy niósł li go wą
po raż kę. Po sta wa na szych „mło -
dych wil ków” jest am bit na i nie ma -
my się cze go wsty dzić, bo po lko -
wic cy dzia ła cze i ki bi ce po me czu
chwa li li na szą bar dzo mło dą dru ży -

nę za po sta wę, zdro wie i cha rak ter,
ja ki zo sta wi li na par kie cie.

Skład UKS OSiR 1 NIE MO -
DLIN: Szym ków Ma te usz, Pa ra dow -
ski Pa weł, Dul ski Da wid, Mu rasz ko
Ka mil, Dec Ad rian, Se ba stian Wier -
ci mok, Sier kow ski Bar tosz, Szy lar
Prze my sław, Pła za Da wid, To ma sik
Syl we ster, Kram czyń ski Piotr, Ki lian
Pa tryk, Pa trys Mar cin. 

TPH CU PRUM PO LKO WI CE
– UKS OSiR 1 NIE MO DLIN 7-0
do prze rwy 3:0. inf. OSiR

Sportowy Mikołaj 2012
Program sportowy na dzień 6 grudnia

09.00 – turniej tenisa stołowego
13.00 – turniej koszykówki
15.30 – gry zabawy 
16.30 – mecz piłki nożnej
17.15 – mecz koszykówki: reprezentacja  gminy Niemodlin – Radio Opole

Program na dzień 7 grudnia 

09.30 – siatkówka, gry i zabawy

Inf. OSiR
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