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Dro dzy Czy tel ni cy!
Okład kę no we go nu me ru

„Pul su Nie mo dli na” zdo bi front
ka ta lo gu XI Mię dzy na ro do we go
Kon kur su Ry sun ku Sa ty rycz ne go
„Kar pik”. Ozna cza to, że ko lej ne
Świę to Kar pia za na mi. War to
prze czy tać ob szer ną re la cję z te -
go wy da rze nia oraz obej rzeć
zdję cia z im pre zy. I, oczy wi ście,
za chę ca my do de gu sto wa nia
nie mo dliń skie go kar pia, nie tyl ko
w naj bliż sze świę ta. A je śli po go -
da do pi sze, war to wy brać się
na wy ciecz kę ro we ro wą Szla -
kiem Kar pia (s. 15).

Z oka zji Świę ta Od zy ska nia
Nie pod le gło ści, tra dy cyj nie już,
w cza sie uro czy stej se sji ra dy
miej skiej, przy zna no sta tu et kę

Zło te go So ko ła za ak tyw ność
spo łecz ną na rzecz gmi ny Nie -
mo dlin. W tym ro ku otrzy ma li ją
pań stwo Elż bie ta i Ma riusz Woź -
nia ko wie. Pi sze my o tym w na -
szym mie sięcz ni ku.

W li sto pa do wym „Pul sie”
moż na prze czy tać rów nież o in -
au gu ra cji szko ły pod sta wo wej
w Gra bi nie, od da niu no we go
ga ra żu stra ża kom z OSP Gro -
dziec, zo ba czyć, ja cy za gra nicz -
ni go ście od wie dzi li Nie mo dlin
oraz spraw dzić, ile kosz tu je nasz
gmin ny sa mo rząd. Nie bra ku je
rów nież in for ma cji ze szkół
i przed szko li. Mi łej lek tu ry.

Re dak cja

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

W GRUDNIU
POLECA:
• CHOINKI, OŚWIETLENIE, OZDOBY
• ŚWIECE ADWENTOWE I NA KOLĘDĘ
• POKARM DLA PTAKÓW DZIKO ŻYJĄCYCH

Za pro sze nie
W związ ku z przy pa da ją cą w 2013 ro ku 70. rocz ni cą lu -

do bój stwa Po la ków na Wo ły niu i Kre sach Po łu dnio wo-
Wschod nich ser decz nie za pra szam na spo tka nie w dniu 3
grud nia 2013 r. do Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie, ul. M.
Re ja 1. Spo tka nie po świę co ne bę dzie tra ge dii Kre sów
Wschod nich w 70. rocz ni cę zbrod ni na Wo ły niu.

W pro gra mie:

• 17.00 – wy stą pie nie Pa na Mar ka Ko prow skie go au to ra ksią żek
„Wo łyń. Epo pe ja pol skich lo sów 1939-2013.  Akt I -III” oraz „27 Wo -
łyń skiej Dy wi zji Pie cho ty Ar mii Kra jo wej”.

• 17.30 – wy stą pie nie Pa na An drze ja Ko zia ra z Od dzia ło we go Biu ra
Edu ka cji Pu blicz nej In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej we Wro cła wiu – De -
le ga tu ra w Opo lu, pod ty tu łem „Wo łyń 1943 – trud na pa mięć”.

• 18.30 – pro jek cja fil mu dokumentalnego „By ło so bie mia stecz ko...”,
opo wia da ją ce go o hi sto rii Ki sie li na, mia stecz ka na Wo ły niu, w któ rym
do cza sów II woj ny świa to wej ży ło w zgo dzie kil ka na ro do wo ści.
Pro duk cja: Pol ska 2009, re ży se ria: Ta de usz Ar ciuch, Ma ciej Woj cie -
chow ski. Czas trwa nia: oko ło 50 min.

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

Kabaret Młodych Panów w Niemodlinie
Za pra sza my na wy stęp Ka ba re tu Mło dych Pa nów, któ ry od bę -

dzie się w so bo tę 7 grud nia 2013 r. o godz. 16.00 w sa li wi do wi sko -
wej Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie.

Bi le ty w ce nie 40 zł do na by cia w se kre ta ria cie OK.
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Przez dwa li sto pa do we dni
trwa ło u nas Świę to Kar pia.
Spo tka nia, po ka zy, kon kur sy
i za ba wa pro mo wa ły to, z cze go
zna ny jest Nie mo dlin – smacz ną
i zdro wą ry bę.

Te go rocz ne Świę to Kar pia roz po czę ło się kon -
fe ren cją ry bac ką w Gra czach pod na zwą „Ho dow -
la kar pia szan są zrów no wa żo ne go roz wo ju Opolsz -
czy zny”. Obec nych w „Dwor ku” pre le gen tów i go ści
przy wi tał pre zes Lo kal nej Gru py Ry bac kiej „Opolsz -
czy zna” Ja kub Ro szuk, a tak że bur mistrz Nie mo dli -
na. – Ser decz nie wi tam w gmi nie Nie mo dlin. Mam
na dzie ję, że kon fe ren cja, któ ra po raz ko lej ny od by -
wa się w Gra czach, na zie mi nie mo dliń skiej, przy -
czy ni się do te go, że ja kość ho do wa nej przez pań -
stwa ry by, bę dzie co raz wyż sza i że sprze daż bę dzie
wyż sza, a po dat ki, któ re też pła ci cie, bę dą wy so kie
– po wie dział Mi ro sław Stan kie wicz, w żar to bli wy
spo sób na wią zu jąc do te ma tu kon fe ren cji. W wy stą -
pie niach pre le gen tów nie za bra kło pod su mo wań.
Agniesz ka Za go la, dy rek tor  Oddz. Te re no we go
w Opo lu Agen cji Ryn ku Rol ne go przed sta wi ła re ali -
za cję Fun du szu Pro mo cji Ryb w kra ju i w opol skim
re gio nie. Dy rek tor Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie,
Ka ta rzy na Pa szu la -Gryf za pre zen to wa ła hi sto rię
Świę ta Kar pia w Nie mo dli nie.

– Na kon fe ren cji po ru sza ny był tak że te mat
przy szło ści, a do kład niej przy szłych okre sów pro gra -
mo wa nia dla akwa kul tu ry śród lą do wej. Nie wie my
jesz cze, ja kie bę dą środ ki prze zna czo ne przez Ko mi -
sję Eu ro pej ską, ale są to dla nas waż ne fun du sze. Pol -
ska ma ogrom ny po ten cjał w ho dow li kar pia i pstrą -
ga, a Opolsz czy zna zaj mu je trze cie miej sce w kra ju
w pro duk cji kar pia, więc chce my te środ ki po zy ski -
wać, aby mo der ni zo wać na sze go spo dar stwa. Po -
nad to te ma tem kon fe ren cji by ły pro ble my, z ja kimi

bo ry ka ją się ry ba cy. Przede wszyst kim jest to pro -
blem szkód wy rzą dza nych przez kor mo ra ny oraz
pró ba wpi sa nia do „Pra wa wod ne go” no wej opła ty
za po bór wo dy wy ko rzy sty wa nej do ho dow li. Nie
zga dza my się na to. Na kon fe ren cji omó wi li śmy rów -
nież i po ka zy wa li śmy po ten cjał żyw no ści, któ ra jest
zdro wa, w któ rą war to in we sto wać, jak rów nież wa -
lo ry po za przy rod ni cze sta wów – pod su mo wał kon fe -
ren cję Ja kub Ro szuk.

Dru gim wy da rze niem pierw sze go dnia Świę ta
Kar pia by ło wrę cze nie na gród lau re atom kon kur su
pla stycz ne go dla dzie ci Ma ły Kar pik. W tym ro ku
mia ło ono miej sce na sa li wi do wi sko wej Ośrod ka Kul -
tu ry. Oprócz lau re atów, ro dzi ców i spon so rów na -
gród, w uro czy sto ści uczest ni czy ły rów nież ca łe kla -
sy z nie mo dliń skich szkół pod sta wo wych. Na pew no
sa mo wyj ście na sce nę i bra wa od pu blicz no ści by ły
nie ma łym wy róż nie niem dla lau re atów. – W tym ro -

ku po ziom był bar dzo wy so ki. Po ja wi ły się pra ce
prze strzen ne, ma kie ty, for my wy pu kłe, cze go do tej
po ry nie by ło w ta kich ilo ściach. By li śmy bar dzo za -
sko cze ni i dłu go mu sie li śmy wy bie rać pra ce, któ re zo -
sta ły na gro dzo ne. Chciał bym wam wszyst kim po -
dzię ko wać w imie niu ju ry, po nie waż wy ko na li ście
wie le do brych prac – po wie dział Mi chał Gra czyk, je -
den z ju ro rów kon kur su. Wy ni ki Ma łe go Kar pi ka po -
da li śmy w po przed nim nu me rze. Tu taj war to tyl ko
wspo mnieć, że na gro dę Grand Prix otrzy ma ła Pa try -
cja Ka sprzy szyn ze Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Nie -
mo dli nie za ma kie tę sta wu ryb ne go.

– Mam po dob ny staw u bab ci. Bar dzo mi się po -
do ba ło na nim ło wić ry by i chcia łam ta ki zro bić
na kon kurs. Wy ko na nie pra cy za ję ło mi pa rę dni. Naj -
wię cej czasu poświęciłam zro bie niu lu dzi ków z pla -
ste li ny. Nie spo dzie wa łam się, że mo ja pra ca zdo bę -
dzie na gro dę. My śla łam, że mo że tyl ko wy róż nie nie
– po wie dzia ła Pa try cja. Po wrę cze niu na gród obec -
ni w Ośrod ku Kul tu ry uczest ni cy kon kur su obej rze li
spek takl te atral ny „O ry ba ku i zło tej ryb ce”.

Na stęp ny dzień Świę ta Kar pia, już po raz dru gi,
roz po czął się na nie mo dliń skim Ryn ku po ka zem ku -
li nar nym, na któ rym ku cha rze Opol skiej Aka de mii
Ku li nar nej przy go to wy wa li po tra wy z kar pia. Głów -
ny ku charz, Pa weł Pin got, pre zes Sto wa rzy sze nia Ku -
cha rzy Re gio nu Opol skie go, tłu ma czył zgro ma dzo -
nym taj ni ki przy go to wy wa nia po traw z ryb, m.in.
po ka zy wał jak fi le to wać kar pia. Efek tem pra cy by ła
zu pa ryb na „ucha”, fa sze ro wa ne pa pry ki oraz karp
sma żo ny i wę dzo ny z ka pu stą. Nie zo sta ły żad ne nie -
zje dzo ne po tra wy, a wśród uczest ni ków po ka zu da -
ło się sły szeć sło wa „do bre” i „smacz ne”. Tak sma ko -
wał karp, któ re mu ste reo ty po wo wy ty ka się, że ma
ości, jest tłu sty i czuć go mu łem. – Kar pia mu łem nie
czuć, mo gę o tym za pew nić. Ho dow cy oczysz cza ją
sta wy. Je śli cho dzi o ości, to po ka zy wa łem dzi siaj, jak
na le ży kar pia fi le to wać, aby go ich po zba wić.
Na pew no ry bę jest trud niej przy go to wać niż scha -
bo we go. Po pro stu trze ba pró bo wać, bo tre ning czy -
ni mi strza. A je śli cho dzi o smak, to tu taj już my o nim
de cy du je my po przez róż ne ma ry na ty i przy pra wy
– po wie dział Pa weł Pin got.

(ciąg dalszy na s. 4)

Mer Doliny Wołodimir Garazd wręcza Mirosławowi Stankiewiczowi
prezent z okazji dziesięciolecia współpracy partnerskiej obu miast

Kabaret Skeczó́w Męczących

Świę to Kar pia 2013



(dokończenie ze s. 3)

Dal sza część so bot niej im pre zy po wró ci ła
do Ośrod ka Kul tu ry, gdzie od by ła się ga la wrę cze nia na -
gród lau re atom XI Mię dzy na ro do we go Kon kur su Ry -
sun ku Sa ty rycz ne go „Kar pik 2013”. 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, 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. Spo -
śród 414 prac au tor stwa 195 ry sow ni ków z 43 kra jów,
ju ry Grand Prix i wy róż nie nie przy zna ło Zbi gnie wo wi
Woź nia ko wi ze Zduń skiej Wo li za pra cę przed sta wia ją -
cą łódź, na któ rej pły nie sklep ryb ny, a w jej są siedz twie
węd ka rze pró bu ją coś zło wić. – Ob ra cam się w ta kim
to wa rzy stwie, w któ rym jest mnó stwo węd ka rzy i czę -
sto przy jeż dża ją bez ryb – śmiał się zwy cięz ca Kar pi ka.
Dwie rów no rzęd ne pierw sze na gro dy otrzy ma li To -
masz Rze szu tek ze Szcze ci na i Krzysz tof Grzon dziel
z My sło wic. W tym ro ku wy cho dzą cy na sce nę lau re aci,
jak i zgro ma dzo na pu blicz ność, mo gli czuć się wy jąt ko -
wo bez piecz nie, po nie waż ju ro rzy wcie li li się w ro lę
WOPR -owskich ra tow ni ków. Oprócz ry sow ni ków, uho -
no ro wa ny zo stał rów nież dy rek tor Go spo dar stwa Ry -
bac kie go w Nie mo dli nie Ma rek Ada mus, któ ry otrzy -
mał sta tu et kę Kar pi ka za to, że od pierw szej edy cji
kon kur su wspie ra je go ideę i or ga ni za cję. Usły szał tak -
że od wszyst kich za śpie wa ne „Sto lat” z oka zji rocz ni cy
uro dzin. Po ce re mo nii roz da nia na gród na sce nie wy -
stą pił Ka ba ret Ske czów Mę czą cych ze świet nym Ja ro -
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Konferencja rybacka

Laureatka Grand
Prix Małego

Karpika
–  Patrycja

Kasprzyszyn ze
SP nr 1

w Niemodlinie

Laureatki
nagrody Grand

Prix w konkursie
kulinarnym

Paweł Pingot (prezes
Stowarzyszenia Kucharzy

Regionu Opolskiego)
pokazuje, jak łatwo karpia

pozbawić ości



Wydarzenia 5

Podziękowania
Składam serdeczne podziękowanie za wsparcie finansowe i organizacyjne

imprezy kulturalnej „Święto Karpia 2013” dla:
• Agencji Rynku Rolnego w Warszawie – operacja jest

współfinansowana z Funduszu Promocji Ryb
• Marszałka Województwa Opolskiego 
• Starosty Opolskiego Pana Henryka Lakwy 
• Burmistrza Niemodlina Pana Mirosława Stankiewicza
• Prezesa Polskiego Towarzystwa Rybackiego Pana Marka Ferlina 
• Prezesa Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna” Pana Jakuba

Roszuka 
• Dyrektor Agencji Rynku Rolnego OT Opole Pani Agnieszki Zagoli 
• Dyrektora Gospodarstwa Rybackiego w Niemodlinie Pana Marka

Adamusa 
• Prezesa RSP Wydrowice Pana Zbigniewa Kosterkiewicza 
• Prezesa Firmy Rapex Grabin Pana Bronisława Haładusa 
• Prezesa Firmy Bazalt Gracze Pana Andrzeja Miśty 
• Prezesa Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu Pana

Mariana Magdziarza
• Dyrektora Cegielni Niemodlin Pana Józefa Jakubika 
• Właściciela Hotelu Domino Pana Zbigniewa Dominika 
• Dyrektora Banku Spółdzielczego w Niemodlinie Pana Sławomira

Kownackiego
• Opolskiej Akademii Kulinarnej
• Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
• Właściciela firmy Kwant Pana Mieczysława Moździerskiego 
• Stowarzyszenia Ruch Rozwoju Regionalnego z Nysy
• Pana Andrzeja Nowakowskiego i Gospodarstwa Rolnego Piotrowa 
• Pani Małgorzaty Biedroń właścicielki firmy Ornament z Nysy 

• Pana Antoniego Hasenbecka i firmy Hasan z Nysy
• Pana Władysława Unijewskiego i firmy Usługi Transportowe 
• Prezesa PSS Społem Niemodlin Pana Jana Oleksy 
• Pana Mariusza Nieckarza
• Pana Jerzego Bandrowskiego i firmy Metallbau-Jumar 
• Panów Zbigniewa i Ryszarda Muszyńskich
Dziękuję również mediom, które objęły patronatem Święto Karpia

i promowały to wydarzenie. 
Dziękuję wszystkim naszym partnerom, którzy zaangażowali się

w organizację tego wydarzenia, a w szczególności:
• Burmistrzowi Niemodlina i pracownikom Urzędu Miejskiego

w Niemodlinie,
• pracownikom Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna”, 
• pracownikom Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Opolu, 
• pracownikom Polskiego Towarzystwa Rybackiego w Poznaniu, 
• Dyrektorowi i pracownikom Gospodarstwa Rybackiego

w Niemodlinie,
• Dyrektorowi i pracownikom ZGKiM w Niemodlinie,
• Straży Miejskiej w Niemodlinie,
• Prezesowi Oddziału Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia

Ratunkowego w Nysie Panu Jarosławowi Białochławkowi,
• jurorom konkursu i rysownikom,
• Panu Jerzemu Pietraszce,
• Panu Mariuszowi Jarzombkowi,
a przede wszystkim swoim współpracownikom – pracownikom Ośrodka

Kultury w Niemodlinie.
Dziękuję naszej wiernej publiczności, sympatykom „Karpika”. Dziękuję

wszystkim za wszystko, za każdy przyjazny gest i słowo. 

Katarzyna Paszula-Gryf
Dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie

sła wem Sa dzą. Nie za bra kło zna ne go Śru by oraz spo -
rej daw ki im pro wi za cji w wy stę pie kiel czan.

Po wy stę pie ka ba re tu, na Ścia nie Sa ty ry ków uro -
czy ście od sło nię to ko lej ne trzy ta bli ce uzna nych ar -
ty stów, tym ra zem by li ni mi: Mag da le na Wo sik, To -
masz Rze szu tek i Wie sław Zię ba.

Ko lej nym punk tem Świę ta Kar pia by ło otwar cie
wy sta wy prac kon kur so wych oraz de gu sta cja ryb -
nych po traw. Pierw si zro bi li to ju ro rzy Pol sko -Cze -
skie go Kon kur su na Po tra wę z Ryb: Pa weł Pin got
(prze wod ni czą cy), bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław
Stan kie wicz, sta ro sta mia sta Sti ty Ji ri Vo gel, mer
Do li ny Wo ło do mir Ga razd, Ja kub Ro szuk – pre zes
LGR Opolsz czy zna, Agniesz ka Za go la – dy rek tor OT
ARR 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. Naj lep sze oka -
za ły się ro lad ki z zio ła mi w so sie grzy bo wym przy -

go to wa ne przez Da nu tę i Mar tę Gryl z Kro gul nej.
– Ta jem ni cą suk ce su są bo ro wi ki i karp ze sta wu
w Kro gul nej, gdzie znaj du je się go spo dar stwo ry -
bac kie. Po tra wa nie jest trud na, a go to wa nie jest
mo im hob by. Od wie lu lat bio rę udział w kon kur -
sach na po tra wy z kar pia. Lu bię to, co ro bię, dla te -
go to ro bię – po wie dzia ła za do wo lo na zdo byw czy -
ni Grand Prix.

Po zo sta łe na gro dy w kon kur sie ku li nar nym.
Na gro dy Pol skie go To wa rzy stwa Ry bac kie go:
I – Zbi gniew Świ der ski za Kar pia z kniei,

II – Ja na Tej klo va za Uze ny uhor (wę dzo ny wę -
gorz), 

III – Aga ta Dwo jak za Bu dyń ryb ny z so sem
chrza no wym.

Wy róż nie nie otrzy mał Ho tel Do mi no za Kar pia
w szu wa rach.

Na gro dy Agen cji Ryn ku Rol ne go:
I miej sce – Ja ni na Ho łów ka za Ro la dę ryb no -

-szpi na ko wą,
II miej sce – Ha na Kat ze ro va za Ło so sia ze szpa -

ra ga mi w mig da ło wym so sie,
III miej sce – Bar ba ra Pa lusz kie wicz za Ro la dę

z kar pia.
– Ja pa trzę tro chę ina czej na po tra wy niż resz -

ta ju ro rów. Zwra cam do dat ko wo uwa gę na pra co -
chłon ność i ser ce, któ re zo sta ły wło żo ne w po tra wę,
a któ re nie za wsze są wi docz ne na ta le rzu, a ja
wiem, jak to wy glą da od kuch ni. Po tra wy by ły uroz -
ma ico ne. Je stem za do wo lo ny i był to dla mnie za -
szczyt, że mo głem ich spró bo wać, bo są to czę sto po -
tra wy prze ka zy wa ne z po ko le nia na po ko le nie.
Oso by, któ re przy stą pi ły do kon kur su, wy gra ły go.
Wszyst kie – po wie dział prze wod ni czą cy ju ry.

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 ły te go rocz ne ob cho -
dy kar pio we go świę ta. Za pra sza my na wy sta wę po -
kon kur so wą do Ośrod ka Kul tu ry oraz do spo ży wa nia
świe żych i zdro wych ryb z nie mo dliń skiej ho dow li.
Nie tyl ko w świę ta.

mk

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków finansowych Europejskiego Funduszu

Rybackiego zapewniającą inwestycje
w zrównoważone rybołówstwo.

P r o j e k t  w s p ó ł f i n a n s o w a n y  z e  ś r o d k ó w  f i n a n s o w y c h  F u n d u s z u  P r o m o c j i  R y b .

Przedstawienie teatralne o złotej rybce
dla młodej publiczności Małego Karpika



Z oka zji 95. 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.

XLIX se sję otwo rzył prze wod ni czą cy Ma riusz
Niec karz: – Na mo ment niech ogar nie nas za du ma
i ci sza, któ ra pa nu je nad mo gi ła mi bo ha te rów. Wspo -
mi na my tych, któ rzy na oł ta rzu oj czy zny zło ży li naj -
więk szy dar – dar ży cia. Ta ka by ła ce na wol no ści.
Chwa ła bo ha te rom. Za wsze w ta ki dzień, jak dziś, ro -
dzi się py ta nie o mo ją po sta wę wo bec oj czy zny, mo -
je za da nia i obo wiąz ki wzglę dem niej – mój pa trio -
tyzm. Co po zo sta wi my po so bie na stęp nym
po ko le niom? Dzi siej szy spór o hi sto rię, pra wo pierw -
szeń stwa do niej, pra wo do wspo mnień i ob cho dze -
nia uro czy sto ści, a przy tym brak sza cun ku do sie bie
na wza jem, cią głe kłót nie i awan tu ry nie tyl ko po li ty -
ków z pra wa i le wa, spra wia ją, że mło dy Po lak na sło -
wa pa trio tyzm re agu je śmie chem. Dla te go świę tuj my
ra zem. Wznie śmy się po nad po li tycz ne, ide owe i re -
li gij ne po dzia ły. Bu duj my i, co naj waż niej sze, sza nuj -
my się na wza jem. To naj lep sza wska zów ka dla mło -
dych, ja ką dro gą po win ni po dą żać.

Czę ścią wspól ne go świę to wa nia był wy stęp Wal -
de ma ra Ko ta sa, ak to ra Te atru im. Ja na Ko cha now -
skie go w Opo lu, któ ry re cy to wał frag men ty „Kwia tów
Pol skich” Ju lia na Tu wi ma, oraz ze spo łu Żu bro sie,
któ ry wy ko nał pie śni pa trio tycz ne i pie śni my śliw skie. 

W dru giej czę ści ob cho dów Świę ta Od zy ska -
nia Nie pod le gło ści na stą pi ło uro czy ste wrę cze nie
sta tu et ki Zło te go So ko ła. Jest to wy róż nie nie dla
firm, in sty tu cji oraz osób fi zycz nych, któ re w szcze -
gól ny spo sób wy róż ni ły się ak tyw no ścią spo łecz ną,
dzia łal no ścią cha ry ta tyw ną, za wo do wą lub pro -

mo cją na rzecz gmi ny Nie mo dlin. W tym ro ku no -
mi na cje do na gro dy otrzy ma li: Przed się bior stwo
Wy twór czo -Han dlo we Ra pex Gra bin – pre zes Bro -
ni sław Ha ła dus, Raj mund Woc ka – współ wła ści -
ciel fir my Mo dern hatch Sztu der & Woc ka w Ma -
gnu szo wi cach, Elż bie ta i Ma riusz Woź nia ko wie
oraz Mi chał Gra czyk.

– Po raz szó sty ma my oka zję uho no ro wać wspa -
nia łych oby wa te li zie mi nie mo dliń skiej. Mam na dzie -
ję, że ho nor otrzy ma nia Zło te go So ko ła zmo bi li zu je
lau re atów do jesz cze lep szej pra cy na rzecz na sze go
spo łe czeń stwa. Wszyst kim no mi no wa nym szcze rze
gra tu lu ję. Ka pi tu ła Zło te go So ko ła uro czy ście za -
świad cza, że ty tuł lau re ata Zło te go So ko ła 2013
otrzy ma li pań stwo Elż bie ta i Ma riusz Woź nia ko wie
– ogło sił bur mistrz Mi ro sław Stan kie wicz.

– Wszyst kie tu taj no mi no wa ne oso by na praw dę
war te są tej na gro dy i je stem bar dzo za sko czo na.
Dzię ku je my i po sta ra my się nie za wieść – po wie -
dzia ła Elż bie ta Woź niak, od bie ra jąc sta tu et kę z rąk
bur mi strza.

W uza sad nie niu no mi na cji mo że my prze czy tać:
„Pań stwo Elż bie ta i Ma riusz Woź nia ko wie od lat
w spo sób nie zwy kle skru pu lat ny do ku men tu ją i po -
pu la ry zu ją dzie je zie mi nie mo dliń skiej. Spod ich pió -
ra wy szedł sze reg ar ty ku łów, re fe ra tów, wy kła dów
i po zy cji książ ko wych o te ma ty ce re gio nal nej, jak
cho ciaż by waż ne dla hi sto rii Nie mo dli na al bu my:

„Pocz tów ka z Nie mo dli na” wy da na w 2009 r. oraz
„W kra inie nie mo dliń skich sta wów” z ro ku 2010.
Pań stwo Woź nia ko wie wspie ra ją swo ją wie dzą i ma -
te ria ła mi in nych lo kal nych ba da czy. War to za uwa -
żyć, że cy klicz nie pu bli ku ją in for ma cje w lo kal nej
pra sie, po świę co ne po szcze gól nym miej sco wo ściom
zie mi nie mo dliń skiej. Praw dzi wą skarb ni cą wie dzy
o prze szło ści Nie mo dli na i oko lic jest stro na in ter ne -
to wa www.nie mo dlin.org, gdzie w nie zwy kle w przy -
stęp ny spo sób po pu la ry zo wa ne są dzie je sub re gio -
nu nie mo dliń skie go”.

Na ga li Zło te go So ko ła wy stą pi ły Do ro ty Zy siak
i Alek san dra Ka le ta ze Sce ny Mło dzie żo wej Ośrod ka
Kul tu ry w Nie mo dli nie, zaś ca łą uro czy stość za koń -
czył re ci tal Wa cła wa Ma sły ka. mk
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GABINET STOMATOLOGICZNY
Niemodlin, ul. Wojska Polskiego 5

(budynek miejskiej przychodni)• I piętro, pok. 20

lek. dent. Monika Kozieł
Usługi w zakresie:

• profilaktyka stomatologiczna • stomatologia zachowawcza
• choroby błon śluzowych • chirurgia stomatologiczna

• protetyka (pełny zakres)

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

Rejestracja pod nr tel. 692-712-944

Kontrakt z NFZ dla dorosłych, dzieci i młodzieży do lat 18 

Złoty Sokół 2013
Obecni na gali nominowani Michał Graczyk,

Elżbieta i Mariusz Woźniakowie

Waldemar Kotas oraz zespół Żubrosie

Aleksandra Kaleta Dorota Zysiak
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Stra ża cy ochot ni cy z Grodź ca do -
cze ka li się ga ra żu, któ ry po mie ści
dwa sa mo cho dy po żar ni cze,
sprzęt ra tow ni czy i oso bi sty stra -
ża ków.22 li sto pa da na stą pi ło uro -
czy ste od da nie no we go obiek tu.

– Dzień dzi siej szy jest dla Grodź ca, a w szcze gól no -
ści dla na szej jed nost ki, dniem szcze gól nym, w któ rym,
po la tach sta rań, otrzy mu je my do użyt ku no wą re mi zę.
By ło to ma rze niem moim i za rzą du na szej jed nost ki.
Dal szym ce lem na szych dzia łań bę dzie do po sa że nie
jed nost ki w no wy sa mo chód stra żac ki oraz w sprzęt ra -
tow ni czy, jak rów nież pra ca z mło dzie żą. Chciał bym po -
dzię ko wać bur mi strzo wi pa nu Mi ro sła wo wi Stan kie wi -
czo wi oraz Ra dzie Miej skiej w Nie mo dli nie za wspar cie
fi nan so we, bez któ re go nie po zy ska li by śmy te go obiek tu.
Dzię ku ję rów nież wszyst kim spon so rom wspo ma ga ją -
cym na szą jed nost kę – po wie dział Sta ni sław Płon ka, pre -
zes OSP Gro dziec. Z tej oka zji zo sta li za pro sze ni go ście,
m. in.: przed sta wi cie le nie mo dliń skie go sa mo rzą du,
władz wo je wódz kie go związ ku OSP, a tak że ochot ni cy
z in nych jed no stek na szej gmi ny.

In we sty cja w ca ło ści fi nan so wa na by ła z bu dże tu
gmi ny, a jej koszt wy niósł po nad 240 ty się cy zło tych.
– Cza sa mi miesz kań cy Nie mo dli na za da ją mi py ta nie:
Pa nie bur mi strzu, po co re mi zy i wo zy bo jo we dla kil ku -
na stu stra ża ków? Po co tak du że wy dat ki? Od po wia -
dam wte dy, że re mi zy są po to, że by lu dzie czu li się bez -
piecz nej, że by pod niósł się stan bez pie czeń stwa
miesz kań ców. Nie zda je my so bie czę sto spra wy, że do -
ga sza nie po ża rów, to dzie ło stra ża ków -ochot ni ków.
Stra ża cy OSP Gro dziec swo ją po sta wą po ka za li, że
war to dla nich wy bu do wać straż ni cę – po wie dział Mi -

ro sław Stan kie wicz. Obec ny w Grodź cu ko men dant
miej ski PSP w Opo lu Pa weł Kie lar wy ra ził na dzie ję, że
no wa re mi za przy czy ni się do dal sze go roz wo ju jed nost -
ki i za chę ci mło dych lu dzi do te go, że by dzia łać w OSP
Gro dziec. Zwró cił też uwa gę, że jest to pierw szy te go ty -
pu obiekt na te re nie po wia tu opol skie go, któ ry jest
funk cjo nal ny i za ra zem eko no micz ny w bu do wie, więc
te go ty pu pro jek ty są przy szło ścią.

Oprócz ży czeń, stra ża cy z Grodź ca otrzy ma li pre -
zen ty. Wik tor Urbań ski, dy rek tor Za rzą du Wy ko naw cze -
go Od dzia łu Wo je wódz kie go Związ ku Ochot ni czych
Stra ży Po żar nych RP w Opo lu, wrę czył stra ża kom sta -
tu et kę św. Flo ria na i obie cał po moc w bu do wie łącz ni -
ka ga ra żu z ist nie ją cym bu dyn kiem so cjal nym oraz po -
moc w do po sa że niu jed nost ki w sprzęt ra tow nic twa
tech nicz ne go. Dy rek tor KRUS w Opo lu, Jan Krze siń ski
po da ro wał za po rę ole jo wą, któ ra słu żyć bę dzie za bez -

pie cza niu wo dy przed ole ja mi. Prze wod ni czą cy ra dy
miej skiej, Ma riusz Niec karz wrę czył fi gu rę św. Flo ria na
ufun do wa ną przez bur mi strza, za stęp cę bur mi strza
i rad nych, aby pa tron stra ża ków strzegł miesz kań ców
Grodź ca i gmi ny i po ma gał w trud nej pra cy. Stra ża cy
z Grodź ca cze ka ją jeszcze na sa mo chód po żar ni czy
od jed nost ki z Gra bi na. Dzię ki te mu bę dą dys po no wać
dwo ma po jaz da mi za opa trzo ny mi w wo dę.

Po prze cię ciu wstę gi, przy dźwię kach sy re ny, otwo -
rzy ły się bra my no we go ga ra żu, któ ry zo stał po świę co -
ny przez pro bosz cza ks. Je rze go Chył ka. Ten szcze gól ny
dzień stał się rów nież oka zją do wrę cze nia le gi ty ma cji
i przy ję cia wsze re gi OSP Gro dziec no wych człon ków. Zo -
sta li ni mi: Krzysz tof Gre la, ks. To masz Józ ko wicz, To masz
Ku trow ski, Adam Ma ka re wicz, Ma te usz Mierz wiak, Ka -
mil Skroś, Le szek Waj man i Ja kub Za wadz ki.

Po zo sta je ży czyć stra ża kom jak naj mniej szej licz by
wy jaz dów, roz wo ju jed nost ki oraz bez piecz nej służ by.

mk

Po dzię ko wa nia
Stra ża cy OSP w Grodź cu skła da ją ser decz ne po -

dzię ko wa nia wszyst kim, któ rzy przy czy ni li się do wy bu -
do wa nia ga ra żu dla po jaz dów po żar ni czych na szej
jed nost ki.

Tą dro gą dzię ku je my wła dzom sa mo rzą do wym
gmi ny Nie mo dlin oraz Ra dzie Miej skiej w Nie mo dli nie,
bez za an ga żo wa nia któ rych nie mie li by śmy tak po -
trzeb ne go nam obiek tu.

Dzię ku je my fun da to rom fi gu ry św. Flo ria na – pa -
tro na wszyst kich stra ża ków oraz wszyst kim, któ rzy za -
szczy ci li na szą uro czy stość od da nia ga ra żu oraz ufun -
do wa li nie zbęd ny sprzęt, bądź za ofe ro wa li po moc
w do po sa że niu jed nost ki.

Stra ża cy OSP w Grodź cu

No wy ga raż dla OSP Gro dziec

Grzegorz Zawałka, Mariusz Nieckarz, Danuta Unijewska, Mirosław Stankiewicz
i Stanisław Płonka z podarowaną strażakom figurą św. Floriana



In au gu ra cja szko ły w Gra bi nie
Szko ła Pod sta wo wa Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół
Szkół Ka to lic kich w Gra bi nie na no wo otrzy ma ła
imię Ja na Paw ła II.

– W ży ciu każ dej wspól no ty po ja wia ją się ta kie chwi le, któ re na za wsze po -
zo sta ją w ser cu i pa mię ci, chwi le wznio słe i zna czą ce. Wła śnie ta ki czas przy szło
nam prze ży wać w na szej szko le: dzień in au gu ra cji szko ły, wnie sie nie krzy ża oraz
przy wró ce nie imie nia Ja na Paw ła II – po wie dzia ła dy rek tor szko ły Ga brie la Ła -
ska rzew ska.

Pu blicz na Szko ła Pod sta wo wa Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół Szkół Ka to lic kich
w Gra bi nie po wsta ła 1 wrze śnia 2013 ro ku. Ak tu al nie w szko le uczy się 44

uczniów w kla sach 1-6 oraz 39 przed -
szko la ków w dwóch od dzia łach przed -
szkol nych. W dniu 28 paź dzier ni ka mia ło
miej sce jej po świę ce nie.

Uro czy stość roz po czę ła się w ko ście -
le pa ra fial nym, gdzie pod czas mszy św.
bp Pa weł Sto bra wa po świę cił sztan dar,
a pre zes Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół Szkół
Ka to lic kich Vio let ta Bła siak od czy ta ła
uchwa łę o nada niu pla ców ce imie nia.
Po mszy, w uro czy stym ko ro wo dzie wnie -
sio no do szko ły krzyż i ob raz Mat ki Bo żej,
któ ry ro dzi ce za wie si li na ścia nie w miej -
scu co dzien nej mo dli twy.

– Moi mło dzi przy ja cie le, to wszyst ko,
co nie sie cie dzi siaj w ser cu, jest moż li we
do osią gnie cia, do zdo by cia, je że li bę dzie -
cie re ali zo wa li wska za nia pa tro na wa szej
szko ły. Je że li bę dziecie sta wia li so bie wy -
so kie wy ma ga nia. Choć by in ni od was
nie wy ma ga li – jak mó wił bł. Jan Pa weł II – wy, wy ma gaj cie od sie bie. Bądź cie
pil ni w na uce i dzię ki wa szym na uczy cie lom, wy cho waw com, dzię ki wa szym ro -
dzi com, dla któ rych je ste ście ra do ścią i na dzie ją, na pew no osią gnie cie to, co dzi -
siaj w ser cu pia stu je cie – zwró cił się do uczniów w szko le bp Sto bra wa. – Za kła -
da nie no wej szko ły to za wsze dzia ła nie, któ re go fi na łu nie zna my. Gdy dziś
zo ba czy łam ta bli cę in for mu ją cą, że jest tu szko ła Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół
Szkół Ka to lic kich, łzy sta nę ły mi w oczach. Za ło że nie no wej szko ły sta ło się fak -
tem – pod kre śla ła pre zes SPSK Vio let ta Bła siak.

Bur mistrz Nie mo dli na z rąk pre zes ode brał Zło tą Tar czę za oso bi sty wkład
w po wsta nie szko ły Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół Szkół Ka to lic kich na te re nie gmi -
ny Nie mo dlin, za zro zu mie nie zna cze nia kul tu ry i oświa ty w prze ka zy wa niu
dzie dzic twa na ro do we go oraz za wspie ra nie idei szko ły ka to lic kiej do stęp nej dla
wszyst kich. – My ślę, że dzi siej sze świę to jest świę tem wszyst kich lu dzi, któ rzy do -
brze ży czy li dzie ciom w Gra bi nie. Jest to bar dzo waż ne wy da rze nie nie tyl ko w ży -
ciu szko ły, w ży ciu Gra bi na, ale w ży ciu ca łej na szej gmi ny. Wszyst kim, któ rzy przy -
czy ni li się do po wsta nia tej szko ły, sło wa uzna nia i po dzię ko wa nia – po wie dział
Mi ro sław Stan kie wicz. Gmi na Nie mo dlin nie od płat nie uży czy ła Sto wa rzy sze niu
bu dy nek gra biń skiej szko ły wraz z wy po sa że niem, w tym sztan da ru, do któ re go
za pro sze ni go ście przy bi li sym bo licz ne gwoź dzie.

Ko lej nym punk tem dnia in au gu ra cji szko ły był wy stęp ar ty stycz ny uczniów,
któ rzy w wier szach i pio sen kach opo wie dzie li o Ja nie Paw le II, a także oglą da nie
wy staw po świę co nych pa tro no wi i wsi Gra bin. Wszy scy go ście zo sta li za pro sze -
ni na obiad, na któ rym każ dy otrzy mał ka wa łek tor tu – uro dzi no we go tor tu no -
wej szko ły w Gra bi nie. mk
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Burmistrz
Stankiewicz wbija

symboliczny
gwóźdź do

drzewca
sztandaru szkoły

Prezes SPSK
wręcza

Mirosławowi
Stankiewiczowi

Złotą Tarczę

Prezes SPSK Violetta
Błasiak kroi urodzinowy tort

Występ artystyczny uczniów



Roz mo wa „Pul su Nie mo dli na”
z bur mi strzem Nie mo dli na
Mi ro sła wem Stan kie wi czem

„Puls Nie mo dli na”: Mi ja trze ci rok
obec nej ka den cji sa mo rzą du. Jak pan oce -
nia te trzy la ta?

Mi ro sław Stan kie wicz: Pra co wa li śmy
w bar dzo trud nych wa run kach fi nan so wych. Spa -
da ją ce do cho dy wła sne, któ rych głów ną przy czy -
ną był kry zys fi nan sów pu blicz nych pań stwa, ro -
sną ce bez ro bo cie oraz spa dek sprze da ży
na szych przed się bior ców po wo do wa ły spa dek
do cho dów gmi ny z PIT -ów i CIT -ów. W związ ku
z ta ką sy tu acją na szych firm pro wa dzo na by ła
ła god na po li ty ka fi skal na, po le ga ją ca na sto so -
wa niu ob ni żo nych sta wek po dat ko wych oraz roz -
kła da nia na ra ty za le gło ści po dat ko wych. Wspie -
ra li śmy, na ile by ło to moż li we, nie mo dliń ską
przed się bior czość. Z dru giej zaś stro ny ro sły
kosz ty funk cjo no wa nia gmi ny spo wo do wa ne
wzro stem cen ener gii elek trycz nej i ga zu, ro sną -
cych kosz tów funk cjo no wa nia oświa ty, a tak że
wzro stem na kła dów na opie kę spo łecz ną. Je że -
li do da my do te go no we za da nia, ja kie pań stwo
na ło ży ło na gmi ny w cią gu tych trzech lat bez za -
bez pie cze nia fi nan so we go, to otrzy ma my zło żo -

ny ob raz funk cjo no wa nia
na szej gmi ny w cią gu
tych trzech lat.

PN: Jed nak na tle
te go kry zy su na sza
gmi na nie wy glą da
naj go rzej.

MS: Tak, to praw da.
Dzię ki te mu, że uda ło się
skom ple to wać do bry ze -
spół lu dzi, któ rzy w spo -
sób kre atyw ny i spraw ny
pra cu ją na rzecz gmi ny,
skut ki kry zy su zo sta ły
zmi ni ma li zo wa ne, a na -
wet do syć czę sto nieza -
uwa żo ne przez na szych
miesz kań ców. Nie zaj mo -
wa li śmy się wy łącz nie
ad mi ni stro wa niem gmi -
ną. Mi mo bar dzo nie ko -
rzyst nych wa run ków ze -
wnętrz nych, w cią gu
ostat nich lat wy re mon to -
wa ne zo sta ły uli ce śród -
mie ścia w Nie mo dli nie,
szko ła w Gra czach do -
cze ka ła się peł nej ter mo -
mo der ni za cji, kon ty nu -
owa na by ła ka na li za cja,
wy re mon to wa ne zo sta ły
świe tli ce wiej skie, po -
wsta ła no wa straż ni ca
OSP w Grodź cu. Na sza

gmi na otrzy mu je na gro dy i wy róż nie nia za do -
tych cza so we in we sty cje. Bar dzo do brze funk cjo -
nu je ośro dek kul tu ry, któ ry or ga ni za cję im prez
kul tu ral nych ta kich jak Kar pik i Oce any, po sta wił
na bar dzo wy so kim po zio mie. Ośro dek spor tu
do brze or ga ni zu je pra cę z dzieć mi i mło dzie żą.
W na szym Nie mo dli nie roz gry wa ne są za wo dy
spor to we o ran dze kra jo wej i mię dzy na ro do wej.
Wspie ra my co raz le piej dzia ła ją ce or ga ni za cje
po za rzą do we: Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku,
PKPS, ZHP, PZW, klu by spor to we i ochot ni cze
stra że po żar ne czy wresz cie dział kow ców.
Od wie lu lat nasz ZOZ mo der ni zu je się i nie ma
strat. To wszyst ko cie szy. 

PN: Jed nak nie wszy scy na si miesz kań -
cy są za do wo le ni z tych zmian.

MS: To nor mal ne. Jesz cze się ta ki nie uro dził,
aby wszyst kim do go dził. Oce niam, że zde cy do wa -
na więk szość tych „nie za do wo lo nych” nie ma wy -
star cza ją cych in for ma cji na te mat trud nych wa -
run ków, w ja kich przy cho dzi nam re ali zo wać
wszyst kie za da nia na ło żo ne na gmi nę. I to moż -
na zro zu mieć. Mu si my do nich do trzeć z in for ma -
cja mi i prze ko nać ich. Tak jest we wszyst kich sa -
mo rzą dach, za rów no w kra ju, jak i w ca łej
Eu ro pie. Dla mnie waż niej szym jest to, co o za -
cho dzą cych zmia nach i ich kie run kach są dzi
więk szość spo łe czeń stwa. A ta, w mo im prze ko -
na niu, po pie ra dzia ła nia bur mi strza i ra dy.

PN: Wspo mniał pan, że zde cy do wa na
więk szość „nie za do wo lo nych” ma ta kie
na sta wie nie ze wzglę du na nie do sta tecz ną
wie dzę o trud no ściach funk cjo no wa nia sa -
mo rzą du. Ale to nie wszy scy na si miesz -
kań cy.

MS: Jest jesz cze bar dzo nie wiel ka gru pa
„nie za do wo lo nych”, któ rzy z za ło że nia sto ją
na sta no wi sku, że wszyst ko jest źle ro bio ne. Ma -
ło te go, ro bią wszyst ko, aby spo wol nić róż ny mi
me to da mi roz wój gmi ny. Część z nich po dej mu -
je dzia ła nia de za wu ują ce do ko na nia sa mo rzą -
du, część przy ję ła ma ło bez piecz ną po zy cję sie -
dzą ce go okra kiem na pło cie w myśl za sa dy:
Pa nu Bo gu świecz kę, a dia błu oga rek. Wresz cie
część z nich przy ję ła stra te gię ha mul co wych,
pró bu ją cych blo ko wać wpro wa dza nie no wo cze -
snych roz wią zań eko no micz nych lub or ga ni za cyj -
nych w na szej gmi nie. 

PN: Ko go ma pan na my śli?

MS: Uważ ni ob ser wa to rzy na sze go ży cia
pu blicz ne go wie dzą, o kim mó wię.

PN: Pa nie bur mi strzu, za rok o tej po rze
po zna my skład no we go sa mo rzą du. Czy
bę dzie pan po now nie star to wał w wy bo -
rach na bur mi strza?

MS: Za rok o tej po rze po zna my skład no -
wej ra dy. Miesz kań cy po raz pierw szy wy bio rą
rad nych w jed no man da to wych okrę gach wy -
bor czych. Głę bo ko wie rzę, że po 25 la tach
trans for ma cji bę dą to do bre wy bo ry, zaś wy bra -
ni rad ni bę dą aser tyw ni, wy kształ ce ni i bę dą
zdol ni pro wa dzić spra wy gmi ny we wła ści wym
kie run ku. Bę dą umie li po go dzić za spo ko je nie
bie żą cych po trzeb miesz kań ców z no wy mi wy -
zna nia mi sto ją cy mi przed na szą gmi ną. Bę dą
kon ty nu owa li jej roz wój.

PN: No tak, ale py ta nie do ty czy ło pań -
skiej oso by.

MS: Zgo da, ale bur mistrz nie jest je dy nym
or ga nem sa mo rzą du. Nie wszyst ko za le ży
od bur mi strza. Bez współ pra cy z rad ny mi nie bę -
dzie re ali za cji na wet naj lep szych pro gra mów.
Jak po ka zu ją przy kła dy in nych gmin, tam gdzie
jest współ pra ca, a wła dza wy ko naw cza jest sta -
bil na, tam jest po stęp i roz wój. Tam, gdzie jest
ry wa li za cja i de za wu owa nie de cy zji jed ne go z or -
ga nów sa mo rzą do wych, tam jest cią gła wal ka,
na któ rej naj wię cej tra cą miesz kań cy gmi ny.

PN: A pań ska de cy zja?

MS: Obec nie sta ram się wy peł niać za da nia
bur mi strza najlepiej jak potrafię. Jest ich bar dzo
du żo. Sta ram się do brze wy ko ny wać swo je obo -
wiąz ki. Jest jesz cze rok do wy bo rów. I bę dzie to
ko lej ny rok mo jej służ by miesz kań com na szej
gmi ny. Od oce ny tej pra cy uza leż niam swo ją de -
cy zję o kan dy do wa niu w na stęp nych wy bo rach.
Jesz cze nie pod ją łem de cy zji.

BIULETYN
GMINY NIEMODLIN

Dodatek do „Pulsu Niemodlina”
redagowany przez

Urząd Miejski w Niemodlinie
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Spra woz da nie bur mi strza Nie mo dli na
z dzia łal no ści mię dzy se syj nej w okre sie
od dnia 26 wrze śnia 2013 r.
do dnia 28 paź dzier ni ka 2013 r.

• W dniu 3 paź dzier ni ka bur mistrz roz ma wiał z pra cow ni ka mi GDD KiA od dział w Opo lu na te -
mat prze bu do wy skrzy żo wa nia dro gi kra jo wej nr 46 w miej sco wo ści Ja czo wi ce.

• W dniu 4 paź dzier ni ka, pod prze wod nic twem bur mi strza ob ra do wa ła ka pi tu ła Zło te go So -
ko ła, któ ra no mi no wa ła do sta tu et ki „Zło ty So kół 2013” Pa na Mi cha ła Gra czy ka, Pa na Raj -
mun da Woc kę, Pań stwa Elż bie tę i Ma riu sza Woź nia ków oraz Przed się bior stwo Wy twór czo -
-Han dlo we „Ra pex” Sp. z o.o. w Gra bi nie z Pre ze sem Pa nem Bro ni sła wem Ha ła du sem.

• W dniu 10 paź dzier ni ka od by ły się uro czy sto ści Dnia Edu ka cji Na ro do wej, na któ rej naj lep -
szym na uczy cie lom w gmi nie wrę czo no na gro dy bur mi strza.

• W dniu 14 paź dzier ni ka bur mistrz spo tkał się z przed sta wi cie la mi fir my Ani mex – Opol skie
Za kła dy Dro biar skie SA w spra wie moż li wo ści zmia ny pro fi lu pro duk cji w Grodź cu.

• W dniu 16 paź dzier ni ka bur mistrz pod pi sał uchwa łę w spra wie utwo rze nia Sto wa rzy sze nia
Aglo me ra cja Opol ska.

• W dniu 21 paź dzier ni ka bur mistrz prze pro wa dził wy bo ry soł ty sa Gra bi na, któ rą zo sta ła Pa -
ni Ewa Py tlarz.

• W dniu 22 paź dzier ni ka, pod prze wod nic twem bur mi strza od by ły się ro bo cze roz mo wy
z przed sta wi cie la mi gmi ny Praż mo w Cze chach na te mat współ pra cy w 2014 ro ku.

• W dniu 24 paź dzier ni ka bur mistrz wziął udział w ob cho dach Dnia Se nio ra w Nie mo dli nie.
• W dniu 25 paź dzier ni ka, po prze pro wa dzo nej ter mo mo der ni za cji, do ko na ny zo stał od biór

obiek tu szkol ne go w Gra czach. 
• W dniu 28 paź dzier ni ka bur mistrz wziął udział w in au gu ra cji ro ku szkol ne go oraz po wtór -

ne go nada nia imie nia Ja na Paw ła II Szko le Pod sta wo wej w Gra bi nie.
• W dniu 28 paź dzier ni ka wy ko naw ca zgło sił do od bio ru koń co we go ga raż Ochot ni czej Stra -

ży Po żar nej w Grodź cu.

Bur mistrz
Mi ro sław Stan kie wicz

XLVII i XLVIII se sja Ra dy
Miej skiej w Nie mo dli nie

W dniach 7 i 29 paź dzier ni ka 2013
r. od by ły się XLVII i XLVIIII Se sja Ra dy
Miej skiej w Nie mo dli nie w ka den -
cji 2010-2014, pod czas któ rych,
po roz pa trze niu pro jek tów uchwał,
pod ję to na stę pu ją ce uchwa ły: 

• Nr XLVII/291/13 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 7 paź dzier ni ka 2013 r.
w spra wie utwo rze nia Sto wa rzy sze nia Aglo -
me ra cja Opol ska.

• Nr XLVIII/292/13 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 29 paź dzier ni ka 2013 r.
zmie nia ją ca uchwa łę w spra wie za sad i try bu
prze pro wa dze nia kon sul ta cji spo łecz nych do -
ty czą cych sta tu tów so łectw gmi ny Nie mo dlin.

• Nr XLVIII/293/13 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 29 paź dzier ni ka 2013 r.
w spra wie wy ra że nia wo li przy stą pie nia
do opra co wa nia i wdro że nia „Pla nu go spo -
dar ki ni sko emi syj nej gmi ny Nie mo dlin”.

• Nr XLVIII/294/13 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 29 paź dzier ni ka 2013 r.
w spra wie zmian bu dże tu gmi ny Nie mo dlin
na rok 2013.

• Nr XLVIII/295/13 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 29 paź dzier ni ka 2013 r.
zmie nia ją ca uchwa łę w spra wie emi sji ob li ga -
cji ko mu nal nych gmi ny Nie mo dlin oraz okre śle -
nia za sad ich zby wa nia, na by wa nia i wy ku pu. 

• Nr XLVIII/296/13 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 29 paź dzier ni ka 2013 r.
zmie nia ją ca uchwa łę w spra wie okre śle nia
sta wek po dat ku od nie ru cho mo ści, zwol nień
od po dat ku od nie ru cho mo ści oraz obo wią zu -
ją cych wzo rów for mu la rzy, za wie ra ją cych da -
ne do ty czą ce pod mio tu i przed mio tu opo dat -
ko wa nia, nie zbęd nych do wy mia ru i po bo ru
po dat ku od nie ru cho mo ści.

Peł ne tek sty uchwał RM w wer sji elek tro -
nicz nej są do stęp ne 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, moż na się
rów nież za po znać z ni mi w Biu rze Ra dy Miej -
skiej w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli nie.

Insp. GCR UM
Z. Ro mań czu kie wicz

Nie bądź obo jęt ny
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 Po mo cy Spo łecz nej
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. Bo ha te rów Po wstań Ślą skich 37,
tel. 77 4607945. Za oka za ną po moc bar dzo
dzię ku je my.

OPS w Nie mo dli nie

Nie spa laj my od pa dów
w pa le ni skach
do mo wych!

Po roz po czę ciu se zo nu grzew cze go
i zwięk szo nej emi sji dy mów, sły chać
skar gi na przy kre, gry zą ce za pa chy, ja kie
da ją się od czu wać w róż nych po rach do -
by. Jed nym z po wo dów tej sy tu acji jest
fakt, że czę sto w przy do mo wych ko tłow -
niach, a tak że w nie któ rych za kła dach,
bez po śred nio w pa le ni skach pie ców,
obok wę gla czy drew na, spa la ne są rów -
nież od pa dy.

Pod czas pro ce su spa la nia w pie cach do mo wych
ta kich od pa dów, jak: pla sti ko we opa ko wa nia (np. bu tel -
ki PET), fo lie, la mi na ty, od pa dy z płyt wió ro wych, ścin ki
gu my, skó ry, tka nin czy opo ny, uwal nia ne są do po wie -
trza szko dli we i ra ko twór cze sub stan cje m. in.: me ta le
cięż kie, diok sy ny, fu ra ny. Spa la jąc od pa dy w pie cach,
tru je my sie bie i są sia dów, za tru wa my po wie trze, wo dę,
gle bę. Spa la nie od pa dów w pie cach, oprócz za nie -
czysz cze nia at mos fe ry, zwięk sza ry zy ko za pa le nia się
prze wo dów ko mi no wych, a przez to i ca łe go do mu.

Tem pe ra tu ra spa la nia od gry wa istot ną ro lę
w pro ce sach spa la nia. W ma łych ko tłach jest ona
zbyt ni ska (200–500°C) i dla te go w emi to wa nych
spa li nach po wsta ją za nie czysz cze nia, któ rych od -
dzia ły wa nie na śro do wi sko na tu ral ne i zdro wie lu dzi
jest bar dzo szko dli we.

Szko dli wość sub stan cji po wsta ją cych w pro ce sie
spa la nia zwięk sza się, gdy są emi to wa ne z tzw. źró -

deł emi sji ni skiej, czy li z ko mi nów na szych do mów.
Dla te go też za nie czysz cze nia nie mo gą być wy nie sio -
ne na du że od le gło ści, roz rze dzo ne i roz pro szo ne
przez wiatr. Po nad to, w od róż nie niu od źró deł prze -
my sło wych, pa le ni ska do mo we nie są wy po sa żo ne
w żad ne urzą dze nia oczysz cza ją ce ga zy od lo to we.
Efekt jest ta ki, że wszyst ko, co ula tu je z ko mi nów,
osia da na na szych ogro dach, traw ni kach, ubra niach,
sa mo cho dach oraz w na szych płu cach, a na wet do -
sta je się do wód grun to wych.

Za prze stań my wy ko rzy sty wać od pa dy do ogrze -
wa nia na szych do mów. Nie na ra żaj my sie bie, ro dzi -
ny, są sia dów na wdy cha nie związ ków tok sycz nych
po wsta łych w pro ce sach nie wła ści we go spa la nia!

Uwa ga! Sank cje za spa la nie od pa dów
z na ru sze niem prze pi sów ochro ny śro do -
wi ska:

– ka ra aresz tu lub grzyw na – na pod sta wie
usta wy o od pa dach – kto wbrew za ka zo wi ter micz -
nie prze kształ ca od pa dy po za spa lar nia mi od pa -
dów lub współ spa lar nia mi od pa dów pod le ga ka rze
aresz tu lub ka rze grzyw ny. Grzyw nę wy mie rza się
od 20 do 5 000 zł, zaś ka ra aresz tu trwa naj kró cej 5,
a naj dłu żej 30 dni i wy mie rza się ją w dniach (Ko deks
wy kro czeń),

– w skraj nych przy pad kach mo że być na wet
prze stęp stwem, za któ re gro zi ka ra po zba wie nia
wol no ści od 3 mie się cy do lat 5. O po wyż szym przy -
po mi na ją:

Gmin ne Cen trum
Za rzą dza nia Kry zy so we go

oraz Straż Miej ska w Nie mo dli nie

In for ma cję opra co wa no w opar ciu
o ma te ria ły do stęp ne
na stro nach in ter ne to wych.
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OGŁO SZE NIE
Bur mistrz Nie mo dli na, dzia ła jąc zgod nie z art. 37 ust. 1, art. 38 usta -

wy z 21 sierp nia 1997 r. o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi (Dz. U. z 2010
r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz z § 1 Roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów
z dnia 14 wrze śnia 2004 r. w spra wie spo so bu i try bu prze pro wa dza nia
prze tar gów oraz ro ko wań na zby cie nie ru cho mo ści (Dz. U. nr 207 z 2004
r., poz. 2108 z późn. zm.), ogła sza

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 Gra bi nie, ozna -

czo nej nr. dział ki 360/1 o po wierzch ni 0,2700 ha (RI Va – 0,1600 ha, RIVb
– 0,1100 ha), k. m. 4.

Nie ru cho mość ta za pi sa na jest w księ dze wie czy stej KW nr
OP1O/00092011/6. 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 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 900,00 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 11 grud nia 2013 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 Go spo dar ki Nie -
ru cho mo ścia mi i Pla no wa nia Prze strzen ne go – pok. nr 37 tut. Urzę du,
tel. 77 4606295 do 297, wew. 222.

Prze targ od bę dzie się w dniu 16 grud nia 2013 r. w sa li nr 62 Urzę du Miej -
skie go w Nie mo dli nie o godz. 12.00.

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
od dnia 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 do dnia 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.

OGŁO SZE NIE
Bur mistrz Nie mo dli na, dzia ła jąc zgod nie z art. 37 ust. 1, art. 38 usta -

wy z 21 sierp nia 1997 r. o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi (Dz. U. z 2010
r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz z § 1 Roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów
z dnia 14 wrze śnia 2004 r. w spra wie spo so bu i try bu prze pro wa dza nia
prze tar gów oraz ro ko wań na zby cie nie ru cho mo ści (Dz. U. nr 207 z 2004
r., poz. 2108 z późn. zm.), ogła sza

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 Ma gnu szo wi cach,

ozna czo nej nr. dział ki 158/1 o po wierzch ni 0,7400 ha (RI Va – 0,6300 ha, RIVb
– 0,0600 ha, RV – 0,0500), k. m. 1.

Nie ru cho mość ta za pi sa na jest w księ dze wie czy stej KW nr
OP1O/00087401/9. 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 zie leń izo la cyj ną. 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 24 000,00 zł. 
Do wy li cy to wa nej ce ny zo sta nie do li czo ny po da tek VAT w wy so ko ści 23%.
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 2 500,00 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 11 grud nia 2013 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 Go spo dar ki Nie -
ru cho mo ścia mi i Pla no wa nia Prze strzen ne go – pok. nr 37 (tel. 77 4606 295
do 297, wew. 222) tut. urzę du.

Prze targ od bę dzie się w dniu 16 grud nia 2013 r. w sa li nr 62 Urzę du Miej -
skie go w Nie mo dli nie o godz. 12.40.

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
od dnia 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 do dnia 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.

OGŁO SZE NIE
Bur mistrz Nie mo dli na, dzia ła jąc zgod nie z art. 37 ust. 1, art. 38 usta -

wy z 21 sierp nia 1997 r. o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi (Dz. U. z 2010
r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz z § 1 Roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów
z dnia 14 wrze śnia 2004 r. w spra wie spo so bu i try bu prze pro wa dza nia
prze tar gów oraz ro ko wań na zby cie nie ru cho mo ści (Dz. U. nr 207 z 2004
r., poz. 2108 z późn. zm.), ogła sza

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 Sar nach Wiel -

kich, ozna czo nej nr. dział ki 199/7 o po wierzch ni 0,0800 ha (RI Va – 0,0100 ha,
RIVb – 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/00095023/4. 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 bu dow nic two miesz ka nio we jed no ro dzin ne z usłu ga mi, za bu do wę za gro -
do wa i agro tu ry sty kę. Po sia da bez po śred ni do stęp do dro gi pu blicz nej. Te ren
po sia da uzbro je nie w sieć elek tro -ener ge tycz ną i wo do cią go wą.

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no si: 25 00,00 zł. 
Do wy li cy to wa nej ce ny zo sta nie do li czo ny po da tek VAT w wy so ko ści 23%.
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 2 500,00 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 11 grud nia 2013 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 Go spo dar ki Nie -
ru cho mo ścia mi i Pla no wa nia Prze strzen ne go – pok. nr 37 (tel. 77 4606 295
do 297, wew. 222) tut. urzę du.

Prze targ od bę dzie się w dniu 16 grud nia 2013 r. w sa li nr 62 Urzę du Miej -
skie go w Nie mo dli nie o godz. 11.20.

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
od dnia 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 do dnia 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.
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Re aguj my na prze moc
wo bec se nio rów

We dług re ali zo wa nych na prze strze ni
ostat nich lat ba dań opi nii pu blicz nej oko -
ło 10–12% do ro słych Po la ków do świad cza
lub do świad cza ło w swo im ży ciu prze mo cy
ze stro ny osób naj bliż szych.

Jak wy ni ka z ba da nia zle co ne go przez Mi ni ster -
stwo Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej, bli sko po ło wa Po la ków
zna przy pad ki prze mo cy fi zycz nej, eko no micz nej i psy -
chicz nej w ro dzi nie wo bec osób star szych, po nad 30%
zna ta kie przy pad ki wo bec nie peł no spraw nych. 

Każ dy czło wiek ma pra wo do god ne go ży cia
na każ dym eta pie swo je go ży cia. Nie ste ty, zda rza
się, że se nior za miast opie ki i tro ski do zna je krzyw -
dy. Naj czę ściej spraw ca mi prze mo cy wo bec osób
star szych są ich naj bliż si. Dla te go tak waż na jest re -
ak cja na każ dy prze jaw prze mo cy, pięt no wa nie
spraw ców, dzia ła nia pro fi lak tycz ne i przede wszyst -
kim nie zga dza nie się na prze moc.

Na wy stę po wa nie prze mo cy w sto sun ku do se -
nio rów wpły wa wie le czyn ni ków: z wie kiem zmniej sza
się ich si ła, po głę bia się po czu cie bez rad no ści, uza -
leż nie nia i by cia od rzu co nym, a także po trze ba mi -
ło ści i by cia po trzeb nym, cho ro ba i nie spraw ność.

Star sze oso by mo gą być krzyw dzo ne fi zycz nie
po przez: sztur cha nie, po py cha nie, bi cie, mal tre to wa -
nie. Mo gą do zna wać prze mo cy psy chicz nej po przez:
wy zwi ska, ob ra ża nie i po ni ża nie, od bie ra nie pra wa
o de cy do wa niu o so bie, ogra ni cze nie wol no ści, za my -

ka nie sa mot nie w do mu, ogra ni cza nie do stę pu do ła -
zien ki lub in nych po miesz czeń wspól nych, za my ka nie
w jed nym po miesz cze niu, ogra ni cza nie kon tak tu z in -
ny mi człon ka mi ro dzi ny (za kaz wy cho dze nia z do mu,
za kaz przyj mo wa nia go ści, za kaz ko rzy sta nia z te le -
fo nu). Bar dzo czę sto są na ra że ni na prze moc eko no -
micz ną, np. zmu sza nie do pra cy po nad si ły, za bie ra -
nie lub wy łu dza nie pie nię dzy, zmu sza nie do zmia ny
te sta men tu, zmu sza nie do prze pi sy wa nia nie ru cho -
mo ści, dóbr, pie nię dzy. Po nad to prze mo cą jest za nie -
dba nie, za tem mo gą do świad czać bra ku opie ki, nie -
poda wa nia nie zbęd nych le ków, ogra ni cze nia
po ży wie nia, za nie cha nia czyn no ści pie lę gna cyj nych,
hi gie nicz nych, za nie dby wa nia wi zyt u le ka rza. Mo że
być tak, że wy żej wy mie nio ne ro dza je prze mo cy wy -
stą pią łącz nie.

Oso by star sze są nie jed no krot nie po zba wio ne
moż li wo ści ochro ny przed prze mo cą cho ciaż by z po -
wo du fi zycz nej za leż no ści od opie ku na, któ ry jest
jed no cze śnie źró dłem krzyw dy i cier pie nia, za leż no -
ści ma te rial nej, izo la cji, bra ku świa do mo ści swo ich
praw. Oso by star sze nie chcą mó wić o prze mo cy
w swo im ży ciu. Oba wia ją się kon se kwen cji dla
opraw cy, a tak że kon se kwen cji wzglę dem sie bie:
umiesz cze nia w do mu po mo cy spo łecz nej, po czu cia
by cia złym ro dzi cem, nie chcą wie rzyć, nie do pusz -
cza ją do świa do mo ści, że to się im przy tra fi ło, ma ją
na dzie ję, że sto so wa nie wo bec nich nad uży cia są in -
cy den tal ne i wkrót ce się skoń czą, są za wsty dzo ne,
zwłasz cza gdy do świad cza ją prze mo cy ze stro ny
człon ka ro dzi ny, oba wia ją się, że je śli ko muś po wie -
dzą, spra wa się tyl ko po gor szy, ma ją pro ble my z pa -

mię cią i wy sła wia niem się, cza sem my ślą, że to, co
się sta ło, by ło ich wi ną. Bar dzo czę sto do dat ko wo sy -
tu ację tę kom pli ku je za leż ność ma te rial na, miesz ka -
nio wa i emo cjo nal na.

Dla te go tak waż nym jest wy czu le nie śro do wi ska
po ten cjal nych świad ków na ko niecz ność in ter wen cji.
Na ma wia my do przy glą da nia się ta kim sy tu acjom
i po dej mo wa nia in ter wen cji w ce lu prze rwa nia prze -
mo cy. Na su wa się py ta nie, jak mo gę po móc? Mo żesz
po roz ma wiać z oso bą krzyw dzo ną i po wie dzieć jej,
że do my ślasz się, że w jej do mu jest prze moc; za py -
tać, cze go by po trze bo wa ła; za ofe ro wać we zwa nie
po li cji czy też za pro po no wać in ną po moc – w za leż -
no ści od po trzeb oso by krzyw dzo nej; je że li je steś
bar dziej od waż ny/a – mo żesz też po roz ma wiać
z oso bą sto su ją cą prze moc, in for mu jąc ją, że wiesz
o prze mo cy i że prze moc jest prze stęp stwem; je że li
chcesz po zo stać naj bar dziej neu tral ny – mo żesz
po pro stu we zwać po li cję, za wia do mić Ośro dek Po -
mo cy Spo łecz nej lub za dzwo nić do Nie bie skiej Li nii
pod nu mer 801 12 00 02. Ta ka in ter wen cja mo że za -
po cząt ko wać pro ces wy cho dze nia z prze mo cy oso -
by po krzyw dzo nej, ale przede wszyst kim mo że po -
móc za pew nić jej bez pie czeń stwo.

Opra co wał 
Ze spół In ter dy scy pli nar ny

ds. Prze ciw dzia ła nia Prze mo cy w Ro dzi nie
w gmi nie Nie mo dlin

Wy ko rzy sta ny ma te riał:
„Nie bie ska li nia” 6/47/2006

Apel do mi ni stra w spra wie
ob wod ni cy Nie mo dli na

Opo le, 16 paź dzier ni ka 2013

Sza now ny Pan
Sła wo mir No wak

Mi ni ster Trans por tu, Bu dow nic twa
i Go spo dar ki Mor skiej

Apel
Re gio nal ny Ko mi tet ds. Ob wod ni cy Ny sy

i Nie mo dli na zwra ca się do Pa na Mi ni stra z ape -
lem o przy spie sze nie de cy zji w spra wie bu do wy
ob wod ni cy Nie mo dli na, zgod nej z zło żo ną de kla -
ra cją na spo tka niu w Ny sie 09.08.2013. tj. przy -
ję cie ob wod ni cy Nie mo dli na do re ali za cji w per -
spek ty wie 2014-2020. 

Od 6 lat trwa ją pra ce zwią za ne z przy go to -
wa niem tej in we sty cji. Go to we są pro jek ty wraz ze
wszyst ki mi uzgod nie nia mi. Uwa ża my, że nie zre -
ali zo wa nie w naj bliż szym cza sie tej klu czo wej,
nie tyl ko dla gmi ny Nie mo dlin, ale ca łe go wo je -
wódz twa opol skie go, in we sty cji oraz brak tym
sa mym roz wią za nia pro ble mów ko mu ni ka cyj -
nych, spo wo du je ko niecz ność po now ne go wy da -
nia ogrom nych środ ków fi nan so wych na przy go -
to wa nie i uak tu al nie nie już ist nie ją cych i obec nie
waż nej do ku men ta cji.

Uciąż li wość ży cia w Nie mo dli nie w wy ni ku
na si lo ne go ru chu dro go we go ma kil ka istot -
nych przy czyn. Mia sto li czą ce bli sko 7 tys.
miesz kań ców ma spe cy ficz ny układ prze strzen -
ny. Ser cem mia sta jest uni ka to wy w ska li kra ju

wrze cio no wa ty ry nek, wo kół któ re go kon cen tru -
je się ca łe je go ży cie. W ryn ku usy tu owa ne są
skle py, do my miesz kal ne, in sty tu cje (w tym
szko ły), XIII -wiecz ny ko ściół i XVI -wiecz ny za -
mek ksią żę cy. Przez sam śro dek ryn ku prze bie -
ga dro ga kra jo wa nr 46 łą czą ca Opo le z Ny są
i gra ni cą pań stwa z Re pu bli ką Cze ską (Szlak
Sta ro pol ski). Po nad to w po bli żu mia sta jest
zjazd z au to stra dy A4, któ ry w istot ny spo sób
wpły wa na zwięk sze nie na tę że nia ru chu,
w szcze gól no ści ti rów kie ru ją cych się w stro nę
gra ni cy pań stwa. W efek cie przez Nie mo dlin
prze jeż dża oko ło 15 000 po jaz dów na do bę
(w tym znacz na licz ba ti rów) i licz ba ta sta le się
zwięk sza. Z wy żej wy mie nio nych po wo dów ży -
cie w Nie mo dli nie sta ło się wy jąt ko wo uciąż li -
we i nie bez piecz ne. Miesz kań cy nie ma ją po -
czu cia bez pie czeń stwa, jest nie wy obra żal ny
ha łas, spa li ny nisz czą za byt ko wą sub stan cję
mia sta. Nie ma ty go dnia, że by w Nie mo dli nie
nie do cho dzi ło do zda rzeń dro go wych. Cier pią
rów nież kie row cy, któ rych prze jazd przez mia -
sto kosz tu je wie le cza su i ner wów. Miesz kań cy
do tej po ry za cho wy wa li spo kój i nie po dej mo -
wa li szcze gól nie dra stycz nych form pro te stu,
tym bar dziej, że w pro wa dzo nych roz mo wach
i ko re spon den cji z sze re giem osób i in sty tu cji,
za pew nia ni by li o szyb kim roz po czę ciu re ali za -
cji in we sty cji. Wska zy wa li śmy na pro blem bra -
ku ob wod ni cy Nie mo dli na rów nież Pa nu Pre -
mie ro wi Do nal do wi Tu sko wi w trak cie je go
wi zy ty w Opo lu 26.11.2012, jak rów nież po -
przez ze bra ne pod pi sy miesz kań ców i na sze
licz ne wy stą pie nia. 

War to do dać, że po de cy zjach w spra wie bu -
do wy ob wod nic Kłodz ka i Ny sy, Nie mo dlin po zo -
sta nie je dy nym mia stem na cią gu ko mu ni ka cyj -

nym dro gi kra jo wej nr 46 bez ob wod ni cy. Do dat -
ko wym ar gu men tem prze ma wia ją cym za ry -
chłym jej po wsta niem jest pod stre fa eko no micz -
na w Tu ło wi cach, któ ra dy na micz nie się roz wi ja
i dla któ rej bu do wa ob wod ni cy Nie mo dli na jest
sza le nie waż na pod wzglę dem sko mu ni ko wa nia
z dro gą nr 46 oraz au to stra dą. Roz wój przed się -
bior czo ści na te re nie gmin Nie mo dli na i Tu ło wic
jest spra wą klu czo wą dla eg zy sten cji ich miesz -
kań ców, gdyż wła śnie w tych dwóch gmi nach
jest naj więk sze bez ro bo cie wśród gmin po wia tu
opol skie go. 

Ape lu je my za tem o przy spie sze nie dzia łań
na rzecz bu do wy ob wod ni cy Nie mo dli na. Jak po -
wie dział Pan Pre mier Do nald Tusk przy uro czy -
stym otwar ciu ob wod ni cy Chrza no wa: „mia sta
mu szą lu dziom słu żyć do ży cia, a nie tyl ko
do prze jeż dża nia”. Sło wa te zna ko mi cie ob ra zu -
ją ak tu al ną sy tu ację Nie mo dli na. Li czy my na zro -
zu mie nie i po par cie Pa na Mi ni stra dla na szych
sta rań ma ją cych na ce lu bu do wę ob wod ni cy
Nie mo dli na. 

Mar sza łek Wo je wódz twa Opol skie go – Jó zef
Se be sta, Wo je wo da Opol ski – Ry szard Wil czyń ski,
Prze wod ni czą cy Sej mi ku Woj. Opol skie go – Bo gu -
sław Wier dak, Po seł na Sejm RP – Raj mund Mil -
ler, Bur mistrz Ny sy – Jo lan ta Bar ska, Bur mistrz
Nie mo dli na – Mi ro sław Stan kie wicz, Sta ro sta Po -
wia tu Ny skie go – Adam Fu jar czuk, Prze wod ni -
czą cy RKds. ONiN – An to ni Ha sen beck.

Otrzy mu ją: Mi ni ster Trans por tu – Sła wo -
mir No wak, Ge ne ral ny Dy rek tor Dróg Kra jo -
wych i Au to strad – Lech Wi tec ki, Wo je wódz ki
Dy rek tor Dróg Kra jo wych i Au to strad O/Opo -
le – Bo gu sław Uli jasz, po sło wie na Sejm RP,
człon ko wie RK ds. ONiN
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Rodziną w teatrze
Wielu rodziców i ich dzieci skorzystało z propozycji Teatru

Lalki i Aktora w Opolu i Ośrodka Kultury w Niemodlinie, aby
wspólnie spędzić niedzielny wieczór oglądając piękne i mądre
przedstawienie „Światełko”.

Teatr jest miejscem magicznym pomimo braku efektów specjalnych, nagłych
zwrotów akcji, szaleńczych pościgów i głośnych eksplozji, których nie brakuje we
współczesnych filmach. Dzieje się tak za sprawą wyobraźni. Gra aktorska, rekwizyty,
muzyka i światło pobudzają wyobraźnię widza. Dlatego każdy kontakt z teatrem jest
rozwijający, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. 20 października Ośrodek Kultury gościł
opolski Teatr Lalki i Aktora, który zaprezentował dla prawie pełnej sali przedstawienie
„Światełko”. Od początku spektaklu widz wchodzi w świat codziennych przedmiotów:
kapci, budzika, poduszki i misia, które muszą poradzić sobie z brakiem Dziewczynki
– najbliższej im osoby. Łączą siły, by opuścić bezpieczny pokój i pomóc Dziewczynce.
I chociaż przedstawienie nie kończy się w hollywoodzkim stylu, czyli happy endem –
widz nie traci wiary w siłę przyjaźni, wytrwałości i przywiązania.

Po spektaklu odbyły się warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży, którzy
uczęszczają na zajęcia teatralne Ośrodka Kultury. Prowadzili je aktorzy grający
w „Światełku” - Agnieszka Zyskowska-Biskup i Jan Chraboł. Zaprosili aktorów-
amatorów do ożywienia przedmiotów, animacji rzeczy. Szybko okazało się, że

rzeczy mogą mieć duszę: krzesła mają płeć i wiek, parafią pukać do drzwi, a buty
spać albo patrzeć. Świetna lekcja wyobraźni. Grupa teatralna zaprasza na
swoje próby w każdą środę o godz. 15.30.

Pokaz spektaklu „Światełko” w Niemodlinie został zrealizowany w ramach
programu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego TEATR POLSKA ze
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

mk

Warsz ta ty hip -hop z fi na li stą You Can Dan ce
26 paź dzier ni ka dla ze spo łu Ryt mix zo sta ły zor ga ni zo wa ne,

dłu go już wy cze ki wa ne, warsz ta ty ta necz ne z Zbi gnie wem „Zi bim”
Kar bow skim, któ ry jest fi na li stą pierw szej edy cji show ta necz ne -
go „You Can Dan ce”, ak to rem se ria lu TVP 2 „Tan ce rze”, in struk -
to rem i cho re ogra fem spe cja li zu ją cym się w tech ni ce hip -hop.

Pan „Zi bi” – o ta ką for mę grzecz no ścio wą po pro sił dzie ci i mło dzież na -
sze go ze spo łu – na wstę pie wy ja śnił uczest ni kom naj waż niej sze za sa dy tań -
ca hip -ho po we go. Na si tan ce rze po zna li ta kie po ję cia, jak „bo gun ce”, czy „si -
xstep” oraz uczy li się ich w prak ty ce. 

Na uka od by wa ła się
w we so łej i przy jem nej at -
mos fe rze. Wszyst kie gru -
py świet nie się spi sa ły
i za pa mię ta ły z wiel ką do -
kład no ścią no we sche ma -
ty ta necz ne. Nie oby ło
się, oczy wi ście, bez nie -

zmie rzo nej ilo ści bły sków fle szy oraz wy da nia wie lu au to gra fów przez za -
pro szo ne go ar ty stę. Ka ro li na Mi cuń

Złota Szpila dla Michała Graczyka
Mi ło nam po in for mo wać, że

nasz re dak cyj ny ko le ga Mi chał
Gra czyk wy grał XVI edy cję Ogól -
no pol skie go Tur nie ju Sa ty ry
im. I. Kra sic kie go „O Zło tą Szpi -
lę” or ga ni zo wa ne go przez Cen -
trum Kul tu ral ne w Prze my ślu.
Na gro dę otrzy mał za ze staw ry -
sun ków sa ty rycz nych. Otwar cie
wy sta wy po kon kur so wej od bę -
dzie się w Ja ro sła wiu w ga le rii
Pi ra nia.

Red.
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14Wieści z gminy

24 paź dzier ni ka br. od był się od biór tech nicz ny za da nia pn. „Ter mo mo der ni za cja bu -
dyn ku Szko ły Pod sta wo wej w Gra czach”.

By ła to naj więk sza in we sty cja w te go rocz nym bu dże cie gmi ny Nie mo dlin, któ rej koszt wy -
niósł 1 569 480 zł, z cze go do fi nan so wa nie z Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod -
nej w War sza wie wy nio sło 401 904,59 zł. Wy ko naw cą za da nia by ła fir ma Bar ton z Gło gów ka. Ro bo ty zo -
sta ły wy ko na ne pra wi dło wo i w ter mi nie. Dzię ki re ali za cji in we sty cji po pra wio na zo sta ła es te ty ka bu dyn ku,
wa run ki na ucza nia, jak rów nież osią gnię to efekt eko lo gicz ny dzię ki zmia nie sys te mu ogrze wa nia.

Bar tło miej Ko strze wa

Ile kosz tu je
sa mo rząd gmin ny?

W ran kin gu cza so pi sma Wspól no -
ta zo sta ły opu bli ko wa ne wy dat ki po -
szcze gól nych gmin na ad mi ni stra cję
w 2012 ro ku.

Z ba dań wy ni ka, że każ de go miesz kań ca
gmi ny Nie mo dlin utrzy ma nie urzę du miej skie -
go kosz to wa ło 276,16 zł rocz nie. Dla po rów na -
nia w in nych po rów ny wal nych gmi nach wo je -
wódz twa opol skie go kwo ta na 1 miesz kań ca wy -
nio sła: Grod ków – 247,23 zł, Le win Brze ski
– 284,58 zł, Pacz ków – 281,83 zł, Gło gó wek
– 300,86 zł, Dą bro wa – 289,22 zł, Łam bi no wi -
ce – 311,51 zł, Tu ło wi ce – 523,38 zł.

Bar tło miej Ko strze wa

Wi zy ta de le ga cji z Ve chel de
w Nie mo dli nie

Pod czas po by tu na si go ście od wie dzi li
nie mo dliń ski Ry nek, Szy dło wiec Ślą ski,
gdzie mie li oka zję zo ba czyć od re stau ro -
wa ny ko ściół oraz uzy skać z ust ks. pro -
bosz cza Je rze go Chył ka naj waż niej sze in -
for ma cje na te mat je go hi sto rii.

Dal szym punk tem wi zy ty by ła Szko ła Pod sta wo -
wa w Gra czach, w któ rej go ści przy ję ła dy rek tor
szko ły Iwo na Traw ka i po in for mo wa ła o za koń czo -
nych nie daw no pra cach zwią za nych z ter mo mo der -
ni za cją bu dyn ku oraz za pre zen to wa ła no wo cze sną
ko tłow nię w szko le. Na stęp nie de le ga cja uda ła się
do Ny sy, gdzie przy wi ta na zo sta ła przez go spo da rza
mia sta Jo lan tę Bar ską, bur mistrz Ny sy. W Ny sie
uczest ni cy de le ga cji zwie dzi li mię dzy in ny mi
Fort II oraz Ba stion Św. Ja dwi gi, a tak że po dzi wia li

naj waż niej sze za byt ki mia sta. W dro dze po wrot nej
do Nie mo dli na de le ga cja z Ve chel de zło ży ła wień ce
pod po mni ka mi w Łam bi no wi cach.

Pod czas spo tka nia usta lo no ra mo wy pro gram
współ pra cy part ner skiej po mię dzy gmi na mi Nie mo -
dlin i Ve chel de na naj bliż sze dwa la ta.

Re na ta Szew czyk

Wy róż nie nie
dla gmi ny Nie mo dlin

Gmi na Nie mo dlin na gro dzo na zo -
sta ła wy róż nie niem w kon kur sie Za -
rzą du Wo je wódz twa Opol skie go
na Naj lep szą Prze strzeń Pu blicz ną
Wo je wódz twa Opol skie go 2013 za re -
ali za cję pro jek tu „Prze bu do wa dróg
Śród mie ścia Nie mo dli na”. 

W uza sad nie niu do na gro dy ju ry kon -
kur su pod kre śli ło zna cze nie pro jek tu dla
spo łecz no ści lo kal nej, za wy ko na nie istot ne -
go eta pu re wi ta li za cji prze strze ni ko mu ni ka -
cyj nej w ob sza rze o zna czą cym wpły wie dla
roz wo ju spo łecz ne go i go spo dar cze go mia -
sta Nie mo dli na. Po nad to wska za no
na atrak cyj ne roz wią za nia ar chi tek to nicz ne
i es te ty kę re ali za cji. Oprócz in we sto ra
– gmi ny Nie mo dlin, na gro dę ode bra li rów -
nież wy ko naw ca za da nia Ro bert Wąs –wła -
ści ciel fir my re ali zu ją cej WAS BUD – Ro bert
Wąs z Grod ko wa oraz pro jek tant To masz
So kul ski z Biu ra Usług Tech nicz nych „DROG -
TOM” w Opo lu.

Pro jekt „Prze bu do wa dróg Śród mie ścia
Nie mo dli na” zre ali zo wa ny zo stał w la -
tach 2011-2012 z udzia łem środ ków eu ro pej -
skich z Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Wo je wódz twa Opol skie go na la ta 2007-2013
i był jed nym z naj więk szych pro jek tów re ali zo -
wa nych przez gmi nę Nie mo dlin w tym okre sie
pro gra mo wa nia. Cał ko wi ta war tość pro jek -
tu: 4 729 534,71 PLN, war tość do fi nan so wa -
nia: 3 883 503,38 PLN.

Ber na de ta Lis son-Pa stwa

Nie mo dlin w ran kin gu miast po zy sku ją cych środ ki unij ne
W naj now szym cza so pi śmie „Wspól no ta Sa mo rzą do wa” opu bli ko wa no ran -

king sa mo rzą dów do ty czą cy po zy ski wa nia środ ków unij nych. Za in te re so wa nych za -
pra sza my na stro nę www.wspol no ta.org.pl.

Jak na tle in nych po rów ny wal nych miast w wo je wódz twie opol skim wy pa da Nie mo dlin, wska zu -
je po niż sza ta bel ka. Ran king nie uwzględ nia środ ków po zy ski wa nych przez spół ki ko mu nal ne.

Miej sce Miej sce Miej sce Kwo ta Gmi na
w la tach w la tach w la tach na miesz kań ca miej sko -wiej ska

2004-2009 2007-2011 2009-2012 

290 205 155 1071,01 zł Nie mo dlin
69 156 183 958,73 zł Le win Brze ski

404 24 253 740,71 zł Grod ków
142 230 351 528,69 zł Prósz ków
338 330 371 497,80 zł Ozi mek

Bar tło miej Ko strze wa

Szko ła w Gra czach jak no wa
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Nie mo dlin na Szla ku Kar pia
W paź dzier ni ku br. Lo kal na Gru pa Ry -

bac ka „Opolsz czy zna” ozna czy ła gmi nę
Nie mo dlin na Szla ku Kar pia. Jest on mar ką
iden ty fi ku ją cą miej sca zwią za ne z ho dow -
lą, sprze da żą i prze twór stwem tej ry by.

Szlak ten prze bie ga przez wszyst kie te re ny part -
ner skich LGR -ów, łą cząc je dzię ki wspól ne mu po ten -
cja ło wi ry bac kie mu. Szlak Kar pia to ope ra cja re ali -
zo wa na w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go
RY BY 2007-2013 przez LGR -y z te re nu wo je wódz twa

opol skie go, dol no ślą skie go, lu bu skie go, ma ło pol skie -
go, pod kar pac kie go, ślą skie go i świę to krzy skie go. 

Gmi na Nie mo dlin jest dru gim (obok gmi ny
Po kój) na Opolsz czyź nie cen trum go spo dar ki ry -
bac kiej. Sta wy za czę to bu do wać tu już od XVI wie -
ku, część z nich po wsta ła w wy ni ku za go spo da ro -
wa nia wy ro bisk po in ten syw nej eks plo ata cji rud
dar nio wych. Dziś na więk szo ści sta wów go spo -
da ru je Go spo dar stwo Ry bac kie La sów Pań stwo -
wych w Nie mo dli nie, ale na licz nych sta wach
w Rosz ko wi cach, Szy dłow cu Ślą skim, Rzę dzi wo jo -
wi cach, Nie mo dli nie, Sa dach, Wy dro wi cach i Lip -

nie go spo dar ka ry bac ka pro wa dzo na jest też
przez pry wat nych i spół dziel czych wła ści cie li.

Już dziś moż na obej rzeć ta bli ce Szla ku Kar pia in for -
mu ją ce o go spo dar ce ry bac kiej, wa lo rach przy rod ni -
czych sta wów i ło wi sku wGR LP wNie mo dli nie, cen trum
Nie mo dli na, Wy dro wi cach, Szy dłow cu Ślą skim i Rosz ko -
wi cach. Wkrót ce zaś przy szla ku ro we ro wym na sta wie
San gów iMłyń skim Du żym. Za koń cze nie pro jek tu uwień -
czy tak że in te rak tyw na ma pa Szla ku Kar pia na Opolsz -
czyź nie na stro nie www.lgro polsz czy zna.com.

Mag da le na Woj cie chow ska
LGR „Opolsz czy zna”

Przygotuj Paczkę dla rodziny
Szlachetna Paczka to

ogólnopolski projekt pomocy
rodzinom, które znalazły się
w trudnej sytuacji życiowej.
Paczkę może przygotować

każdy. Najlepiej jednak zrobić to wspólnie
z rodziną czy znajomymi i dzielić się
radością pomagania.

Każ dy dar czyń ca wy bie ra ro dzi nę z in ter ne to wej
ba zy do stęp nej na stro nie www.szla chet na pacz ka.pl.
Moż na tam za po znać się z opi sem ro dzi ny oraz jej po -
trze ba mi, by na ich pod sta wie przy go to wać pacz kę.
Ostat nim kro kiem jest do star cze nie pacz ki w ter mi -
nie 7-8 grud nia 2013 r do ma ga zy nu znaj du ją ce go się
w bu dyn ku Ze spo łu Szkół w Nie mo dli nie, skąd zo sta nie
prze ka za na wy bra nej ro dzi nie. Zo stań dar czyń cą Szla -
chet nej Pacz ki! kk

Go ście z Czech
W czwar tek 14 li sto pa da br. bur -

mistrz Mi ro sław Stan kie wicz wraz
z prze wod ni czą cą NTR Alek san drą Pasz -
kow ską i dy rek tor MGBP Ja dwi gą Ku ty -
łą, go ścił de le ga cję z mia sta Va las ske
Me zi ri ci (Cze chy), w skład któ rej wcho -
dzi li: wi ce sta ro sta Ji ri Per nic ky, Ha na
Ska ca lo va oraz Petr Za jic.

Ce lem wi zy ty by ło na wią za nie współ pra cy
z uwa gi na związ ki hi sto rycz ne łą czą ce nie gdyś
na sze mia sta, a do ty czą ce ro du Że ro ti nów, któ ry
spra wo wał wła dzę za rów no w Nie mo dli nie, jak
i w Va las ske Me zi ri ci. Głów ne ocze ki wa nia współ -
pra cy to po moc w zor ga ni zo wa niu eks po zy cji
na te mat Nie mo dli na, któ ra ma być czę ścią wy -

sta wy do ty czą cej ro du Że ro ti nów w Va las ske Me -
zi ri ci. Go ście od wie dzi li Miej sko Gmin ną Bi blio te -
kę, gdzie mie li oka zję zo ba czyć wy sta wę „Z dzie -
jów zie mi nie mo dliń skiej” i za po znać się
z dzia łal no ścią Nie mo dliń skie go To wa rzy stwa Re -
gio nal ne go. Na stęp nie, pod czas spa ce ru, obej rze -
li na sze mia sto, zwie dzi li ko ściół oraz za mek.

An na Moc ko -Pa sier bek

Go ście z Es to nii
w Bo rach Nie mo dliń skich

Lo kal na Gru pa Dzia ła nia Part ner stwo
Bo rów Nie mo dliń skich uczest ni czy w pro -
gra mie wy mia ny pra cow ni ków lo kal nych
grup pro wa dzo nym przez Eu ro pej ską
Sieć Lo kal nych Grup Dzia ła nia ELARD.

Pro gram wy mia ny pra cow ni ków LGD ma słu żyć
po zna niu róż nic i po do bieństw we wdra ża niu pro -
gra mu LE ADER w kra jach UE oraz po zna niu wza -
jem nych ocze ki wań, co do przy szło ści lo kal nych grup
dzia ła nia po ro ku 2013. Na szej LGD zo sta ła przy pi -
sa na gru pa part ner ska z Es to nii. W związ ku z tym,
w dniach 13-17 paź dzier ni ka, mia łam przy jem ność
go ścić w Es to nii, za po zna jąc się z za sa da mi funk cjo -
no wa nia LGD w tym kra ju. Na uwa gę za słu gu ją
więk sze o 5% niż w Pol sce środ ki prze zna czo ne
na pro gram LE ADER, więk sze kom pe ten cje LGD
w oce nie wnio sków o do fi nan so wa nie oraz bar dzo
moc no roz wi nię ty sys tem elek tro nicz ne go obie gu
do ku men tów, bez ko niecz no ści pie czę to wa nia i tra -
dy cyj ne go pod pi sy wa nia. War to do dać, że Es to nia
jest li de rem Eu ro py w za kre sie wdra ża nia no wo cze -

snych tech no lo gii in for ma tycz nych, a pod pis elek tro -
nicz ny jest w uży ciu co dzien nym.

W ra mach re wi zy ty pre ze ska LGD Part ner -
stwo Wschod nie go Har ju (Ida Har ju Ko ostööko da)
Tii na Ser go wraz z asy stent ką An ni Ha ava kats od -
wie dzi ły Bo ry Nie mo dliń skie w dniach 3-8 li sto pa -
da. Pierw szy dzień wi zy ty po świę co ny był na za po -
zna nie się z pro jek ta mi zre ali zo wa ny mi ze środ ków
LE ADER na ob sza rze gmi ny Nie mo dlin. Po zna wa -
nie gmi ny go ście roz po czę li od wi zy ty w urzę dzie.
Tii na Ser go by ła szcze gól nie za in te re so wa na sys -
te mem szkół i przed szko li w gmi nie. W mie ście zo -
sta ły za pre zen to wa ne dwa pro jek ty Urzę du Miej -
skie go: re no wa cja la tar ni ga zo wej oraz rzeź by św.
Flo ria na oraz dwa pro jek ty Ośrod ka Kul tu ry: utwo -
rze nie stu dia na grań i do po sa że nie sa li wi do wi sko -
wej. Ko lej ną miej sco wo ścią od wie dzo ną przez go -
ści był Szy dło wiec Ślą ski, gdzie pre zen to wa ne by ły
pro jek ty re mon tu ko ścio ła, bu do wy pla cu za baw
oraz kon ser wa cji po mni ko we go dę bu. Du żą atrak -
cją by ła wi zy ta w ko pal ni ba zal tu w Gra czach,
gdzie ra zem z pre ze sem An drze jem Miś tą, zje -
cha ły śmy na sam dół wy ro bi ska oraz po zna ły śmy
taj ni ki pro duk cji sty ro pia nu, któ ra w Gra czach zo -
sta ła uru cho mio na 3 la ta te mu. W ra mach re ge -

ne ra cji sił po in ten syw nym dniu pan pre zes Miś ta
za pro sił nas na obiad do re stau ra cji Dwo rek,
w któ rej pró bo wa li śmy zu py z kar pia nie mo dliń skie -
go oraz ro la dy z dzi ka.

Ko lej ne dni wi zy ty po świę co ne by ły re ali za cji
pro jek tów w po zo sta łych gmi nach Bo rów Nie mo -
dliń skich. Go ściom z Es to nii bar dzo po do ba ło się
u nas i pa nie już za po wie dzia ły, że na wio snę 2014
r. bę dą chcia ły tu wró cić z więk szą gru pą miesz kań -
ców LGD Ida Har ju Ko ostööko da w ra mach po dró -
ży stu dyj nej. W imie niu Tii ny Ser go oraz wła snym
ser decz nie dzię ku ję wszyst kim oso bom, któ re przy -
czy ni ły się do zor ga ni zo wa nia po by tu go ści w Part -
ner stwie Bo rów Nie mo dliń skich.

Ja dwi ga Wój ciak



PULS
Niemodlina

16Wieści z gminy

28 wrze śnia br. w miej sco wo ści Tar ni ca po li cjan ci
z KP za trzy ma li w po ści gu męż czy znę, któ ry wcho dząc
przez otwar te okno, skradł z ma ga zy nu zbo żo we go to -
nę psze ni cy na szko dę fir my RA PEX. Stra ty 715 zł.

21 paź dzier ni ka br. w miej sco wo ści Lip no po li -
cjan ci z KP za trzy ma li 17-lat ka, któ ry po sia dał
przy so bie 11,2 gra ma ma ri hu any oraz 0,25 gra ma
am fe ta mi ny.

21 paź dzier ni ka br. w Nie mo dli nie po li cjan ci z KP
Nie mo dlin za trzy ma li 18-lat ka, któ ry wła mał się
do świe tli cy ROD Zło cień i do ko nał kra dzie ży szli fier ki
oraz pi ły łań cu cho wej.

23 paź dzier ni ka br. w Nie mo dli nie na uli cy Rey -
mon ta nie zna ny spraw ca z ple ca ka znaj du ją ce go się
w nie za mknię tej szat ni do ko nał kra dzie ży te le fo nu mar -
ki Sam sung. Po stę po wa nie pro wa dzi KP w Nie mo dli nie.
Stra ty 200 zł.

24 paź dzier ni ka br. w miej sco wo ści Gra cze pa trol
KP z Nie mo dli na za trzy mał 59-lat ka, któ ry w sta nie nie -
trzeź wym kie ro wał ro we rem.

25 paź dzier ni ka br. w miej sco wo ści Rzę dzi wo jo wi -
ce nie zna ny spraw ca z za par ko wa nej la we ty skradł
czte ry kom plet ne ko ła za pa so we z czte rech sa mo cho -
dów mar ki Fiat Du ca to na szko dę fir my Trans -Poz Po -
znań. Po stę po wa nie pro wa dzi KP w Nie mo dli nie.

25 paź dzier ni ka br. w Nie mo dli nie na uli cy Par ko -
wej dwaj nie zna ni spraw cy skra dli 7 bu te lek wód ki Bal -
lant ti nes i bu tel kę wód ki Lan ders, a na stęp nie w uciecz -

ce je den ze spraw ców wy bił szy bę w drzwiach skle pu
na szko dę fir my Net to Nie mo dlin. Stra ty 1.1 tys. zł.

27 paź dzier ni ka br. w Nie mo dli nie nie zna ny spraw -
ca rzu ca jąc kost ką gra ni to wą, do ko nał uszko dze nia
przed niej szy by w za par ko wa nym ra dio wo zie ozna ko -
wa nym mar ki Fiat Du ca to na szko dę KWP w Opo lu.
Stra ty 500 zł.

28 paź dzier ni ka br. po li cjan ci z KP w Nie mo dli nie
za trzy ma li nie trzeź we go miesz kań ca po wia tu opol skie -
go kie ru ją ce go sa mo cho dem mar ki Da ewoo Ma tiz.

29 paź dzier ni ka br. w Nie mo dli nie na uli cy Opol -
skiej po li cjan ci z KP w Nie mo dli nie za trzy ma li 37-lat ka
kie ru ją ce go sa mo cho dem mar ki Opel po mi mo są do we -
go za ka zu kie ro wa nia po jaz da mi.

31 paź dzier ni ka br. w Nie mo dli nie na uli cy Kor fan -
te go nie zna ny spraw ca z otwar te go ga ra żu skradł ko -
sę spa li no wą mar ki Gar den, pi lar kę tar czo wą mar ki To -
ol tec, pi lar kę spa li no wą mar ki Oleo -Mac i elek trycz ną
pi łę łań cu cho wą Com pa ra tor. Stra ty 1.6 tys. zł.

3 li sto pa da br. w Nie mo dli nie na uli cy Pod wa le nie -
zna ny spraw ca uci na jąc kłód ki wła mał się do po miesz -
cze nia go spo dar cze go, z któ re go skradł pięć kur. Stra -
ty 200 zł.

7 li sto pa da br. w Nie mo dli nie na uli cy Ry nek dwaj
nie zna ni spraw cy na tzw. sto pa skra dli z sa mo cho du
mar ki Sca nia pie nią dze. Stra ty 800 zł.

9 li sto pa da br. w Nie mo dli nie na uli cy Opol skiej kie -
ru ją cy sa mo cho dem Fiat Du ca to zje chał na prze ciw ny
pas ru chu i zde rzył się czo ło wo z sa mo cho dem mar ki
Opel Vec tra. W wy ni ku zde rze nia ob ra żeń cia ła do znał
kie ru ją cy sa mo cho dem mar ki Opel oraz dwo je pa sa że -
rów po wia tu ra domsz czań skie go.

Oprac. M. G.
W związ ku ze zgła sza ny mi pro ble ma mi z uzy ska -

niem po łą czeń te le fo nicz nych z Ko mi sa ria tem Po li cji
w Nie mo dli nie, za miesz cza my da ne ad re so we i nu me -
ry te le fo nów Ko mi sa ria tu Po li cji w Nie mo dli nie.

Ko mi sa riat Po li cji w Nie mo dli nie
ul. Bo ha te rów Po wstań Ślą skich 43
49-100 Nie mo dlin

Dy żur ny Ko mi sa ria tu ca ło do bo wo
tel. 77 4023 653, 997 – wy łącz nie alar mo wy!
Kie row nik Re wi ru Dziel ni co wych
tel. 77 4023 660
Kie row nik Re fe ra tu Kry mi nal ne go
tel. 774023 663

Podziękowania
W imieniu członków Rodzinnego Ogrodu Działkowców „Złocień” w Niemodlinie składam na ręce

Pana Komendanta Policji w Niemodlinie serdeczne gratulacje i podziękowania za ekspresowe ujęcie
włamywaczy do naszego magazynku. Szybkie ujęcie sprawców jest efektem inteligencji i rozeznania
środowiska przez pracowników komisariatu. Mam nadzieję, że szybkie ujęcie złoczyńców podbuduje
morale wśród mieszkańców Niemodlina i przekona do działalności policji. Jeszcze raz dziękuję.

Tadeusz Lasota, prezes ROD Złocień

No we zna ki na ul. Opol skiej
W Nie mo dli nie po ja wi ły się no we zna ki

przy chod ni kach przy dro dze kra jo wej
nr 46 na ul. Opol skiej.

Jest to kom bi na cja zna ku C16 (dro ga dla pie -
szych) oraz ta blicz ki T22 (nie do ty czy ro we rów). No -
wy znak C -16/T -22 – chod nik z do pusz czo nym ru -
chem ro we ro wym. In ter pre ta cja ta kie go ze sta wie nia
brzmi „chod nik z do pusz czo nym fa kul ta tyw nie ru -
chem ro we ro wym”. Sto su je się go w ce lu umoż li wie -
nia ro we rzy stom jaz dy po chod ni ku. 

Red.

Ćwi cze nia stra ża ków -ochot ni ków
W dniu 16 li sto pa da na te re nie za -

kła du pro du ku ją ce go eu ro pa le ty w Nie -
mo dli nie od by ły się ćwi cze nia jed no stek
OSP z te re nu gmi ny Nie mo dlin.

Za ło że niem ćwi cze nia był po żar skła du drew -
na do wy ro bu eu ro pa let oraz za gro że nie po ża ro -
we bu dyn ków pro duk cyj nych. W ra mach ćwi cze -
nia zbu do wa no li nię za si la ją cą po jaz dy ga śni cze
na dłu go ści oko ło 450 me trów i prze tła cza no wo -
dę do po jaz dów ga śni czych, po czym po da no
dwa prą dy wo dy w na tar ciu na pa lą ce się hał dy
drew na i dwa prą dy wo dy w obro nie na za gro żo -
ne bu dyn ki i skła do wa ne eu ro pa le ty, nie  do pusz -
cza jąc do roz prze strze nie nia się po ża ru.

Ćwi cze nia przy czy ni ły się do dal sze go do -
sko na le nia umie jęt no ści stra ża ków -ochot ni ków
pod czas ga sze nia skła do wisk otwar tych oraz
współ dzia ła nia mię dzy jed nost ka mi i po ka za ły, że
dru ho wie OSP są moc nym wspar ciem dla jed -
nost ki JRG Nr 3 PSP w Nie mo dli nie. W ćwi cze -
niach wzięły udział na stę pu ją ce jed nost ki: OSP
Gra cze, OSP Gra bin, OSP Kra sna Gó ra i OSP Ro -
gi. Ra zem 24 dru hów OSP.

Ko men dant Miej sko -Gmin ny OSP w Nie mo dli nie
Sła wo mir Gęb ski

Po moc kasz ta now com
W tym ro ku na stą pi ła już 7. edy cja

ogól no pol skiej ak cji gra bie nia li ści kasz -
ta now ców.

Ak cja po le ga na ochro nie kasz ta now ców
przed owa dem szro tów kiem kasz ta now co wiacz kiem,
któ re go lar wy zja da ją blasz kę li ścio wą, w wy ni ku cze -
go li ście usy cha ją i opa da ją. Za in fe ko wa ne i osła bio ne
drze wo ob umie ra cał ko wi cie w cią gu 10 lat. Naj prost -
szą i naj tań szą me to dą zwal cza nia te go szkod ni ka
jest je sien ne gra bie nie i uty li za cja ze bra nych li ści.

W przed się wzię ciu tym, zor ga ni zo wa nym dnia 5
li sto pa da udział wzię ła SP nr 2 im. M. Skło dow skiej -
-Cu rie w Nie mo dli nie. Ucznio wie z klas IV, V, VI wraz
z na uczy cie la mi szko ły: Ka ta rzy ną Bi liń ską, Mag dą Gi -
bat, Da nu tą Kno sa lą, Mo ni ką Wą cha łą, Jac kiem Kuź -
nia kiem, do kła da li wszel kich sta rań, aby uprząt nąć
uschnię te li ście kasz ta now ców, ro sną cych wzdłuż uli -
cy przy cmen ta rzu w Nie mo dli nie. Dzie ci ze bra ły 76
szt. wor ków li ści o poj. 120 li trów każ dy. Ser decz nie
dzię ku je my szko le i dy rek tor Kry sty nie Bar to sik -Pasz -
kow skiej za czyn ny udział w tej ak cji i ma my na dzie -
ję, że w przy szłym ro ku fre kwen cja rów nież do pi sze!

Ali cja Se wił ło, An na Mi ler

Trzy ma my rę kę na pul sie
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Pa so wa nie na przed szko la ka
w Di no lan dii

22 paź dzier ni ka 2013 r. w Nie pu -
blicz nym Przed szko lu Ar ty stycz no -Ję -
zy ko wym w Nie mo dli nie od by ło się
pa so wa nie na przed szko la ka.

Był to szcze gól ny dzień dla dzie ci, któ re we
wrze śniu po raz pierw szy prze kro czy ły próg
przed szko la oraz ich pierw szy pu blicz ny wy -
stęp przed licz nie zgro ma dzo ną pu blicz no -
ścią. Przed szko la ki, któ re uczęsz cza ją
do przed szko la dru gi rok, by ły pa so wa ne na
„Praw dzi wych Przed szko la ków”.

Pod czas uro czy sto ści dzie ci za pre zen to -
wa ły swo je umie jęt no ści, któ re zdo by ły pod -
czas krót kie go po by tu w przed szko lu: śpie wa -
ły pio sen ki, re cy to wa ły wier szy ki. Za sko cze niem
dla wszyst kich był po kaz przez dzie ci ukła du ta -
necz ne go do pio sen ki „Gan gnam sty le”, któ re -
go na uczy ły się na za ję ciach do dat ko wych.

Po za koń czo nej czę ści ar ty stycz nej pa ni
dy rek tor do ko na ła uro czy ste go pa so wa nia.
Na pa miąt kę każ de dziec ko otrzy ma ło dy plom
i słod ką nie spo dzian kę. Po czę ści ar ty stycz nej,
wszy scy go ście zo sta li za pro sze ni na słod ki
po czę stu nek przy go to wa ny przez ro dzi ców.

Re na ta Jan kie wicz

DEN w Dwój ce
Dnia 11 paź dzier ni ka 2013 ro ku

w Szko le Pod sta wo wej nr 2 w Nie mo dli nie
od by ła się uro czy sta aka de mia z oka zji
nad cho dzą ce go Dnia Edu ka cji Na ro do wej.

W tak waż nej i wy jąt ko wej dla ca łej szkol nej
spo łecz no ści uro czy sto ści nie mo gło za brak nąć na -
uczy cie li, pra cow ni ków ob słu gi szko ły oraz, oczy wi -

ście, uczniów. Obok stro ju ga lo we go obo wią zy wał
do bry hu mor, o któ ry nie by ło trud no za spra wą zor -
ga ni zo wa ne go pod opie ką pa ni Agniesz ki Wa si lew -
skiej i pa ni Mag da le ny Gi bas przed sta wie nia, w któ -
rym wzię li udział ucznio wie kla sy pią tej i szó stej.
Po za koń cze niu czę ści ar ty stycz nej głos za bra ła pa -
ni dy rek tor, któ ra obok ży czeń skie ro wa nych
do wszyst kich pra cow ni ków szko ły, roz da ła uro czy ste
dy plo my i wy róż nie nia.

Ol ga Ol szew ska

Tu wim w bi blio te ce
Rok 2013 ogło szo no ro kiem Ju lia na Tu -

wi ma – wy bit ne go pi sa rza,  re dak to ra i tłu -
ma cza po ezji ob co ję zycz nej, au to ra wier -
szy dla do ro słych i zna ko mi tych,
po nad cza so wych wier szy dla dzie ci tj. Lo -
ko mo ty wa, Pta sie ra dio, Oku la ry, Słoń Trą -
bal ski, Bam bo, Ko tek, Abe ca dło, Rzep ka. 

Te go ro ku przy pa da ją sześć dzie sią ta rocz ni ca
śmier ci i stu le cie po etyc kie go de biu tu Ju lia na Tu wi -

ma. Z tej wła śnie oka zji, w li sto pa dzie, w od dzia le dla
dzie ci, od by ły się cie ka we za ję cia z „udzia łem bo ha -
te rów wier szy” au to ra Lo ko mo ty wy. W bi blio te ce
gosz czo no uczniów klas 0-III szkół pod sta wo wych
w Nie mo dli nie. Spo tka nia roz po czy na ły się od od czy -
ta nia Lo ko mo ty wy. Naj młod si oglą da li pre zen ta cję
mul ti me dial ną po świę co ną Tu wi mo wi – je go ży ciu
i twór czo ści, a na stęp nie słu cha li re cy ta cji we so łych
i dow cip nych wier szy au to ra. 

Ucznio wie z ko lo ro wych fi gur geo me trycz nych
two rzy li wła sną, wy jąt ko wą lo ko mo ty wę, ukła da li
w gru pach puz zlo we roz sy pan ki po le ga ją ce na do -
pa so wa niu frag men tów ilu stra cji do wier szy Tu wi ma,
uczest ni czy li w za ba wie ru cho wej „Abe ca dło z pie ca
spa dło”, na śla du jąc li ter ki z utwo ru. 

Dzie ci wy słu cha ły tak że we so łe go i po god ne go
wier szy ka Słoń Trą bal ski, udzie la jąc swo bod nych wy -
po wie dzi, a swo ją pa mięć mo gły spraw dzić w psy -
cho za ba wie „Czy nie je ste ście za po mi nal scy?”. Znaj -
do wa ły tak że du żą przy jem ność w ry so wa niu po sta ci
sło ni ka, wy ka zu jąc się przy tym wiel ką wy obraź nią
w do bo rze ko lo rów. Czas wszyst kim mi jał nad spo -
dzie wa nie szyb ko, dzie ci do sko na le się ba wi ły, a hu -
mor do pi sy wał.

Do ro ta Ol szew ska

Dzień Pa tro na w SP nr 2
w Nie mo dli nie 

Dnia 7 li sto pa da 2013 ro ku ob cho dzi li -
śmy Dzień Pa tro naNa szej Szko ły. Dzień roz -
po czął się kon kur sem napor tret Ma rii Skło -
dow skiej -Cu rie oraz kon kur sem wie dzy
o ży ciu i pra cy na uko wej na szej pa tron ki.

Naj więk szą wie dzą pod czas kon kur su wy ka za -
ła się uczen ni ca kla sy VI Wik to ria Ga jew ska. Na -
stęp nie ucznio wie zwie dza li wy sta wę pa mią tek
szkol nych przy go to wa ną przez Ur szu lę Żu czek i Jo -

an nę Le lek. By ły na niej pre zen to wa ne fo to gra fie ze
wszyst kich okre sów hi sto rii szko ły, za rów no te naj -
wcze śniej sze, jak i te współ cze sne. Naj waż niej -

szym eks po na tem był sztan dar szko ły. Ucznio wie
mie li oka zję przyj rzeć się mu z bli ska, po dzi wiać
kunszt wy ko na nia oraz po znać fun da to rów wy pi sa -
nych na drzew cu sztan da ru. Cie ka wost ką by ły za -
cho wa ne far tusz ki szkol ne, tor ni stry, sta re ław ki
i przy bo ry szkol ne. Zwie dza ją cy po dzi wia li kro ni ki
pro wa dzo ne przez uczniów sprzed lat oraz wszyst -
kie pu cha ry zdo by te w za wo dach spor to wych.

Po za po zna niu się z tra dy cją i hi sto rią szko ły
ucznio wie uda li się na roz gryw ki spor to we, któ re
dla klas I -III przy go to wa ła Jo lan ta Ka ma ryk, a dla
klas IV -VI Bar ba ra Ol szew ska.

Jo an na Le lek, Ur szu la Żu czek

Ra tow ni cy z Chro bre go w JRG Nie mo dlin
Dnia 25.10.2013 r. kla sa pierw sza

li ceum, z in no wa cją ra tow nic two me -
dycz ne i or ga ni za cja tu ry sty ki, uczest -
ni czy ła w za ję ciach w Jed no st ce Ra -
tow ni czo -Ga śni czej nr 3 w Nie mo dli nie.

O go dzi nie dzie wią tej rano by li śmy na miej -
scu, zo sta li śmy za po zna ni z wy po sa że niem wo -
zów stra żac kich, ze sprzę tem ga śni czym i ra -
tow ni czym. Stra ża cy po ka za li nam sy mu la cję
wy pad ku sa mo cho do we go, w któ rej uczest ni czy -
ła jed na z uczen nic. Za pre zen to wa li ca łą ak cję ra -
tow ni czą z udzia łem wo zu bo jo we go. Pa no wie
od po wia da li na każ de za da ne przez nas py ta nie.
Wyj ście za koń czy li śmy pa miąt ko wym zdję ciem.

Ka ro li na Wy soc ka, Dag ma ra Sta siuk
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Od żół to dzio ba do świe tli ka
W dniu 18.10.2013 r. od by ła się dru ga

uro czy stość dla naj młod szych uczniów na -
szej szko ły – pa so wa nie na świe tli ka
podha słem „Odżół to dzio ba doświe tli ka”.

Wy da rze nie to mia ło miej sce w świe tli cy
szkol nej, na któ re by li za pro sze ni: dy rek cja szko -
ły, wy cho waw cy klas pierw szych i ze ro wych ze
swo imi kla sa mi, jak rów nież ro dzi ce uczniów. 

Uro czy stość mia ła cha rak ter nie ty po wy, gdyż
uczest ni czą ce w przed sta wie niu wy cho waw czy nie
wcie li ły się w ro lę bo ha te rów ze zna nych ba jek
dzie cię cych. I tak, ro lę Do brej Wróż ki ode gra ła Ka -
ta rzy na Grę bo wiec, wpro wa dza ją ca dzie ci w róż -
ne kra iny. Prze ci wień stwem by ła za ska ku ją cą ro -
la Złej Wróż ki – Cza row ni cy, w któ rą wcie li ła się
Dag ma ra Sar na, na to miast funk cję mu zycz no-
roz ba wia ją cą prze ję ła Cho chlicz ka Mo nicz ka, czy -

li Mo ni ka Ostrow ska -Ma tu sik. Przed sta wie nie by -
ło pro wa dzo ne przez Ane tę Kram czyń ską, któ ra
nad zo ro wa ła ca ły prze bieg im pre zy.

Du żym po wo dze niem cie szy ły się róż ne kon -
kur sy spraw no ścio we, w któ rych uczest ni czy li wy -
bra ni ucznio wie klas 0 i I re pre zen tu ją cych Kra inę
Śpie wu, Mą dro ści i Spraw no ści.

Ca łość im pre zy prze bie ga ła w at mos fe rze
za ba wy i we so łe go śpie wu. Ogrom nym po wo -
dze niem cie szył się re fren pio sen ki wie lo krot nie
prze pla ta nej na me lo dię „Bał ka ni cy”, wy ko ny wa -
ny z udzia łem za an ga żo wa nych dzie ci przy akom -
pa nia men cie Mo ni ki Ostrow skiej -Ma tu sik. Głów -
nym ak cen tem by ło ślu bo wa nie, czy li tzw.
pa so wa nie na świe tli ka, któ re wy gło si li naj młod -
si re pre zen tan ci na szej szko ły. Po uro czy stym ślu -
bo wa niu dzie ci otrzy ma ły dy plo my oraz słod ki
upo mi nek fun do wa ny przez dy rek cję szko ły.

Mo ni ka Ostrow ska -Ma tu sik

Ra zem dla Nie pod le głej
Z oka zji Świę ta Nie pod le gło ści tra dy -

cyj nie już, dzie ci i pa nie z Pu blicz ne go
Przed szko la nr 1 w Nie mo dli nie, 8 li sto pa -
da 2013 r. wzię ły udział w za ba wach spor -
to wych pod ha słem „Ra zem dla Nie pod le -
głej”. Nie za bra kło rów nież qu izów
z wie dzy o oj czyź nie oraz wier szy i pie śni
pa trio tycz nych.

Czu jąc się od po wie dzial ny mi za wzbu dza nie
w dzie ciach mi ło ści do oj czy zny, w na szym przed szko -
lu nie bra ku je ak cen tów zwią za nych z tym świę tem.
Fla gi na bu dyn ku, wi zy ty w miej scach pa mię ci na ro -
do wej, roz mo wy oko licz no ścio we, sym bo licz ne zni -
cze, a tak że za ję cia dy dak tycz ne po świę co ne sym bo -
lom na ro do wym.

Od kil ku ty go dni dzie ci z gru py Kra sna li za po -
zna wa ły się z hi sto rią Dnia Nie pod le gło ści, uczy ły się
śpie wać hymn na ro do wy, wy ko ny wa ły pra ce pla -
stycz ne do ty czą ce barw na ro do wych oraz, z po mo -
cą na uczy cie lek, wy ko na ły ko ty lio ny, któ re wy ko rzy -
sta ły 11 li sto pa da pod czas uro czy sto ści ma ją cych
miej sce w na szej oko li cy.

Ja dwi ga Sy gu ła, Ewa Tom ków

Pamiętamy
W Ze spo le Szkół im. Bo le sła wa Chro -

bre go w Nie mo dli nie od by ły się uro czy ste
ob cho dy z oka zji 95. rocz ni cy od zy ska nia
przez Pol skę nie pod le gło ści.

Mło dzież i na uczy cie le zło ży li hołd tym, któ rzy
dziel nie wal czy li o nie za wi słość i od bu do wę na -
sze go pań stwa. Ob cho dy świę ta 11 li sto pa da roz -
po czę ła lek cja mu ze al na pt. Pieśń le gu na tu ła cza
dro gę do wol nej Pol ski wy zna cza. Pre lek cję pre zen -
to wał An drzej Pra jel, pra cow nik Cen tral ne go Mu -
zeum Jeń ców Wo jen nych w Łam bi no wi cach.

Ucznio wie z Chro bre go mo gli za po znać się z hi sto -
rią pol skich le gio ni stów i wy słu chać pie śni żoł nier -
skich. Ca łość ilu stro wa na by ła bo ga tą iko no gra fią
z okre su I woj ny świa to wej. Do dat ko wo ucznio wie
na szej szko ły mo gli za po znać się z ga zet ką szkol -
ną po świę co ną po sta ci Jó ze fa Pił sud skie go i oko -
licz no ściom od zy ska nia wol no ści przez pań stwo
pol skie. 12 li sto pa da od był się na to miast szkol ny
kon cert pie śni pa trio tycz nych, w któ rym uzdol nie -
ni mu zycz nie ucznio wie gim na zjum, przy współ -
udzia le pu blicz no ści, wy śpie wa li ra dość z od zy ska -
nia oj czy zny po 123 la tach nie wo li. Te go rocz ne
ob cho dy przy go to wa ły na uczy ciel ki hi sto rii Ewa
Sku ra -Pra jel i Iwo na Ma tu ra -Pa cho lik.

Ewa Sku ra -Pra jel,
Iwo na Ma tu ra -Pa cho lik

Szko le nie z za sad udzie la nia
pierw szej po mo cy

Dnia 12 li sto pa da ucznio wie klas dru gich li ceum
i szko ły za wo do wej po zna wa li za sa dy udzie la nia pierw -
szej po mo cy oso bom po szko do wa nym. Szko le nie pro -
wa dzi li ra tow ni cy PCK, a ca łość sfi nan so wa ło Sta ro stwo
Po wia to we w Opo lu.

Elż bie ta Woź niak

Fa mi lij ny tur niej te ni sa
sto ło we go 

18 wrze śnia br. od by ła się IV edy -
cja Fa mi lij ne go Tur nie ju Te ni sa Sto -
ło we go Fa mi ly Cup, zor ga ni zo wa na
przez UKS „So ko lik” Nie mo dlin
przy PSP nr 2.

Tur niej miał cha rak ter pro fi lak tycz ny. Za -
wo dy cie szy ły się du żym za in te re so wa niem, co
od zwier cie dli ło się w ilo ści dru żyn – 11 star -
tu ją cych. Za ba wa po łą czo na ze spor to wą ry -
wa li za cją ro dzin trwa ła od go dzi ny 17.00
do 20.30. Tur niej prze pro wa dził Bar tło miej
Wal ków – pre zes „So ko li ka”. Za wo dy od by ły
się przy wspar ciu fi nan so wym gmi ny Nie mo -
dlin. Wszy scy star tu ją cy otrzy ma li ma łe upo -
min ki. W tur nie ju zwy cię ży ły pa ry: Ma rek Kol -
man z ta tą (3. miej sce), Pio truś Du da z ta tą (2.
miej sce) i An ge li ka Czech z ta tą (1. miej sce). 

UKS „So ko lik” Nie mo dlin
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Jurorzy Karpika

Jury konkursu kulinarnego

Laureaci Małego Karpika

Laureaci, organizatorzy i sponsorzy

Wystawa Karpika

Ośrodek Kultury pełen uczestników Święta Karpia

Ściana satyryków: Wiesław Zięba, Magdalena Wosik
i Tomasz Rzeszutek

Marek Adamus dyrektor Gospodarstwa
Rybackiego w Niemodlinie i dyrektor

Ośrodka Kultury Katarzyna Paszula-Gryf
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