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Od redakcji

Dro dzy Czy tel ni cy!

Od da je my w Wa sze rę ce ju bi le -
uszo we wy da nie „Pul su Nie mo dli na”.
To już 60 nu mer na sze go mie sięcz ni ka.
Z tej oka zji do ko na li śmy w nim kil ka
zmian, przede wszyst kim w ukła dzie
kom po zy cyj nym stron. Ma my na dzie ję,
że no wy wy gląd okład ki przy pad nie
Wam do gu stu. Za chę ca my rów nież
do współ pra cy z na szą re dak cją. Je śli
w Pań stwa oto cze niu dzie je się coś cie -
ka we go, pisz cie do nas.

W li sto pa do wym Pul sie pre zen tu je -
my m.in. re la cję z prze bie gu uro czy stych
ob cho dów Na ro do we go Świę ta Nie pod -
le gło ści, 50 – le cia szko ły w Gra bi nie, ga -
li wrę cze nia na gród VII Mię dzy na ro do -
we go Kon kur su Ry sun ku Sa ty rycz ne go
„Kar pik” 2009”, otwar cia in we sty cji
„Prze bu do wa cen trum Gra cze”, ju bi le -
uszu 50-le cia mał żeń stwa oraz wy wiad
z Za stęp cą Bur mi strza Nie mo dli na Bar -
tło mie jem Ko strze wą. Kon ty nu uje my
rów nież cykl wy wia dów ze zna ny mi ar -
ty sta mi – tym ra zem pu bli ku je my roz mo -
wę z Jac kiem Zio bro – ka ba re cia rzem,
au to rem i kom po zy to rem, wy ko naw cą,
zdo byw cą wie lu na gród prze glą dów ka -
ba re to wych, a tak że Grand Prix „Prze glą -
du Pio sen ki Ak tor skiej” we Wro cła wiu.
W tym wy da niu za mie ści li śmy tak że wie -
le cie ka wo stek zwią za nych z hi sto rią na -
sze go re gio nu.

Mi łej lek tu ry ży czy
Re dak cja

Symbole samorządowe Niemodlina - więcej informacji na str. 10



Otwar cia se sji do ko nał Prze wod ni czą cy Ra dy
Miej skiej Jan Olek sa. W swo im wy stą pie niu

przy po mniał bieg wy da rzeń, któ re do pro wa dzi ły
do od zy ska nia przez Pol skę nie pod le gło ści po 123
la tach nie wo li. Na stęp nie Bur mistrz Nie mo dli -
na Mi ro sław Stan kie wicz wraz z Prze wod ni czą -
cym Ra dy Miej skiej wrę czy li ho no ro we od zna cze -
nia „Za słu żo ny dla Zie mi Nie mo dliń skiej”.
Otrzy ma li je: Pa ni Ste fa nia Rzyt ki, Pan An drzej
Miś ta, Pan Zbi gniew Ko ster kie wicz, Pan Bro ni sław
Ha ła dus i prof. Da mian Tom czyk.

Pa ni Ste fa nia Rzyt ki otrzy ma ła wy róż nie nie
za szcze gól ne za słu gi do ty czą ce po pu la ry za cji
kul tu ry i tra dy cji re gio nal nych oraz pro mo cję Gmi -
ny Nie mo dlin na po wia to wych, wo je wódz kich oraz
ogól no kra jo wych uro czy sto ściach i kon kur sach.
Uho no ro wa na na le ży do naj bar dziej ak tyw nych
miesz kań ców Ma gnu szo wic. Jest eme ry to wa nym
na uczy cie lem, przez wie le lat by ła od da na swo je -
mu śro do wi sku, z po świę ce niem udzie la się do dziś
w pra cach spo łecz nych i wy ka zu je za in te re so wa -
nie bie żą cy mi spra wa mi gmi ny i pro ble ma mi spo -
łecz no ści lo kal nej. Jest po my sło daw cą i głów nym
wy ko naw cą ko ron żniw nych, któ rych pięk no
i kunszt do sko na le pro mu ją Ma gnu szo wi ce i gmi -
nę w ca łym wo je wódz twie opol skim i w kra ju. Pa -
ni Ste fa nia Rzyt ki ma ogrom ny wkład w pra ce re -
mon to we świe tli cy „przy mły nie”. W tej że świe tli cy
– w cza sie wa ka cji – ja ko wo lon ta riusz ka pro wa -
dzi na pół ko lo niach za ję cia z dzieć mi. Swo ją po sta -
wą za skar bi ła so bie sza cu nek i uzna nie miesz kań -
ców Ma gnu szo wic i Ma gnu szo wi czek.

Pan Zbi gniew Ko ster kie wicz otrzy mał wy róż -
nie nie za szcze gól ne za słu gi me na dżer skie, kre -
atyw ność oraz wy ni ki go spo dar cze, dzię ki któ rym
kie ro wa ne przez nie go od 1979 ro ku przed się -
bior stwo Rol ni cza Spół dziel nia Pro duk cyj na w Wy -
dro wi cach jest do sko na łą wi zy tów ką gmi ny,

o czym świad czą licz ne na gro dy
i wy róż nie nia na te re nie wo je -
wódz twa i kra ju. Dzię ki zdol no -
ściom me na dżer skim spół dziel -
nia od lat pla su je się w czo łów ce
przed się biorstw rol ni czych
w Pol sce. Wy ni ki te są do strze -
ga ne i wy so ko oce nia ne przez
in sty tu ty i fir my spe cja li zu ją -
ce się we wdra ża niu no wych
tech no lo gii upraw i ochro ny
ro ślin. Pan Zbi gniew Ko ster -
kie wicz jest tak że zna nym
i ce nio nym spo łecz ni kiem. Kie ro wa na przez nie -
go spół dziel nia wspie ra me ry to rycz nie, fi nan so -
wo oraz rze czo wo dzia ła nia spo łecz no ści lo kal -
nych i oko licz nych so łectw w or ga ni za cji im prez
kul tu ral nych i spor to wych. 

Ty tuł „Za słu żo ny dla Zie mi Nie mo dliń skiej”
otrzy mał Pan An drzej Miś ta, pre zes Przed się bior -
stwa Su row ców Skal nych „Ba zalt – Gra cze”.
Od wie lu lat jest ak tyw nym dzia ła czem spor to -
wym, peł ni funk cję pre ze sa Klu bu Pił kar skie go
„Skal nik Gra cze” od no sząc z nim wie le suk ce sów.
Pan An drzej Miś ta wspie ra i do fi nan so wu je dzia -
łal ność m.in. Gór ni cze go To wa rzy stwa Cy kli stów
i Ko ła Pol skie go Związ ku Węd kar skie go. Jest or ga -
ni za to rem i pro mo to rem „Bie gu Skal ni ka”, któ ry
ścią ga co ro ku za wod ni ków z ca łe go kra ju. Wspie -
ra tak że wie le ini cja tyw na te re nie so łec twa oraz
Gmi ny Nie mo dlin. 

Za wspie ra nie me ry to rycz ne, fi nan so we oraz
rze czo we wie lu ini cja tyw spo łecz no – go spo dar -
czych za rów no na te re nie so łec twa, jak i gmi ny,
ty tuł ho no ro wy otrzy mał Pan Bro ni sław Lu dwik
Ha ła dus. Pan Bro ni sław Ha ła dus od 1988 ro ku
stoi na cze le fir my RA PEX sp. z o.o. z sie dzi bą
w Gra bi nie. Pod kie row nic twem Pa na Ha ła du sa

fir ma sta le się roz wi ja i uno -
wo cze śnia. Jest on tak że zna -
nym spo łecz ni kiem, za an ga -
żo wa nym w dzia łal ność
na rzecz spo łecz no ści lo kal -
nej. Je go za słu gi me na dżer -
skie, kre atyw ność oraz wy ni ki
go spo dar cze spra wi ły, że kie -
ro wa ne przez nie go przed się -
bior stwo jest do sko na łą wi zy -
tów ką gmi ny na te re nie
wo je wódz twa i kra ju. 

Pro fe sor zwy czaj ny Pan
Da mian Tom czyk to po stać
nie zwy kła, zwią za na w spo -
sób szcze gól ny z Gmi ną Nie -
mo dlin. Wy bit ny hi sto ryk
o wiel kim au to ry te cie w świe -
cie na uko wym. Pro fe sor ukoń -
czył li ceum w Nie mo dli nie

w 1960 r. bę dąc, jak do tej po ry, je dy nym je go ab -
sol wen tem z ty tu łem pro fe so ra zwy czaj ne go. Pro -
fe sor spe cja li zu je się w hi sto rii woj sko wo ści, hi sto -
rii Ślą ska, hi sto rii naj now szej Pol ski, sfra gi sty ce
i he ral dy ce. Łącz nie opu bli ko wał po nad 800 po zy -
cji, w tym 13 ksią żek. Wie le z tych pu bli ka cji do ty -
czy hi sto rii Nie mo dli na i Zie mi Nie mo dliń skiej.
Jest człon kiem ko mi sji hi sto rycz nej Od dzia łu PAN
w Ka to wi cach. W ro ku 2004 pro fe sor Tom czyk
zo stał umiesz czo ny w Zło tej Księ dze Na uk Hu ma -
ni stycz nych. Pro fe sor Da mian Tom czyk utrzy mu je
bli skie kon tak ty z Nie mo dli nem, bie rze udział
w wy da rze niach spo łecz no – kul tu ral nych mia sta,
in te re su je się ży ciem mia sta i gmi ny. Ak tu al nie
przy go to wu je pu bli ka cję po świę co ną ab sol wen -
tom gim na zjum w Nie mo dli nie. 

W trak cie uro czy sto ści gra tu la cje otrzy ma ła
Pa ni Ja dwi ga Ku ty ła, któ rą Pre zy dent RP na wnio -
sek Bur mi strza Nie mo dli na uho no ro wał Brą zo -
wym Krzy żem Za słu gi. Wrę cze nia od zna cze nia
do ko nał Wo je wo da Opol ski na uro czy stej ga li
w Opo lu w dniu 10 li sto pa da br. 

Po za mknię ciu uro czy stej se sji od był się spek -
takl „Kart ka z ka len da rza” przy go to wa ny przez
uczniów szko ły pod sta wo wej i gim na zjal nej w Gra -
czach pod kie run kiem na uczy cie li Pa ni Alek san dry
Ko rze niow skiej i Pani Ka ta rzy ny Kri st man. Opra wę
mu zycz ną za pew ni ła Pa ni Bo gu mi ła Sa noj ca -Tu ła,
na to miast pięk ną sce no gra fię Pa ni Ewa Reh lis.
W pro fe sjo nal nie opra co wa nym przed sta wie niu
ar ty ści zo bra zo wa li waż niej sze wy da rze nia z hi sto -
rii na sze go kra ju po dzień dzi siej szy. 

Red.

Aktualności 3

Na miej sce uro czy stych ob cho dów Na ro do we go
Świę ta Nie pod le gło ści wy bra no Gra cze. Mszę św.
w in ten cji Oj czy zny od pra wił pro boszcz pa ra fii ks.
Ta de usz Wo lań ski, na to miast uro czy sta se sja Ra dy
Miej skiej od by ła się w Za kła do wym Do mu Kul tu ry. 

Na zdjęciu (od lewej): prof. Damian Tomczyk, Andrzej Miśta,
Zbigniew Kosterkiewicz, Bronisław Haładus, Stefania Rzytki.

Młodzi artyści

Jadwiga Kutyła odbiera gratulacje

Li sto pa do we
świę to
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Uro czy stość roz po czę ła msza świę ta ce le bro wa -
na przez księ dza dy rek to ra Krzysz to fa Ma ty ska

i księ dza pro bosz cza Jac ka Woź ni cę, któ ry w swo im
ka za niu wró cił do wspo mnień swo ich szkol nych cza -
sów. Ze wzru sze niem wspo mi nał za pach ka ła ma rza,
ła wek i ksią żek opra wio nych w sza re, pa pie ro we
okład ki. Pod kre ślił, że szkol ne la ta są ty mi naj pięk niej -
szy mi w na szym ży ciu, do któ rych czło wiek do ro sły
czę sto wra ca. Po ru szył rów nież te mat od po wie dzial -
nej i waż nej ro li, ja ką peł ni szko ła we wsi. 

Po mszy świę tej uro czy stość prze nio sła się
do miej sco wej Re mi zy. Cze ka ły tam na go ści dzie ci
z pro gra mem ar ty stycz nym, przy go to wa nym pod kie -
run kiem na uczy cie li – Da nu ty Ba bicz i Elż bie ty Ko by -
lań skiej – Pań puch. Nim jed nak dzie ci roz po czę ły
wy stęp, prze ma wia ła Pa ni Dy rek tor Vio let ta Szczep -
kow ska – obec na Dy rek tor Ze spo łu; Ma ria Kacz kow -
ska – by ła Dy rek tor; An na Rem m lin ger – ab sol went -
ka i dłu go let nia na uczy ciel ka; Puł kow nik Ste fan Szel ka
– Pre zes Za rzą du Związ ku Kom ba tan tów Rze czy po -
spo li tej Pol skiej i By łych Więź niów Po li tycz nych; Mi ro -
sław Stan kie wicz – Bur mistrz Nie mo dli na. Prze mó -
wie niom przy słu chi wa li się wszy scy obec ni ro dzi ce,
na uczy cie le, ucznio wie, ab sol wen ci, dy rek to rzy szkół
i przed szko li Gmi ny Nie mo dlin, a tak że za pro sze ni
go ście, mię dzy in ny mi: Bar tło miej Ko strze wa – Wi ce -
bur mistrz Nie mo dli na, Edward Ję dra – Za stęp ca
Prze wod ni czą ce go Ra dy Miej skiej, Do ro ta No wak –
przed sta wi ciel Ku ra to rium Oświa ty w Opo lu, Ksiądz

Dy rek tor Krzysz tof Ma ty sek, Rad ni Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie i by li pra cow ni cy szko ły. 

Ucznio wie swo im wy stę pem po ka za li, że ko -
cha ją swo ją szko łę, sza nu ją i pod trzy mu ją jej tra -
dy cję za pi sa ną nie tyl ko w szkol nych kro ni kach.
Wy stę po wa li nie tyl ko ci ucznio wie, któ rzy naj pięk -

niej re cy tu ją. Za an ga żo wa ni by li rów nież ci, któ rzy
ma ją mniej zdol no ści re cy ta tor skich, ale du żo za -
pa łu i chę ci. Dzię ki te mu wy rów na ne zo sta ły szan -
se wszyst kich dzie ci. Wy stęp na gro dzo ny zo stał
grom ki mi bra wa mi, a wszy scy zgro ma dze ni ru szy -
li do bu dyn ku szko ły w ocze ki wa niu na dal sze
atrak cje. 

W szko le cze ka ły na go ści dwie wy sta wy, przy -
go to wa ne przez na uczy ciel ki: Do ro tę Dec, Sa bi nę
Py kę i Ga brie lę Ła ska rzew ską. Pierw sza z nich to wy -
sta wa sta rych fo to gra fii, uka zu ją cych hi sto rię i ży -
cie szko ły, któ rą do tych czas ukoń czy ło 1315 ab sol -
wen tów. Nie spo sób więc wszyst kich po ka zać
na fo to gra fiach, jed nak wie lu zwie dza ją cych by łych
uczniów od na la zło się na zdję ciach. Ko le ją wy sta wą
by ła wy sta wa kro nik szkol nych i ksiąg pa miąt ko -
wych wzbo ga co na o wi ze ru nek pa tro na pla ców ki –
Ja na Paw ła II. 

Pod czas zwie dza nia szko ły moż na by ło wpi sać
się do księ gi pa miąt ko wej, na być szkol ną ga zet kę
„Piór ko!”, pły ty cd z pre zen ta cją mul ti me dial ną
o szko le, wziąć udział w lo te rii fan to wej zor ga ni zo wa -
nej przez uczniów, któ rej zy ski prze zna czo ne zo sta ły
na szkol ną wy ciecz kę, jak i za kosz to wać pysz no ści ze
szwedz kie go sto łu, przy go to wa ne go przez pra cow ni -
ków ob słu gi.

Wie czo rem, po ofi cjal nych uro czy sto ściach, na -
uczy cie le, ro dzi ce i ab sol wen ci ba wi li się na za ba wie
zor ga ni zo wa nej przez Ra dę Ro dzi ców. By ło to we so -
łe zwień cze nie ob cho dów 50 – le cia ist nie nia szko ły
w Gra bi nie. Ży czy my jej suk ce sów i prze trwa nia jesz -
cze wie lu, wie lu owoc nych lat.

Vio let ta Szczep kow ska

Pół wie ku
za na mi…

So bo ta jest dniem wol nym
od pra cy w szko le. Jed nak so bo -
ta 24 paź dzier ni ka 2009 ro ku by -
ła dla Ze spo łu Szkol no – Przed -
szkol ne go w Gra bi nie wy jąt ko wa
i in na, niż wszyst kie. Zgro ma dzi li
się tam ucznio wie, na uczy cie le,
ab sol wen ci, miesz kań cy wsi i za -
pro sze ni sza cow ni go ście.
Wszyst ko po to, by uczcić 50 – le -
cie ist nie nia szko ły.

Przedstawienie przygotowane przez uczniów

Uroczysta akademia
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Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie został
ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 o

orderach i odznaczeniach, a włączony do obecnego
systemu odznaczeń państwowych ustawą z 16
października 1992 roku o orderach i odznaczeniach
jako nagroda dla osób, które przeżyły 50 lat w
jednym związku małżeńskim. W uroczystościach
jubileuszowych udział wzięło 15 małżeństw:

1. Władysława i Władysław Bartosiewicz
2. Julia i Władysław Czółno

3. Zofia i Teofil Dudkiewicz
4. Wanda i Jan Dżaluk
5. Maria i Czesław Jezierscy
6. Leokadia i Józef Kliś
7. Barbara i Stanisław Knap
8. Maria i Jan Kołodziej
9. Irena i Stanisław Łuszczek

10. Eliza i Piotr Micuń
11. Aniela i Henryk Nagel
12. Krystyna i Feliks Olfans

13. Anna i Józef Palak
14. Janina i Kazimierz Paszko
15. Antonina i Alfred Przybyła

W trakcie uroczystości Jubilatom wręczone
zostały dokumenty pamiątkowe, kwiaty oraz
upominki. Po części oficjalnej miał miejsce występ
artystyczny przygotowany przez Studio Piosenki
działające w Ośrodku Kultury w Niemodlinie.

Red.

To masz Wę drow ni czek uro dził się w 1970 ro ku
w Eł ku, a wy cho wał w do mu dziec ka. Już od 20 lat

re ali zu je swo ją nie ty po wą pa sję – po dró żu je po Pol -
sce i two rzy kro ni ki wój tów, bur mi strzów, pre zy den -
tów miast, sta ro stów i mar szał ków. „Od wie dzi łem już
w su mie po nad ty siąc bur mi strzów, wój tów, sta ro -
stów i pre zy den tów! Mi mo, że prze waż nie nie za po -
wia dam swo ich wi zyt, za wsze przyj mo wa ny je stem
bar dzo ser decz nie” – mó wi. Na do wód tych słów
dum nie pre zen tu je swo ją ko lek cję kro nik z wpi sa mi,
ży cze nia mi, zdję cia mi i wi zy tów ka mi od wie dza nych
wło da rzy miast. Kro ni ki pro wa dzi od 1995 ro ku. Mi -

mo, że jest oso bą nie peł no spraw ną, więk szość cza -
su spę dza w dro dze. Tyl ko zi mą osia da w Lesz nie,
gdzie wy naj mu je po kój i cze ka do wio sny, by znów ru -
szyć w od wie dzi ny w miej sca so bie zna ne i ta kie, któ -
rych do tąd jesz cze od wie dzić nie zdą żył. Wę drow ni -
czek ma nie sa mo wi tą pa mięć – bły ska wicz nie
wy mie nia wszyst kie miej sco wo ści, któ re od wie dził.
Zna da ty, na zwi ska sa mo rzą dow ców w po szcze gól -
nych ka den cjach. Obec nie 90 ksiąg z pa miąt ko wy mi
wpi sa mi prze cho wu je w Mu zeum Re gio nal nym w Py -
sko wi cach.

Red.

To masz
Wę drow ni czek
od wie dził Nie mo dlin
Bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz był 389 bur mi strzem,
któ re go od wie dził To masz Paw łow ski zna ny ja ko To mek Wę drow ni -
czek. Pierw szy raz spo tka li śmy się z Pa nem Stan kie wi czem 8 lat te mu,
kie dy peł nił on funk cję Wi ce wo je wo dy Opol skie go – wspo mi na To mek. 

Złote Gody

W tym roku jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego obchodziło 25 par . W dniach 27 i 30
października br. Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej
Janem Oleksa odznaczyli szanownych Jubilatów „Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie"
przyznanymi przez Prezydenta RP.  



Pod czas uro czy stej ga li, któ rą pro wa dzi li Ka ta rzy na
Pa szu la -Gryf oraz Mi chał Gra czyk, wrę czo no na gro -

dy w kon kur sach „Kar pik” i „Ma ły Kar pik”. Te go rocz ne
Grand Prix ode brał Ja cek Lanc ko roń ski z Kielc. „Je -
stem szczę śli wy, że zdo by łem głów ną na gro dę. Bar dzo
lu bię ry by pod róż ną po sta cią, ale ta ry sun ko wa cie szy
mnie naj bar dziej” – stwier dził lau re at. Na ga li kar pi ko -
wej po ja wi li się rów nież zdo byw cy na gród głów nych: To -
masz Wo ło szyn z Ber li na oraz mło dy, uta len to wa ny ry -
sow nik z Bel gii – Ni co la Hen drickx. W ka te go rii „Ma ły
Kar pik” Grand Prix przy pa dło Ka ta rzy nie Kry siak. Fun -
da to ra mi na gród siód mej edy cji kon kur su by li Bur -
mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz, Sta ro sta
Opol ski Hen ryk La kwa, pre zes RSP Wy dro wi ce Zbi -
gniew Ko ster kie wicz, pre zes fir my EL SAB Ry szard Błasz -
czuk. Na gro dę głów ną ufun do wał dy rek tor Go spo dar -
stwa Ry bac kie go Ma rek Ada mus. 

Na „Ścia nie Sa ty ry ków”, któ ra sta ła się za pi sem hi -
sto rii pol skiej ka ry ka tu ry, swo je ta blicz ki od sła nia li ry sow -
ni cy – Da niel Strzel czyk z Wo li na oraz Ma rek Gli wa z Ja -
ro sła wia. Obec nie „Ścia na Sa ty ry ków” li czy osiem na ście
ta bli. Na uro czy sto ści po ja wi li się rów nież Ja nusz Ko -
żusz nik – ry sow nik z Ka to wic oraz je den z naj lep szych
pol skich sa ty ry ków – Hen ryk Ce bu la z Prze wor ska.

Gwiaz dą wie czo ru był zna ny ar ty sta ka ba re to wy
Ja cek Zio bro, któ re go wy stęp zo stał bar dzo cie pło
przy ję ty przez nie mo dliń ską pu blicz ność i za pro szo -
nych go ści. 

Pod czas te go rocz nej edy cji „Kar pi ka” Nie mo dlin
od wie dzi ła de le ga cja mia sta part ner skie go Sti ty wraz
ze Sta ro stą Ji rim Vo glem. W tym ro ku ca łe przed się -
wzię cie od by ło się pod na zwą „Świę to Kar pia”, bo -
wiem kon kur so wi sa ty rycz ne mu to wa rzy szył Pol sko –
Cze ski Kon kurs Ku li nar ny na Po tra wę z Ryb. Ju ry

w skła dzie: Bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie -
wicz, Sta ro sta Mia sta Sti ty Ji ri Vo gel oraz mistrz ku -
char ski Ja cek Haj zyk naj wy żej oce ni ło po tra wę przy -
go to wa ną przez mał żeń stwo Elż bie tę i Ma ria na
Olek sa. Dwie rów no rzęd ne na gro dy otrzy ma ły Pa vli -
na Ha ber man no va i Ja na Tej klo va. Wy róż nie nia przy -
pa dły Ge no we fie Gaw lik, któ ra re pre zen to wa ła Ko ło
Go spo dyń Wiej skich w Gra bi nie, Jó ze fie Ja ni szew skiej
oraz Sta ni sła wie Mac ko vej. 

Pod czas wer ni sa żu prac za pro sze ni go ście
i miesz kań cy na sze go mia sta mie li oka zję de gu sto -

wać kar pia w trzech po sta ciach ufun do wa ne go przez
Go spo dar stwo Ry bac kie.

Wie czo rem w re stau ra cji „Na Wy spie” od by ła się
bie sia da sa ty rycz no – ku li nar na, pod czas któ rej z mi -
ni re ci ta lem wy stą pi ła Mag da le na Krze mień. Pod czas
bie sia dy ry sow ni cy stwo rzy li dzie siąt ki wspa nia łych
ka ry ka tur – prym wie dli To masz Wo ło szyn, Da niel
Strzel czyk i Hen ryk Ce bu la. Na du żych for ma tach po -
wsta ły wi zje pla stycz ne pod prze wod nim ty tu łem re -
stau ra cja „Na Wy spie”. Pod czas bie sia dy wrę czo no
rów nież 10 le gi ty ma cji Par tii Do bre go Hu mo ru, któ -
rej po my sło daw cą jest Szcze pan Sa dur ski – po pu lar -
ny ry sow nik z War sza wy.

Te go rocz ne „Świę to Kar pia” prze szło już do hi sto -
rii. Wy sta wa po kon kur so wa bę dzie czyn na do po ło wy
grud nia w ho lu Ośrod ka Kul tu ry, a na stęp nie tra fi do za -
przy jaź nio nych ga le rii sa ty ry w Pol sce. Jak co ro ku zo -
stał wy da ny oko licz no ścio wy ka ta log pre zen tu ją cy zwy -
cię skie i naj cie kaw sze pra ce po cho dzą ce z bie żą cej
edy cji kon kur su oraz wkład ka ka ta lo go wa za wie ra ją ca
prze pi sy po traw ryb nych. Ka ta lo gi już wkrót ce tra fią
do 48 kra jów świa ta i z pew no ścią bę dą do brą i twór -
czą pro mo cją Nie mo dli na na ca łym świe cie.

Mi chał Gra czyk

PULS
Niemodlina

Wydarzenia 6

KARPIK
odpłynął...

W piąt ko wy wie czór 13 li sto pa da w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie
od by ło się pod su mo wa nie VII Mię dzy na ro do we go Kon kur su Ry sun -
ku Sa ty rycz ne go „Kar pi k 2009”. Pa tro nat nad siód mą edy cją kon -
kur su ob ję li: Bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz, Sta ro -
sta Opol ski Hen ryk La kwa, Mar sza łek Wo je wódz twa Opol skie go
Jó zef Se be sta oraz Wo je wo da Opol ski Ry szard Wil czyń ski. 

Karp Po Nie mo dliń sku
Skład ni ki:
4 mar chew ki, 2 ce bu le, 1 se ler, 2 po ry
(zbia ły mi koń ca mi), ve ge ta, oli wa, liść lau -
ro wy, zie le an giel skie, karp – ok. 1,5 kg,
mą ka, sól, pieprz, cy try na, olej.
Spo sób przy go to wa nia:
• Kar pia po kro ić w dzwon ki. Oto czyć w mą ce

i ob sma żyć na pa tel ni.
• Ja rzy ny po kro ić w ta lar ki, por pod sko sem

w krąż ki, wy mie szać z ve ge tą i oli wą, zie lem an -
giel skim i li ściem lau ro wym.

• Gdy ja rzyn ki zmięk ną, prze ło żyć do na czy nia ża -
ro od por ne go na spód. Na stęp nie ukła da my kar -
pia sma żo ne go, przy kry wa my wa rzy wa mi
i pa ku je my w fo lię alu mi nio wą.

• Wkła da my do pie kar ni ka na 180-200°C na oko -
ło 40-60 mi nut.

Warnisaż wystawy

Grand Prix konkursu kulinarnego



Wydarzenia 7

Puls Nie mo dli na: Gra tu lu ję na gro dy
Grand Prix. Jac ku, czy przy pusz cza łeś, że w tym ro -
ku zdo bę dziesz głów ną na gro dę?

Ja cek Lanc ko roń ski: Dzię ku ję za gra tu la -
cje. My ślę, że każ dy, kto sta rtu je w kon kur sie, li czy
na ja kiś więk szy suk ces. Już sa mo za kwa li fi ko wa -
nie prac na wy sta wę spo śród kil ku set bio rą cych
udział jest suk ce sem. Zna leźć się wśród lau re atów
to ogrom ne wy róż nie nie, zdo być Grand Prix … mi -
łe za sko cze nie!

Puls Nie mo dli na: Jak oce niasz kon kurs or -
ga ni zo wa ny przez Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie?

Ja cek Lanc ko roń ski: Na to py ta nie od po -
wiem krót ko – su per! – świet na at mos fe ra, do sko -
na ła or ga ni za cja i wspa nia ła za ba wa.

Puls Nie mo dli na: Nad czym obec nie pra -
cu jesz i ja kie są Two je naj bliż sze pla ny?

Ja cek Lanc ko roń ski: Każ dy po mysł, któ -
ry mi wpad nie do gło wy sta ram się za no to wać i re -

ali zo wać. Róż ny jest te go sku tek, bo cza sa mi brak
mi kon se kwen cji i za no to wa ne po my sły „od ku -
rzam” do pie ro po ja kimś cza sie. Co do pla nów wy -
sta wien ni czych – za wsze je stem otwar ty na cie ka -
we pro po zy cje.

Puls Nie mo dli na: Two je pra ce są bar dzo li -
rycz ne i de ko ra cyj ne, czę sto po słu gu jesz się me ta -
fo rą – ra czej nie prze pa dasz za sa ty rą po li tycz ną
– dla cze go?

Ja cek Lanc ko roń ski: Lu bię me ta fo ry
i sym bo li kę, bo dzię ki nim moż na na kil ka na ście
spo so bów in ter pre to wać ja kiś te mat, a jed no cze -
śnie po zo sta wić od bior cy pew ną swo bo dę w od -
bio rze in ter pre ta cji. Co zaś ty czy się sa ty ry po li tycz -
nej – tro chę mi spo wszech nia ła, po pro stu jest
ta ka, jak ta na sza ro dzi ma po li ty ka – ża ło sna.

Puls Nie mo dli na: Ja kie są Two je za in te re -
so wa nia i pa sje, oprócz twór czo ści?

Ja cek Lanc ko roń ski: In te re su ję się hi sto -
rią, hi sto rią sztu ki, tro chę spor tem, lu bię czy tać
i słu chać do brej mu zy ki. Uwiel biam zwie dzać i od -
kry wać no we miej sca, po zna wać cie ka wych lu dzi
i otwar ty je stem na róż ne go ro dza ju „no win ki”.

Puls Nie mo dli na: To ży czę Ci Jac ku po ła -
ma nia ołów ka i dzię ku ję za roz mo wę.

Ja cek Lanc ko roń ski: Dzię ku ję.
Ja cek Lanc ko roń ski – ry sow nik sa ty rycz ny,

czło nek Sto wa rzy sze nia Pol skich Ar ty stów Ka ry -
ka tu ry, na gro dzo ny wie lo ma na gro da mi w Pol sce
i na świe cie. Miesz ka i two rzy w Kiel cach.

SKŁA DAM
SER DECZ NE PO DZIĘ KO WA NIA

spon so rom 
„Świę ta Kar pia”

oraz
VII Mię dzy na ro do we go Kon kur su

Ry sun ku Sa ty rycz ne go „Kar pik” 2009:

• Bur mi strzo wi Nie mo dli na Pa nu Mi ro sła wo wi
Stan kie wi czo wi

• Sta ro ście Opol skie mu Pa nu Hen ry ko wi La kwie 
• Mar szał ko wi Wo je wódz twa Opol skie go Pa nu

Jó ze fo wi Se be ście
• Dy rek to ro wi Go spo dar stwa Ry bac kie go Pa nu

Mar ko wi Ada mu so wi
• Pre ze so wi RSP Wy dro wi ce Pa nu Zbi gnie wo wi

Ko ster kie wi czo wi
• Pre ze so wi Fir my El sab Pa nu Ry szar do wi Błasz -

czu ko wi
• Dy rek to ro wi Ban ku Spół dziel cze go Pa nu Wi tol -

do wi Tu row skie mu
• Pre ze so wi Fir my Ra pex Gra bin Pa nu Bro ni sła -

wo wi Ha ła du so wi
• Dy rek to ro wi Ce giel ni Nie mo dlin Pa nu Jó ze fo -

wi Ja ku bi ko wi
• Pre ze so wi Fir my Ba zalt Gra cze Pa nu An drze jo -

wi Miś ta
• Dy rek to ro wi KOSD Nie mo dlin Pa nu To ma szo -

wi Za wadz kie mu
• Pa ni Mał go rza cie Bie droń i Fir mie Or na ment
• Pre ze so wi Fir my Trans port Mię dzy na ro do wy

Pa nu Ka zi mie rzo wi Sku ra to wi czo wi
• Pa ni Te re sie Gry giel
• Pa nu Ma ria no wi Olek sa
• Pa nu Ja no wi Olek sa
• Pa nu Ro ma no wi Szy mań skie mu
• Pa nu Ja ro sła wo wi Ko pi jo wi
• Pa nu Wła dy sła wo wi Uni jew skie mu
• Pa nu Mie czy sła wo wi Moź dzier skie mu

Dzię ki przy ja znej dło ni lu dzi do brej wo li moż -
li wa jest re ali za cja na szych za mie rzeń i ce lów. Ży -
czę peł ni sa tys fak cji z po dej mo wa nych przed się -
wzięć i dal szej uda nej współ pra cy.

Dy rek tor Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie
Ka ta rzy na Pa szu la -Gryf

Dobrý den Katarzyna,
po týdenní nemoci jsem zpět v práci a chci

Vám touto cestou ještě jednou poděkovat za
skvělou akci „Swieto karpia“. Byl to příjemný
zážitek, na který budeme dlouho vzpomínat!

Těším se na další spolupráci.
Zdraví

Stanislava Macková
Město Štíty

Turistické informační centrum

Zdo być Grand Prix …
mi łe za sko cze nie!

Z Jac kiem Lanc ko roń skim – zdo byw cą Grand Prix
VII Mię dzy na ro do we go Kon kur su Ry sun ku Sa ty rycz ne go
„KAR PIK 2009” roz ma wia Mi chał Gra czyk.

Laureaci i sponsorzy

Laureaci Małego Karpika

Laureaci konkursu kulinarnego



Puls Nie mo dli na: Pa mię tam
Jac ka Zio bro sprzed wie lu lat, kie dy
pa ro dio wał róż ne go ro dza ju cwa niacz -
ków, ob wie szo nych zło ty mi łań cu cha -
mi, w ciem nych oku la rach. Co zmie ni -
ło się w wi zjach twór czych Jac ka
Zio bro?

Ja cek Zio bro: Prze bra łem się
za go ścia w gar ni tu rze (śmiech). Two rzę
obec nie ka ba ret mul ti me dial ny. Bra ku je
mi 2 – 3 ty go dni, aby za koń czyć ca łą re -
ali za cję. Wy stę pu ję na sce nie sam ze
so bą! Mam na wet wła sne chór ki. Mo -
men ta mi na sce nie jest dwóch lub trzech
Jac ków Zio bro. Wszyst ko wra ca do nor -
my, wra ca ją róż ne go ro dza ju cwa niacz -
ki i śmiesz ne po sta cie.

Puls Nie mo dli na: Skąd za in te -
re so wa nie ka ba re tem?

Ja cek Zio bro: Po wiem tak –
z czy sto neu ro tycz nych po wo dów. Za -
wsze chcia łem być lep szy od in nych.
Po cho dzę z roz bi tej ro dzi ny. Od przed -
szko la i szko ły pod sta wo wej strasz nie

ha ła so wa łem, bra łem udział w przed -
szkol nych i szkol nych przed sta wie -
niach. Cią gle by li lep si i to mnie „spa -
la ło”. Ar ty stą ka ba re to wym sta łem się
z po wo dów neu ro tycz nych, wie lu ma
ta kie na stro je, a nie wie lu się przy zna -
je (śmiech). Wy stę po wa łem w mło do ści
w Je le niej Gó rze, z za wo du je stem na -
uczy cie lem wy cho wa nia fi zycz ne go,
skoń czy łem dwie uczel nie, ale tyl ko
z punk tu wi dze nia po trze by po sia da nia
pa pie rów, nie po to, że by coś wie dzieć.
Te raz jest le piej –czy tam du żo ksią żek
i czę sto za sta na wiam się nad so bą.

Puls Nie mo dli na: Co lu bi w ży -
ciu naj bar dziej Ja cek Zio bro?

Ja cek Zio bro: Je stem czło wie -
kiem, któ ry bo ry kał się z wła sną toż sa -
mo ścią. Nie wie dzia łem, kim je stem.
Mia łem pro ble my al ko ho lo we. Chcia -
łem być sław ny i bo ga ty – my śla łem, że
wte dy za ak cep tu ją mnie naj bliż si. Co -
raz czę ściej my ślę, że mam na co za słu -
żyć - więc za słu gu ję (śmiech).

Puls Nie mo dli na: Ulu bie ni sa -
ty ry cy i ko mi cy…

Ja cek Zio bro: Mo im ulu bio -
nym był Sta ni sław Tym z „ka wał kiem
szczę ścia”. To mnie bar dzo fa scy no -
wa ło. Kil ku go dzin ny spek takl obej -
rza łem kil ka ra zy. Po do bał mi się
rów nież Mon ty Py thon. Szu kam mo -
jej dro gi, ale rów nież za po ży czam.
Za to mi pła cą, bo wy cho dzę na sce -
nę! (śmiech)

Puls Nie mo dli na: Cze go nie lu -
bi u po li ty ków Ja cek Zio bro?

Ja cek Zio bro: Bra ku doj rza ło -
ści. Przez ty le lat sły sza łem, jak każ dy
mó wi – „wi na jest ko goś in ne go”- czy -
li my śli jak dziec ko. Kie dyś zda rza ło mi
się, że sam tak ro bi łem. Nie chcę, aby
ro bi li to lu dzie, któ rzy na mi rzą dzą.

Puls Nie mo dli na: Cze go mam
ży czyć? Ry sow ni kom ży czy się po ła ma -
nia ołów ka, a To bie?

Ja cek Zio bro: Że by mnie ra -
dość nie opusz cza ła.

Puls Nie mo dli na: Te go Ci ży -
czę. Dzię ki ślicz ne.

PULS
Niemodlina

Kultura 8

Ga le ria „Na pię ter ku” za pra sza
Ośro dek Kul tu ry za pra sza do zwie dza nia wy sta wy po kon kur so -
wejVIIMię dzy na ro do we go Kon kur su Ry sun ku Sa ty rycz ne go „Kar -
pik 2009” oraz wy staw au tor stwa Ire ne usza Kieł ba pt. „Dzie ci
Mon gol skich Ulic” i „Wy pra wa Go bi 2008”. Od grud nia br. zo sta -
nie udo stęp nio na wy sta wa „W kra inie di no zau rów”. Za pra sza my!

Na dal trwa pro jekt za ini cjo wa -
ny przez Nie mo dliń skie To wa rzy -
stwo Re gio nal ne, Bur mi strza Nie -
mo dli na i Dom Współ pra cy Pol sko
– Nie miec kiej, w ra mach któ re go
od by wa ją się od czy ty i spo tka nia po -
świę co ne wy bra nym za gad nie niom
z za kre su hi sto rii lo kal nej. Pro jekt
jest re ali zo wa ny od ro ku 1997 przez
Dom Współ pra cy Pol sko – Nie miec -
kiej we spół z sa mo rzą da mi i or ga ni -
za cja mi spo łecz ny mi. Przy po mi na -
my, że pro jekt współ fi nan so wa ny
jest ze środ ków zwrot nych Fun da cji
Roz wo ju Ślą ska oraz Wspie ra nia Ini -
cja tyw Lo kal nych, po cho dzą cych
z wcze śniej szych do ta cji rzą du Re pu -
bli ki Fe de ral nej Nie miec.

W li sto pa do wym spo tka niu or ga ni -
za to rzy za pro si li na od czyt Ma riu sza
Woź nia ka  „Prze mysł, han del i rze mio -

sło w daw nym po wie cie nie mo dliń skim
w la tach 1845-1975”.

Ko lej ną pre lek cję pt. „Prze bieg
dzia łań mi li tar nych na Zie mi Nie mo -
dliń skiej w 1945 r.” wy gło si Bar tło miej
Ko strze wa. Spo tka nie z hi sto rią od bę -
dzie się 11 grud nia br., o godz. 18.00
w sa li kon fe ren cyj nej Ośrod ka Kul tu ry
w Nie mo dli nie. 

Plan wy stą pie nia:

1. Wal ki na przy czół kach od rzań skich
sty czeń – lu ty 1945 – mit Mi ko li na.

2. Ope ra cja Opol ska 15 – 31 ma -
rzec 1945.

3. Cha rak te ry sty ka wal czą cych stron.
4. Es toń czy cy z dy wi zji Waf fen SS

na Zie mi Nie mo dliń skiej.
5. Po sta wa Ar mii Czer wo nej wo bec

lud no ści cy wil nej.
Za pra sza my.

Hi sto ria 
lo kal na

„Z prze słu cha nia”
Jac ka Zio bro
Z ar ty stą ka ba re to wym Jac kiem Zio bro
roz ma wia Mi chał Gra czyk.



Z życia szkół i przedszkoli 9

W Przed szko lu Pu blicz nym nr 2
im. Ku bu sia Pu chat ka dzie ci nie
nu dzą się. Tu taj po sze rza ją wie -
dzę, roz wi ja ją swo je za in te re so -
wa nia i spraw no ści, za spo ka ja -
ją cie ka wość świa ta.

Dzie je się to nie tyl ko za spra wą przy go to wy wa -
nych za jęć na te re nie przed szko la, lecz w szcze gól no -
ści dzię ki licz nym spa ce rom i wy ciecz kom.

Spo ty ka jąc się z życz li wo ścią lu dzi do ro słych mo -
gli śmy przy glą dać się pra cy: w Bi blio te ce Pe da go gicz -
nej, ap te ce, na po czcie, na Ko mi sa ria cie Po li cji,
w Stra ży Po żar nej, w Ban ku Spół dziel czym.

Wiel ką ra dość spra wia ją dzie ciom sys te ma tycz -
nie prze pro wa dza ne wy ciecz ki ma ją ce na ce lu bu dze -
nie za cie ka wie nia pięk nem przy ro dy: (ogród ki dział -
ko we, oko li ce sta wów, las). Dzie ci mo gą wte dy dojść
do wnio sku, że pięk ne ro śli ny, czy cie ka we zwie rzę ta
za chwy ca ją tyl ko wte dy, gdy ro sną lub ży ją w swym
na tu ral nym śro do wi sku.

11 li sto pa da 2009 r., to nie tyl ko ko lej na
kart ka z ka len da rza. To dzień hoł du po le -
głym, po mor do wa nym za wol ność kra ju,
dzień skła nia ją cy nas, współ cze snych Po la -
ków, do re flek sji nad isto tą pa trio ty zmu. Wła -
śnie to Świę to Nie pod le gło ści, dzień wol ny
od pra cy, po zwo li nam w co dzien nej po go ni
za przy ziem ny mi spra wa mi, za trzy mać się
i po chy lić nad sy na mi na ro du.

10 XI 2009r. w Ośrod ku Kul tu ry w Nie -
mo dli nie od był się uro czy sty apel przy go -
to wa ny przez uczniów kla sy III a i III b
Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Nie mo dli nie
z wych. Bo że ną Słod kow ską i Bar ba rą Ko -
ło dyń ską.

Naj młod si ucznio wie przed sta wi li cie -
ka wy mon taż słow no – mu zycz ny do ty czą cy
trud nych lat nie wo li, aż po ra do sne chwi le
nie pod le gło ści.

Pro gram wzbo ga co ny był o pie śni le gio -
no we i o Oj czyź nie, któ rych opra wą za jął się
Pan Piotr So pel oraz cie ka wą pre zen ta cję

mul ti me dial ną przy go to wa ną przez Pa na Sła -
wo mi ra Ra dec kie go.

W uro czy sto ści uczest ni czy li za pro sze ni
go ście: kom ba tan ci – Mi ro sław Ło ziń ski i Flo -
rian Skar żyń ski, Bur mistrz Nie mo dli na Mi ro -
sław Stan kie wicz, Prze wod ni czą cy Ra dy Miej -
skiej Jan Olek sa, Za stęp ca Bur mi strza
Bar tło miej Ko strze wa, rad ny Ro man Szy mań -
ski, przed sta wi ciel Cen tral ne go Mu zeum Jeń -
ców Wo jen nych w Łam bi no wi cach -An drzej
Pra jel, Dy rek tor Ośrod ka Kul tu ry Ka ta rzy na
Pa szu la – Gryf, Pan Piotr So pel, ro dzi ce, na -
uczy cie le i ucznio wie szko ły.

Mon taż ten w wy ko na niu dzie ci był cen ną
lek cją pa trio ty zmu, któ ra po mo gła przy po -
mnieć i do ce nić wiel kie i ma łe czy ny przod ków.

Bar ba ra Ko ło dyń ska

„Tej, co nie zginęła”

U nas nikt się nie nudzi…

Na Komisariacie
Policji w Niemodlinie

W Miejskiej Bibliotece
w Niemodlinie

W sklepie
zoologicznym

Marsz do
taktu Piechota

Klasy IIIa i IIIb

Zaproszeni goście
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Odro ku 1989 w Pol sce jest re ali zo wa na
trans for ma cja ustro jo wa i re for ma sa -

mo rzą do wa. Stwo rzo no usta wo we moż li wo ści
two rze nia her bów, flag i in nych zna ków roz po -
znaw czych miast, gmin, po wia tów i wo je -
wództw w ce lu upodmio to wie nia lo kal nych i re -
gio nal nych spo łecz no ści.

Aby unik nąć nie pra wi dło wo ści i błę dów
przy two rze niu sym bo li sa mo rzą do wych z bra ku
peł nej zna jo mo ści obo wią zu ją cych za sad he ral dy -
ki, we ksy lo lo gii i sfra gi sty ki oraz lo kal nej tra dy cji
hi sto rycz nej Roz po rzą dze niem Mi ni stra Spraw
We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji po wo ła no w 2000
ro ku Ko mi sję He ral dycz ną z sie dzi bą w War sza wie
w ce lu opi nio wa nia pro jek tów i wnio sków Rad
Miej skich.

He ral dy ka to na uka o her bach, któ ra dzie li się
na dział hi sto rycz ny ba da ją cy po wsta nie i roz wój
her bów oraz dział prak tycz ny okre śla ją cy za sa dy
two rze nia her bów i oznak za szczyt nych oraz pra -
wi dła ich sty lo wej or na men ta cji. We ksy lo lo gia to
na uka po moc ni cza hi sto rii do ty czą ca flag, cho rą -
gwi, ban der, sztan da rów, pro por ców itp. Sfra gi sty -
ka na to miast ba da zna cze nie praw ne i funk cje pie -
czę ci oraz prze mia ny ich for my, tre ści na pi sów
i wy obra żeń.

Herb miejski jest zabytkiem kultury i podlega
ochronie przed samowolnymi zmianami
wynikającymi z niewiedzy o jego pochodzeniu,
z przyczyn politycznych, czy też braku należytej
staranności przy wykonywaniu kopii
zatwierdzonego wizerunku. 

Herb Falkenbergu/Niemodlina jest zaliczany
do grupy historycznych herbów miejskich
mówiących, tzn. wywodzących się od nazwy
miasta. Dawna nazwa miasta Falkenberg znaczy
„sokola góra” (niem. Falke = sokół, Berg = góra). 

W śre dnio wie czu miesz kań cy osa dy oto czo nej
roz le głą pusz czą trud ni li się rol nic twem, ry bo -
łów stwem oraz ło wiec twem ze wzglę du na bo gac -
two zwie rzy ny le śnej. Za pew ne do brze opa no wa -
li sztu kę ukła da nia do ło wów pta ków dra pież nych.
Po lo wa nie z so ko ła mi uwa ża no za je den z naj szla -
chet niej szych ro dza jów ło wów. W tym cza sie so -
kół był rów nież czę sto spo ty ka nym ry cer skim zna -
kiem roz po znaw czym – ja ko sym bol
szla chet no ści, od da nia, po ży tecz no ści i zwy cię -
stwa – umiesz cza nym na tar czach, cho rą gwiach
i zbro jach. 

Herb ro du Fal ken berg’ów po cho dzą ce go
z He sji, osia dłe go w XIII w. w księ stwie ole śnic kim.
W cią gu na stęp nych stu le ci by li po sia da cza mi
wie lu ma jąt ków na Ślą sku. W przy pad ku her bu
Fal ken ber gu/Nie mo dli na na prze strze ni wie ków
zmie niał się ry su nek i ko lor nie któ rych ele men -
tów go dła, jak kształt wzgó rza i kom po zy cja so ko -
ła. W kla sycz nych her ba rzach Hu go Saur ma’y -
-Jeltsch’a (1870) i Ot to Hupp’a (1896) znaj du je my
krót kie opi sy her bu Fal ken ber gu/Nie mo dli na. 

Opis herbu wg Hugo Saurma’y-
Jeltsch’a, 1870. 

„Star szej pie czę ci Fal ken ber gu nie da ło się
jesz cze stwier dzić. Now sze z lat 1663 i 1746 uka -
zu ją na tar czy her bo wej na tu ral ne go so ko ła
na gó rze z roz ło żo ny mi do lo tu skrzy dła mi, a więc
herb mó wią cy. Bar wy uka za ne na sta rej fla dze
miej skiej są na tu ral ny mi ko lo ra mi so ko ła i zie lo nej
gó ry na nie bie skim po lu. Na pi sy w oto ku tej pie -
czę ci brzmią: SI GIL LUM. CI VI TA TIS. FAL GO BER -
GEN SIS. Now sza, wy ko na na w 1816 ro ku, ma
bar dzo cha rak te ry stycz ny dla na szych cza sów na -
pis w oto ku: „MA GI STRAT ZU FAL GO BER GEN SIS”.

Opis herbu wg Otto Hupp’a, 1896. 
„Falkenberg na Górnym Śląsku, miasto. W

niebieskim, na zielonej potrójnej górze, wzlatujący
złoty sokół. 

W ar chi wum pań stwo wym we Wro cła wiu
znaj du je się do ku ment z ro ku 1572 z „si gil lum ci -
vi ta tis fal kin berg” (35 mm), któ re go pie częć zo sta -
ła chy ba wy cię ta w po ło wie XIV wie ku. Ma on
na le wo pa trzą ce go so ko ła na trój w zgó rzu. Saur -
ma znał uży wa ny w ro ku 1663 SI GIL LUM. CI VI TA -
TIS. FAL GO BER GEN SIS z tym sa mym opi sem
na tar czy her bo wej. Jak rów nież: SI GIL LUM. CI VI -
TA TIS. FAL CO BER GENS: (w po lu:) 1746”
(owal, 25: 23 mm). Na „SI GEL FAL TEN
BERCK 1708” (owal 21: 19 mm) so kół stoi na wy -
so kiej szpi cza stej gó rze mię dzy dwo ma kwia to -
wy mi ga łąz ka mi. Dziw ny błęd ny na pis w oto ku
„Fal ten berg” mo gę na wet po twier dzić, w prze ci -
wień stwie do po dob no w ro ku 1816 wy ko na nej
pie czę ci „MA GI STRAT ZU FAL GO BER GEN SIS”,
o któ rej do no si Saur ma. Po wsta ła w ro ku 1830
pie częć „MA GI STRAT ZU FAL KEN BERG” (27 mm)
przed sta wia go to we go do lo tu so ko ła, zwró co ne -
go w le wo i sto ją ce go na pa gór ko wa tym pod ło żu.” 

W li sto pa dzie 2008 ro ku opra co wa nie współ -
cze sne go wi ze run ku her bu Nie mo dli na oraz wy ko -
na nie pro jek tów fla gi, ban ne ra i pie czę ci po wie -
rzo no Paw ło wi Mro zek. Przed przy stą pie niem
do prac pro jek to wych prze ana li zo wa no za cho wa -
ne wi ze run ki her bu Fal ken ber gu/Nie mo dli na z róż -
nych okre sów hi sto rycz nych w kon tek ście dzie jów
mia sta i re gio nu. Pro jek tu jąc ukła dy, wiel ko ści
i pro por cje sym bo li sa mo rzą do wych opie ra no się
rów nież na su ge stiach i za le ce niach Ko mi sji He ral -
dycz nej wy ra żo nych w za łącz ni ku do uchwa ły
nr 147-637/O/2002 z 19 VII 2002 ro ku. Pro jek tu -
jąc zna ki sa mo rzą do we gra fi cy po win ni brać
pod uwa gę go dło her bo we, któ re mia sto ob ra ło
so bie za raz po je go lo ka cji lub za cho wa ne na naj -
star szych pie czę ciach lub to, któ re by ło naj dłu żej
uży wa ne przez lo kal ną spo łecz ność. Pod czas prac
pro jek to wych wy ko naw ca ko rzy stał głów nie z opi -
sów go deł daw nych pie czę ci oraz wi ze run ków her -
bów za miesz czo nych w her ba rzu Ot to
Hupp’a z 1896 ro ku oraz pu bli ka cji z ro ku 1967
– „Mia sta pol skie w ty siąc le ciu”. W opar ciu o po -

sia da ną wie dzę z za kre su he ral dy ki, we ksy lo lo gii
i sfra gi sty ki oraz do świad cze nie za wo do we w dzie -
dzi nie gra fi ki użyt ko wej w stycz niu 2009 ro ku za -
koń czy ły się pra ce pro jek to we. 

Kom po zy cje her bu oraz fla gi, ban ne ru i pie -
czę ci z wi ze run kiem her bu opra co wa ne w tech no -
lo gii wy dru ków po li gra ficz nych oraz wiel ko for -
ma to wych wek to ro wych gra fik plo te ro wych
zo sta ły przed sta wio ne do za opi nio wa nia Bur mi -
strzo wi i Ra dzie Miej skiej Nie mo dli na pod czas se -
sji Ra dy Miej skiej 6 lu te go 2009 ro ku. Rad nym
Nie mo dli na za pre zen to wa no pro jek ty sym bo li sa -
mo rzą do wych opra co wa ne w for mie pre zen ta cji
mul ti me dial nej oraz kom po zy cji gra ficz nych wiel -
ko for ma to wych. 

W trak cie dwu go dzin ne go spo tka nia rad ni
wni kli wie prze ana li zo wa li po szcze gól ne ele men ty
kom po zy cji her bu oraz pro po no wa ne ukła dy ko lo -
ry stycz ne fla gi, ban ne ra i pie czę ci Nie mo dli na
w kon tek ście za cho wa nej iko no gra fii. Rad ni za pro -
po no wa li do ko na nie nie znacz nej ko rek ty w ry sun -
ku wy bra nych ele men tów sty li zo wa ne go so ko ła
oraz zie lo ne go wzgó rza. Prze ka za li rów nież wy pis
z pro jek tu Sta tu tu Gmi ny Nie mo dlin do ty czą cy
opi su pie czę ci her bo wych. Ko lej na se sja Ra dy
Miej skiej po świę co na tej te ma ty ce od by ła się 5
mar ca 2009 ro ku. Przed sta wio ny zo stał sko ry go -
wa ny ry su nek pro jek to wa ne go go dła uwzględ nia -
ją cy su ge stie rad nych. Zmie nio no nie co ry su nek
oka, skró co no dziób i do ko na no ob ro tu so ko ła
o kil ka na ście stop ni, co za owo co wa ło jesz cze więk -
szą eks pre sją oraz po sze rzo no kształt wzgó rza
zgod nie ze zgło szo ny mi pro po zy cja mi. Rad ni jed -
no gło śnie za ak cep to wa li przed sta wio ne pro jek ty
sym bo li sa mo rzą do wych. 

W mar cu 2009 ro ku tecz kę z przy ję ty mi przez
Ra dę Miej ską pro jek ta mi skie ro wa no do Ko mi sji
He ral dycz nej w War sza wie w ce lu za opi nio wa -
nia. Herb Nie mo dli na zro zu mia ły w swo jej tre ści
i ko lo ry sty ce na wią zu je jed no znacz nie do bo ga tej
wie lo wie ko wej hi sto rii mia sta. Je go go dło jest
trwa łym wy ra zem hi sto rycz ne go roz wo ju i zna czą -
cym ogni wem łą czą cym prze szłość z te raź niej szo -
ścią. Rów nież ko lo ry sty ka fla gi i ban ne ra na wią zu -
je do barw gór no ślą skich bę dą cych jed no cze śnie
ko lo ra mi wo je wódz twa opol skie go. 

Sym bo le sa mo rzą do we to re pre zen ta cyj ne
i roz po znaw cze zna ki mia sta. Ak cep to wa ne przez
sa mo rząd i spo łe czeń stwo ja ko sym bo le wię zi oby -
wa tel skiej ze spa la ją ogół miesz kań ców gmi ny wo -
kół wspól nych dzia łań. 

Pro jekt sym bo li sa mo rzą do wych zo stał w paź -
dzier ni ku za twier dzo ny przez Ko mi sję He ral dycz ną
i Mi ni stra Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji.
W naj bliż szym cza sie spra wa sta nie się przed mio -
tem ob rad Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie. 

Opr. Paweł Mrozek

Symbole
samorządowe
Niemodlina

O pro jek to wa niu współ cze sne go
wi ze run ku her bu, fla gi, ban ne ra
i pie czę ci her bo wych mia sta
i Gmi ny Nie mo dlin.
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Jak prze bie ga ła Pań ska
ka rie ra za wo do wa? 

Ka rie ra to zde cy do wa nie za du że
sło wo. Roz po czy na łem pra cę za wo -
do wą w Sta ro stwie Po wia to wym
w Brze gu w 2000 r. za raz po stu -
diach. Prze sze dłem dro gę od re fe ren -
ta do sze fa Po wia to we go Cen trum
In for ma cji Eu ro pej skiej i Go spo dar -
czej. Od mar ca 2005 r. peł ni łem funk -
cję kie row ni ka Biu ra Pro mo cji i Ini cja -
tyw Go spo dar czych Urzę du
Miej skie go w Brze gu. Po nad to w tym
sa mym cza sie by łem kie row ni kiem
jed ne go z pro jek tów re ali zo wa nych
przez Urząd Mar szał kow ski w Opo lu
i tym sa mym pra cow ni kiem te go
Urzę du przez 2 la ta. Od stycz -
nia 2008r. peł nię funk cję Za stęp cy
Bur mi strza Nie mo dli na. 

Miesz ka Pan w Le wi nie
Brze skim, pra cu je w Nie mo dli -
nie. Czy zdą żył się Pan  zaa kli -
ma ty zo wać w na szym mie -
ście? 

Pro szę wy ba czyć, ale ja Nie mo -
dlin uwa żam w pew nym sen sie rów -
nież za swo je mia sto, mam do nie go
emo cjo nal ny sto su nek, po dob nie jak
do in nych miejsc, z któ ry mi je stem
lub by łem zwią za ny, czy to oso bi ście,
czy za wo do wo. Mia sto Nie mo dlin ni -
gdy nie by ło dla mnie ano ni mo we
i obo jęt ne, ze wzglę du na swój nie po -
wta rzal ny kli mat, hi sto rię i war to ścio -
wych lu dzi. Zdą ży łem się za akli ma ty zo wać w „na -
szym mie ście” i cie szę się, że mo gę tu taj pra co wać. 

Bar dzo du żo cza su zaj mu je Pa nu po -
zy ski wa nie środ ków z ze wnątrz na in we -
sty cje. Co uda ło się zre ali zo wać dzię ki
tym za bie gom?

Już na sa mym po cząt ku mo jej pra cy za ło ży -
li śmy z Bur mi strzem Stan kie wi czem, że po zy ski -
wa nie środ ków ze wnętrz nych bę dzie prio ry te -
tem gmi ny. Bez środ ków ze wnętrz nych
nie moż li we by ło by re ali zo wa nie sze re gu nie -
zbęd nych za dań in we sty cyj nych. Szcze gól nie cie -
szą mnie te wnio ski, któ re otrzy ma ły bar dzo wy -
so ką oce nę eks per tów, jak cho ciaż by
re ali zo wa na ze środ ków unij nych w ra mach Re -
gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go ha la wi do -
wi sko wo – spor to wa, za kup sprzę tu do SP ZOZ

w Nie mo dli nie czy dłu go ocze ki wa na ka na li za cja
Nie mo dli na. Mam rów nież sa tys fak cję, że po zy -
sku je my środ ki ze źró deł kra jo wych. Uli ce Rey -
mon ta II zre ali zo wa no z tzw. „Sche ty nó wek”,
a w ro ku 2010 bę dą re ali zo wa ne z tych sa mych
środ ków uli ce osie dla Cho pi na. Po trzeb ną in we -
sty cją był Or lik, na któ ry uzy ska li śmy środ ki z Mi -
ni ster stwa Spor tu. Nie za po mi na my o za da -
niach niein we sty cyj nych, jak do dat ko we za ję cia
w szko łach i przed szko lach, na któ re od 2 lat po -

zy sku je my środ ki z Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka -
pi tał Ludz ki. Ma my rów nież po zy ska ne pierw -
sze środ ki z Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów
Wiej skich, z któ rych w ro ku bie żą cym zre ali zo wa -
li śmy prze bu do wę cen trum wsi Gra cze. Do te go
do cho dzą dwie in we sty cje dro go we zre ali zo wa -
ne z Fun du szu Ochro ny Grun tów Rol nych w Gra -
czach i Grodź cu. Łącz nie, na chwi lę obec ną,
z róż nych ze wnętrz nych źró deł po zy ska li śmy
kwo tę bli sko 11 000 000 zł. Chciał bym pod kre -
ślić, że jest to efekt wspól nej, nie zmier nie cięż kiej
pra cy bar dzo wie lu osób, w szcze gól no ści pra -
cow ni ków Wy dzia łu In we sty cji i Fun du szu Eu ro -
pej skiego na cze le z Pa nią Na czel nik Ber na de tą
Lis son -Pa stwą. Tak że zgod na współ pra ca Bur -
mi strza z Ra dą Miej ską umoż li wia re ali za cję za -
kła da nych ce lów. 

Ja kie są Pań skie pla ny i ma rze nia, je -
że li cho dzi o na szą gmi nę? 

Sta wia my so bie am bit ne ce le zwią za ne z dal szym
roz wo jem Gmi ny Nie mo dlin. Zło żo ne są ko lej ne wnio -
ski na do koń cze nie ka na li za cji Nie mo dli na oraz ka na -
li za cję Go ście jo wic, ma my zło żo ny wnio sek do Eu ro re -
gio nu Pra dziad na ozna ko wa nie szla ków ro we ro wych,
wnio sek na 19 pla ców za baw w so łec twach Gmi ny
Nie mo dlin, wnio sek na kon ser wa cję po mni ka św. Flo -
ria na oraz za bez pie cze nie dę bu w Szy dłow cu Ślą skim.

To są jak naj bar dziej re al ne za mie rze nia.
Ko lej ne to re mont Ośrod ka Kul tu ry i Sta dio -
nu Miej skie go wraz z bu do wą za ple cza,
bo stan tych obiek tów nie przy no si chwa ły
mia stu. Po nad to mo ni to ring cen trum Nie -
mo dli na i mo der ni za cja oświe tle nia w ca łej
gmi nie. Na te za da nia ma my już do ku men -
ta cje tech nicz ne, po dob nie jak na re wi ta li -
za cję ulic śród mie ścia Nie mo dli na. Li czę
rów nież, że jesz cze w tej ka den cji za cznie -
my opra co wy wać do ku men ta cję do ty czą cą
re wi ta li za cji par ku miej skie go i wy czysz cze -
nia sta wu młyń skie go na Ści na wie. Po ru szy -
łem tyl ko kil ka z bar dziej istot nych dla roz -
wo ju gmi ny za dań. Po trzeb jak wi dać jest
bar dzo du żo, bo Gmi na Nie mo dlin, cho -
ciaż by na tle naj bliż szych są sia dów, jest
zde cy do wa nie nie do in we sto wa na i za póź -
nio na. Wspo mi nam tu taj wy łącz nie o za da -
niach, na któ rych re ali za cję ja ko sa mo rząd
ma my bez po śred ni wpływ.

A pla ny oso bi ste?
Nie sta ram się pla no wać, bo zwy kle

i tak ży cie we ry fi ku je wszel kie pla ny.
Mam na dzie ję mieć zdro wą, szczę śli wą
ro dzi nę, in te re su ją cą pra cę oraz czas
na re ali za cję swo ich pa sji. 

In te re su je się Pan hi sto rią.
Skąd to za mi ło wa nie?

Za in te re so wa nie hi sto rią wy nio słem
z do mu. Dom ro dzin ny za wsze wy peł nio -
ny był książ ka mi. Ak tu al nie naj bar dziej
in te re su ją mnie dzia ła nia mi li tar ne
w cza sie II Woj ny Świa to wej, w szcze gól -
no ści Kam pa nia Wrze śnio wa i rok 1945
na Opolsz czyź nie. 

W ja ki spo sób spę dza Pan czas wol ny?
Ge ne ral nie wol ny czas sta ram się po świę cać

mo im dziew czy nom, żo nie i cór ce. Wspól ne spa ce -
ry, wy jaz dy nad wo dę, wy ciecz ki ro we ro we, wy pa -
dy do zna jo mych i ro dzi ny. Mo ją pa sją, któ ra po -
zwa la mi się zre lak so wać, jest rów nież
węd kar stwo. W cza sie dłuż sze go urlo pu nad ra -
biam za le gło ści w czy ta niu ksią żek. Ostat nią
książ ką, ja ką prze czy ta łem jest „Lek tor”- zde cy do -
wa nie po le cam. 

Naj waż niej sze war to ści w ży ciu….
Ro dzi na sta no wi dla mnie naj więk szą war tość. 
W ży ciu pry wat nym jest Pan oso bą… 
Nie chciał bym sam sie bie oce niać, żo na twier -

dzi, że je stem „oso bą spe cy ficz ną” - co kol wiek mia -
ło by to ozna czać.

Dzię ku ję za roz mo wę.

Z Za stęp cą Bur mi strza Nie mo dli na Bar tło mie jem Ko strze wą
roz ma wia Ka ta rzy na Pa szu la -Gryf.

Bar tło miej Ko strze wa uro -
dził się 1976 r. w Opo lu. Ab -
sol went III LO w Opo lu i Uni -
wer sy te tu Wro cław skie go
Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni -
stra cji. Ukoń czył stu dia po -
dy plo mo we z za kre su pra wa
po dat ko we go i pra wa eu ro -
pej skie go. Cer ty fi ko wa ny
spe cja li sta w dzie dzi nie fun -
du szy struk tu ral nych Unii Eu -
ro pej skiej Pol sko – Ame ry -
kań skiej Fun da cji Wol no ści.
Od 1.01.2008 r. Za stęp ca
Bur mi strza Nie mo dli na.

Cie szę się, że mo gę
tu taj pra co wać…
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Sprawdź, czy Two je
pi cie jest bez piecz ne!

Al ko hol jest trze cim, po nad ci śnie niu
tęt ni czym i ni ko ty nie, czyn ni kiem ry zy ka po -
wo du ją cym zgo ny i cho ro by na świe cie. Po -
nad 60 ty pów róż ne go ro dza ju cho rób ma
zwią zek z al ko ho lem (przede wszyst kim
ura zy, za bu rze nia umy sło we i psy chicz ne,
za bu rze nia żo łąd ko wo –je li to we, no wo two -
ry, cho ro by ukła du ser co wo – na czy nio we -
go, za bu rze nia ukła du od por no ścio we go,
cho ro by ukła du kost no – szkie le to we go,
dys funk cje ukła du roz rod cze go i szko dy
pre na tal ne).

W Pol sce spo ży cie 100% al ko ho lu na jed ne go
miesz kań ca wzro sło w ostat nich 10 la tach z 7,02 l
w 1998 ro ku do 9,2 l w 2007 ro ku. I choć na dal w spo -
łe czeń stwie funk cjo nu je ste reo typ, że pi wo jest naj mniej
szko dli wym na po jem al ko ho lo wym, nie jest to praw dą.
Wy pi ja jąc szklan kę pi wa (250ml), lamp kę wi na (100 ml)
lub kie li szek wód ki (30 ml) wpro wa dza my door ga ni zmu
ta ką sa mą ilość al ko ho lu ety lo we go.

Nie trze ba być oso bą uza leż nio ną od al ko ho lu,
aby cier pieć na do le gli wo ści ma ją ce swo je źró dło w pi -
ciu al ko ho lu. Za nim roz wi nie się u ko goś uza leż nie nie,
mo gą po ja wiać się mniej na si lo ne, ale jed nak po waż ne
pro ble my, ta kie jak: pi cie ry zy kow ne lub szko dli we. Po pu -
la cja osób pi ją cych ry zy kow nie i szko dli wie kształ tu je się
wPol sce napo zio mie oko ło4 mln i jest po nad czte ry ra -
zy więk sza niż po pu la cja osób uza leż nio nych odal ko ho -
lu (sza co wa na na ok. 863 tys.). W przy pad ku tych zja -
wisk nie wy stę pu je nie od wra cal na utra ta kon tro li
nad spo ży wa niem al ko ho lu, po ja wia się jed nak ry zy ko
po waż nych szkód –zdro wot nych czy spo łecz nych. Ktoś,
kto pi je ry zy kow nie lub szko dli wie, mo że jed nak na ty le
ogra ni czyć swo je pi cie, aby ra dy kal nie zmniej szyć wy ni -
ka ją ce z nie go szko dy.

Gmi na Nie mo dlin ja ko jed na z bli sko 1400 sa mo -
rzą dów gmin nych przy stą pi ła door ga ni zo wa nej wtym
ro ku przez Pań stwo wą Agen cję Roz wią zy wa nia Pro ble -
mów Al ko ho lo wych ogól no pol skiej spo łecz nej kam pa nii
edu ka cyj nej pod ha słem „Sprawdź, czy Two je pi cie jest
bez piecz ne”. Po przez swój udział wak cji chce my za chę -
cić wszyst kich do ro słych kon su men tów na po jów al ko ho -
lo wych, tak że tych, któ rym wy da je się, że pi ją nie wie le,
doza sta no wie nia się nadswo im mo de lem pi cia al ko ho -
lu oraz dood po wie dzi napy ta nie, czy mo je pi cie jest bez -
piecz ne, a w ra zie po trze by do wcze sne go za re ago wa -
nia na roz po zna ne u sie bie za gro że nie. 

Wusta le niu, czy Two je pi cie jest bez piecz ne po mo -
że wy peł nie nie te stu AU DIT. Z uwa gi na ob ję tość te stu
nie jest moż li we za miesz cze nie go na ła mach ga ze ty,
dla te go też za in te re so wa nych od sy ła my dostro ny in ter -
ne to wej  www.wy ha mujw po re.pl. Tu moż na wy peł nić
test i od czy tać je go wy ni ki, a tak że za po znać się z in ny -
mi cie ka wy mi in for ma cja mi przy go to wa ny mi nauży tek
kam pa nii.

Wra mach pro jek tu kam pa nii pt. „Nie pi ję, bo tak”
utwo rzo no rów nież spe cjal ną stro nę in ter ne to wą
www.nie bo tak.pl, któ ra ad re so wa na jest dona sto lat ków.
Za chę ca my mło dzież do od wie dze nia tej stro ny. 

Z. G  - W

Burmistrz Niemodlina
informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie

znajdują się:

Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej oznaczonej nr działki 703/48 o powierzchni 0,0846 ha położonej przy  ul. J.
Kochanowskiego w Niemodlinie; cena wywoławcza 44.000,00 zł + podatek VAT. Przetarg odbędzie się
w dniu 30 listopada 2009r., wadium należy wpłacić do dnia  26.11.2009 r.
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia:
w trybie bezprzetargowym: 
• lokal mieszkalny nr 2 poł. w budynku nr 38 przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich w Niemodlinie wraz

z udziałem we współwłasności działki nr 429/2.
w drodze nieograniczonego przetargu ustnego:
• nieruchomość niezabudowana, działka nr 911/38 o pow. 0,9040 ha położona w rejonie ul. Chopina

w Niemodlinie,
• nieruchomość niezabudowana, działka nr 1229 o pow. 0,1105 ha położona przy ul. Mieczysława

Karłowicza w Niemodlinie,
• nieruchomość niezabudowana, działka nr 112/1 o pow. 0,0455 ha położona w Rzędziwojowicach,
• udział wynoszący 3/4 w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 2 i pomieszczeniu przynależnym poł.

w budynku nr 17/2 przy ul. XX - lecia PRL w Graczach wraz z udziałem w wysokości 3/4 we
współwłasności działki 725 oraz udziałem wynoszącym 3/4 w udziale w prawie własności wynoszącym
1/12 w działce nr 724 (na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez współwłaścicielkę Gmina
Niemodlin przeprowadzi przetarg na zbycie całego lokalu z pom. przyn. obejmującej także udziały nie
należące do gminy).

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze nieograniczonego
przetargu ustnego:
• część działki nr 1227/4 o powierzchni 1404m² (2 x 702 m²) położonej w rejonie ul. Chopina

w Niemodlinie,
• część działek nr 869/6 i 865/8 o łącznej powierzchni 77 m² położone przy ul. Opolskiej w Niemodlinie.

Zadbaj o siebie i swoją rodzinę
Poznaj podstawowe zasady postępowania w momencie wystąpienia
objawów zakażenia grypą A/H1N1.

Informacji udziela się w pokoju nr 23 tut. Urzędu, tel. 0774606295 do 7 wew.209.
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W dniu 29 paź dzier ni ka 2009 r. od by ła
się XLIV se sja Ra dy Miej skiej w Nie mo dli -
nie, na któ rej rad ni pod ję li n/w uchwa ły:

Uchwa ła Nr XLIV/306/09 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie
z dnia 29 paź dzier ni ka 2009 r. – w spra wie zmian bu -
dże tu Gmi ny Nie mo dlin na rok 2009.

Uchwa ła Nr XLIV/307/09 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie
z dnia 29 paź dzier ni ka 2009 r. – w spra wie za cią gnię -
cia dłu go ter mi no we go kre dy tu na re ali za cję in we sty cji.

Uchwa ła Nr XLIV/308/09 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie
z dnia 29 paź dzier ni ka 2009 r. – w spra wie „Pro gra -
mu współ pra cy Gmi ny Nie mo dlin z or ga ni za cja mi
po za rzą do wy mi oraz in ny mi pod mio ta mi pro wa dzą -
cy mi dzia łal ność po żyt ku pu blicz ne go na rok 2010”.

Uchwa ła Nr XLIV/309/09 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie
zdnia29 paź dzier ni ka2009 r. –wspra wie okre śle nia licz -
by prze zna czo nych do wy da nia no wych li cen cji na wy ko -
ny wa nie trans por tu dro go we go tak sów ką w ro ku 2010.

Uchwa ła Nr XLIV/310/09 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie
z dnia 29 paź dzier ni ka 2009 r. – w spra wie przy stą -
pie nia do pro jek tu „Opol ska e -Szko ła, szko łą ku przy -
szło ści”.

Uchwa ła Nr XLIV/311/09 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie
z dnia 29 paź dzier ni ka 2009 r. – w spra wie wy ra że -
nia zgo dy na udzie le nie bo ni fi ka ty.

Uchwa ła Nr XLIV/312/09 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie
z dnia 29 paź dzier ni ka 2009 r. – w spra wie part ner -
stwa przy re ali za cji za da nia pod na zwą „Bu do wa dróg
osie dlo wych z od wod nie niem oraz oświe tle niem na te -
re nie osie dla bu dow nic twa jed no ro dzin ne go w Nie mo -
dli nie w re jo nie ul. Cho pi na oraz od cin ka chod ni ka
przy ul. Rey mon ta – do ku men ta cja”.

Uchwa ła Nr XLIV/313/09 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie
z dnia 29 paź dzier ni ka 2009 r. – w spra wie nada nia
ty tu łu „Za słu żo ny dla Zie mi Nie mo dliń skiej.”

Uchwa ła Nr XLIV/314/09 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie
z dnia 29 paź dzier ni ka 2009 r. -w spra wie nada nia
ty tu łu „Za słu żo ny dla Zie mi Nie mo dliń skiej.”

Uchwa ła Nr XLIV/315/09 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie
z dnia 29 paź dzier ni ka 2009 r. – w spra wie nada nia
ty tu łu „Za słu żo ny dla Zie mi Nie mo dliń skiej.”

Uchwa ła Nr XLIV/316/09 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie
z dnia 29 paź dzier ni ka 2009 r. – w spra wie nada nia
ty tu łu „Za słu żo ny dla Zie mi Nie mo dliń skiej.”

Uchwa ła Nr XLIV/317/09 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie
z dnia 29 paź dzier ni ka 2009 r. – w spra wie nada nia
ty tu łu „Za słu żo ny dla Zie mi Nie mo dliń skiej.”

Uchwa ła Nr XLIV/318/09 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie
z dnia 29 paź dzier ni ka 2009 r. – w spra wie za twier -
dze nia Pla nu Od no wy Miej sco wo ści Ja czo wi ce na la -
ta 2009 –2015.

Uchwa ła Nr XLIV/319/09 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie
z dnia 29 paź dzier ni ka 2009 r. – w spra wie za twier -
dze nia Pla nu Od no wy Miej sco wo ści Ra do szo wi ce
na la ta 2009 –2015.

Uchwa ła Nr XLIV/320/09 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie
z dnia 29 paź dzier ni ka 2009 r. – w spra wie za twier -
dze nia Pla nu Od no wy Miej sco wo ści Rut ki na la -
ta 2009 –2015.

Uchwa ła Nr XLIV/321/09 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie
z dnia 29 paź dzier ni ka 2009 r. – w spra wie za twier -
dze nia Pla nu Od no wy Miej sco wo ści So snów ka na la -
ta 2009 –2015.

Uchwa ła Nr XLIV/322/09 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie
z dnia 29 paź dzier ni ka 2009 r. – w spra wie za twier -
dze nia Pla nu Od no wy Miej sco wo ści Gra bin na la -
ta 2009 –2015.

Uchwa ła Nr XLIV/323/09 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie
z dnia 29 paź dzier ni ka 2009 r. – w spra wie za twier -
dze nia Pla nu Od no wy Miej sco wo ści Lip no na la -
ta 2009 –2015.

Uchwa ła Nr XLIV/324/09 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie
z dnia 29 paź dzier ni ka 2009 r. – w spra wie za twier -
dze nia Pla nu Od no wy Miej sco wo ści Rosz ko wi ce
na la ta 2009 –2015.

Uchwa ła Nr XLIV/325/09 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie
z dnia 29 paź dzier ni ka 2009r. – w spra wie za twier -
dze nia Pla nu Od no wy Miej sco wo ści Sar ny Wiel kie
na la ta 2009 –2015.

Uchwa ła Nr XLIV/326/09 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie
z dnia 29 paź dzier ni ka 2009 r. – w spra wie za twier -
dze nia Pla nu Od no wy Miej sco wo ści Mo le sto wice
na la ta 2009 –2015.

Uchwa ła Nr XLIV/327/09 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie
z dnia 29 paź dzier ni ka 2009 r. – w spra wie skar gi
na dzia łal ność Bur mi strza Nie mo dli na.

Peł ne tek sty uchwał do stęp ne są na stro -
nie in ter ne to wej Urzę du Miej skie go w Nie -
mo dli nie – www.nie mo dlin.pl oraz w Biu rze
Ra dy Miej skiej w UM w Nie mo dli nie.

Spra woz da nie Bur mi strza Nie mo dli na
z dzia łal no ści w okre sie mię dzy se syj nym
od dnia 28 wrze śnia 2009 r. do dnia 28
paź dzier ni ka 2009 r.

W dniu 29 wrze śnia Bur mistrz spo tkał się
z przed sta wi cie lem Ener gia Pro w spra wie moż li wo -
ści ob ni że nia kosz tów ener gii elek trycz nej po no szo -
nych przez gmi nę.

W tym sa mym dniu Bur mistrz uro czy ście wrę -
czył do wód oso bi sty Pa ni Ha li nie Cho da niec kiej, no -
wej oby wa tel ce Rzecz po spo li tej Pol skiej.

W dniu 1 paź dzier ni ka od by ło się spo tka nie
Bur mi strza z kie row ni ka mi gmin nych jed no stek or -
ga ni za cyj nych, pod czas któ re go wszyst kie jed nost -
ki zo sta ły zo bo wią za ne do wpro wa dze nia oszczęd -
no ści w wy dat ko wa niu środ ków fi nan so wych
w IV kwar ta le br.

W dniu 6 paź dzier ni ka Bur mistrz pod pi sał
umo wę z Za rzą dem Wo je wódz twa na do fi nan so -
wa nie bu do wy Cen trum Wsi Gra cze.

W dniu 8 paź dzier ni ka Bur mistrz wziął udział
w za koń cze niu re ali zo wa ne go przez OPS w Nie mo -
dli nie pro gra mu Po moc na Dłoń, któ re go ce lem by -
ło zak ty wi zo wa nie 20 trwa le bez ro bot nych ko biet
z te re nu na szej gmi ny. Zło żył Pa ni Mi ro sła wie Dziat -
ko wiak – Kie row ni ko wi OPS oraz pra cow ni kom gra -

tu la cje za po mysł i spraw ne prze pro wa dze nie pro -
jek tu.

W dniu 9 paź dzier ni ka Bur mistrz uczest ni czył
w Zgro ma dze niu Eu ro re gio nu Pra dziad.

W dniu 13 paź dzier ni ka od by ły się gmin ne
uro czy sto ści Dnia Edu ka cji Na ro do wej, pod czas
któ rych Bur mistrz uho no ro wał 12 naj lep szych na -
uczy cie li na gro da mi bur mi strza.

W dniu 14 paź dzier ni ka Bur mistrz pod pi sał
umo wę z wy ko naw cą ka na li za cji Nie mo dli na –
etap V.

W dniach 20 – 21 paź dzier ni ka Bur mistrz
wziął udział w szko le niu z za kre su obro ny cy wil nej
i re ago wa nia kry zy so we go zor ga ni zo wa nym przez
Wo je wo dę Opol skie go.

W dniu 22 paź dzier ni ka Bur mistrz spo tkał się
z ro dzi ca mi dzie ci oraz dy rek to rem Pu blicz ne go
Przed szko la nr 1 w Nie mo dli nie w związ ku z po stu -
la tem roz sze rze nia dzia łal no ści od dzia łu w Grodź -
cu do 8 go dzin dzien nie.

W dniu 23 paź dzier ni ka na stą pi ło uro czy ste
od da nie no wych ulic na Osie dlu Rey mon ta II.
W uro czy sto ściach wzię li udział mię dzy in ny mi:
Sta ro sta Opol ski oraz Prze wod ni czą cy Ra dy Miej -
skiej Jan Olek sa.

W tym sa mym dniu Bur mistrz wziął udział
w ob cho dach Dnia Se nio ra, zor ga ni zo wa nych
przez Pre ze sa PKPS, Pa nią Kry sty nę Ma ziarz.

W dniu 24 paź dzier ni ka Bur mistrz wziął udział
w ob cho dach 50 – tej rocz ni cy po wsta nia szko ły
pod sta wo wej w Gra bi nie.

W dniu 26 paź dzier ni ka Bur mistrz wrę czył pu -
cha ry i na gro dy naj lep szym ze spo łom bio rą cym
udział w pierw szej edy cji Nie mo dliń skiej Li gi Pił kar -
skiej.

W dniu 27 paź dzier ni ka Bur mistrz pod pi sał
umo wę z wy ko naw cą re kul ty wa cji skła do wi ska od -
pa dów w Ro gach.

W tym sa mym dniu Bur mistrz wraz z Prze -
wod ni czą cym Ra dy Miej skiej Ja nem Olek są wrę -
czy li me da le za dłu go let nie po ży cie mał żeń skie
przy zna ne przez Pre zy den ta Rzecz po spo li tej Pol -
skiej. W tym ro ku 25 par mał żeń skich ob cho dzi
zło te go dy.

Sza now ni Pań stwo. Mi ło mi po in for mo wać, że
na mój wnio sek Pre zy dent RP uho no ro wał Pa nią Ja -
dwi gę Ku ty łę brą zo wym Krzy żem za słu gi. Wrę cze -
nia od zna cze nia do ko nał Wo je wo da Opol ski
na uro czy stej ga li w Opo lu w dniu 10 li sto pa da br.
Ser decz nie gra tu lu ję Pa ni Dy rek tor.

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

ZA PRO SZE NIE 
do udzia łu w gru pie wspar cia

In for mu je się, że Punkt Kon sul ta cyj ny w Nie mo dli nie or ga ni zu je gru pę wspar cia
dla do ro słych człon ków ro dzin, w któ rych ist nie je pro blem al ko ho lo wy.

Ce lem dzia łal no ści gru py bę dzie na ucze nie się ta kie go po stę po wa nia z pi ją cym bli skim, aby
zmniej szyć szko dy po no szo ne przez ro dzi nę. 

Spo tka nia gru py bę dą pro wa dzo ne przez spe cja li stę te ra pii uza leż nień (p. Ewę Stel mach) w czwart -
ki w go dzi nach od 16.00 do 17.30.

Oso by za in te re so wa ne pro si my o zgła sza nie się do Punk tu Kon sul ta cyj ne go dla osób uza leż nio -
nych i ich ro dzin w Nie mo dli nie przy ul. Bo ha te rów Po wstań Ślą skich 34 (II p. nad bi blio te ką) w czwart -
ki w godz. 14.00 – 18.00,
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Prze bu do wa cen trum wsi kosz to wa ła pra -
wie 210 000 zł, z cze go oko ło 80 000 zł po cho dzi -

ło z bu dże tu gmi ny, zaś 130 000 zł sta no wi ły fun du -
sze unij ne PROW. Głów ny za kres prac obej mo wał
bu do wę no we go drew nia no -ba zal to we go przy stan -
ku au to bu so we go, par kin gu dla sa mo cho dów oso bo -
wych, rów nież z miej scem dla osób nie peł no spraw -
nych, chod ni ków i na wierzch ni z kost ki be to no wej,
stwo rze nie ma łej ar chi tek tu ry wraz z te re nem zie lo -
nym oraz bu do wa no wej in fra struk tu ry sie cio wej,
jak ka na li za cja desz czo wa, in sta la cja elek trycz na
i oświe tle nie – mó wił pod czas otwar cia w dniu 10 li -
sto pa da br. bur mistrz Mi ro sław Stan kie wicz.

Prze bu do wa cen trum wsi Gra cze jest pierw szą
zre ali zo wa ną in we sty cją w wo je wódz twie opol skim
ze środ ków PROW, co pod kre ślał bę dą cy na uro czy -
stym otwar ciu Wi ce mar sza łek Wo je wódz twa Opol -

skie go To masz Ko stuś. W przy szłym ro ku gmi na za -
mie rza po zy skać ko lej ne środ ki z PROW, w szcze gól -
no ści na za da nie zwią za ne z do po sa że niem i bu do -
wą 19 pla ców za baw w so łec twach Gmi ny
Nie mo dlin. 

W trak cie otwar cia in we sty cji Wi ce mar sza łek
To masz Ko stuś po dzię ko wał wy ko naw cy za spraw ne
tem po re ali za cji za da nia oraz za pew nił, że to nie
ostat nia in we sty cja na te re nie Gmi ny Nie mo dlin. Ży -
czył rów nież, by in we sty cja na trwa łe wpi sa ła się
w pej zaż miej sco wo ści, sprzy ja ła in te gra cji spo łecz -
nej, pro mo cji miej sco wo ści i by ła waż nym ele men tem
roz wo ju tu ry stycz ne go gmi ny. Soł tys Gra czy Pa ni Zo -
fia Osi jew ska w swo im wy stą pie niu po dzię ko wa ła
wszyst kim, któ rzy przy czy ni li się do re ali za cji prze bu -
do wy cen trum.

Red.

Otwar cie
in we sty cji

Prze bu do wa
Cen trum Gra cze

W ra mach dzia ła nia „Od no wa
i roz wój wsi” Pro gra mu Roz wo -
ju Ob sza rów Wiej skich 2007–
–2013 Gmi na Nie mo dlin zre ali -
zo wa ła za da nie do ty czą ce za -
go spo da ro wa nia cen trum wsi
Gra cze. W ra mach in we sty cji
zre wi ta li zo wa no prze strzeń
pu blicz ną w cen trum miej sco -
wo ści wraz z par kin giem, chod -
ni ka mi, oświe tle niem i przy -
stan kiem.

Na zdjęciu (od lewej): Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz, Wicemarszałek
Województwa Opolskiego Tomasz Kostuś,
Przewodniczacy Rady Miejskiej
w Niemodlinie Jan Oleksa

Przecięcie wstęgi przez sołtys wsi Gracze
Zofię Osijewską
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Uro czy ste otwar cie in we sty cji
„Bu do wa dróg na osie dlu
Rey mon ta II w Nie mo dli nie” 

In we sty cja obej mu ją ca uli ce: J. I. Kra szew skie go,
J. Ko cha now skie go, M. Dą brow skiej i W. Rey mon ta
zo sta ła zre ali zo wa na przez fir mę pa na An drze ja Elia -
sza – BRU KAR STWO oraz Bu do wa Urzą dzeń Od -
wad nia ją cych Ulic Chod ni ków z Grod ko wa. W uro -
czy stym otwar ciu udział wzię li: Bur mistrz Nie mo dli na
Mi ro sław Stan kie wicz, Prze wod ni czą cy Ra dy Miej -
skiej w Nie mo dli nie Jan Olek sa, Sta ro sta Opol ski
Hen ryk La kwa oraz wy ko naw ca An drzej Eliasz.

„Sche ty nów ka” na po nad
1 500 000 zł dla Nie mo dli na

Wnio sek Gmi ny Nie mo dlin do ty czą cy bu do wy
dróg osie dlo wych ulic osie dla Cho pi na uzy skał do fi -
nan so wa nie w ra mach Na ro do we go Pro gra mu Bu -
do wy Dróg Lo kal nych w kwo cie po nad 1 500 000 zł.
Oprócz bu do wy ulic pro jekt prze wi du je bu do wę chod -
ni ków, od wod nie nia i oświe tle nia. Do dat ko wo kon ty -
nu owa na bę dzie bu do wa chod ni ka wzdłuż uli cy Rey -
mon ta. War tość za da nia wy no si 3 164 000 zł.
In we sty cja zgod nie z wy mo ga mi pro gra mu bę dzie
zre ali zo wa na w 2010r.

Pod pi sa no umo wę
na re kul ty wa cję nie czyn ne go
skła do wi ska od pa dów
w Ro gach

W wy ni ku prze pro wa dzo ne go po stę po wa nia
na re ali za cję za da nia pn. „Re kul ty wa cja skła do wi ska
od pa dów w Ro gach – etap I”, w dniu 2 li sto pa -
da 2009 r. zo sta ła pod pi sa na umo wa z Wy ko naw cą
Fir mą Usłu go wo – Han dlo wą „MIEL CZA REK” Grze -
gorz Miel cza rek z sie dzi bą w Zie lo nej Gó rze. Re ali za -

cja prac re kul ty wa cyj nych ma po trwać do koń ca bie -
żą ce go ro ku.

„Ak tyw ne przed szko le
w Gmi nie Nie mo dlin
2009 – 2010”

Gmi na Nie mo dlin otrzy ma ła do fi nan so wa nie
na re ali za cję pro jek tu pt. „Ak tyw ne przed szko le
w Gmi nie Nie mo dlin 2009 – 2010”.

Pro jek tem ob ję te są 4 przed szko la:
Pu blicz ne Przed szko le nr 1 w Nie mo dli nie
Pu blicz ne Przed szko le nr 2 w Nie mo dli nie
Pu blicz ne Przed szko le w Gra czach
Od dział Przed szkol ny w Gra bi nie
W ra mach pro jek tu funk cjo no wać bę dzie do dat -

ko wy od dział przed szkol ny w Pu blicz nym Przed szko -
lu w Nie mo dli nie. Wy dłu żo ne zo sta ną go dzi ny otwar -
cia po zo sta łych pla có wek przed szkol nych.
Wzbo ga co na zo sta nie ofer ta edu ka cyj na, po przez or -
ga ni za cję do dat ko wych za jęć min. z ję zy ka an giel skie -
go i ryt mi ki. W od dzia le in te gra cyj nym dla dzie ci
nie peł no spraw nych do go te ra pii.

Dzie ci uczęsz cza ją ce do pla có wek przed szkol -
nych zo sta ną kom plek so wo zdia gno zo wa ne przez
lo go pe dę. Otrzy ma ją rów nież pa kiet edu ka cyj ny skła -
da ją cy się z po mo cy dy dak tycz nych, nie zbęd nych
do pro wa dze nia za jęć w przed szko lu. Ce lem pro jek -
tu jest zwięk sze nie licz by dzie ci ob ję tych edu ka cją
przed szkol ną. Pro jekt fi nan so wa ny jest Unii Eu ro pej -
skiej z Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go i bu dże -
tu Gmi ny Nie mo dlin. War tość po zy ska ne go do fi nan -
so wa nia 191 265 PLN.

Pod pi sa no umo wę na bu do wę
sie ci wo do cią go wej tran zy to wej
Ja czo wi ce – Ja ku bo wi ce

W związ ku z za koń czo nym po stę po wa niem prze -
tar go wym na re ali za cję za da nia pn. „Bu do wa sie ci
wo do cią go wej tran zy to wej Ja czo wi ce–Ja ku bo wi ce,
Gmi na Nie mo dlin”, w dniu 3 li sto pa da 2009 r. zo sta -
ła pod pi sa na umo wa z wy ko naw cą Za kła dem In sta -
la cji Sa ni tar nych C. O. i Gaz An drzej Di dyk z sie dzi -
bą w Zie lę ci cach, gmi na Skar bi mierz. 

Roz po czę cie prac mia ło na stą pić w dniu 12 li sto -
pa da br., na to miast za koń cze nie pla nu je się na 15
grud nia 2009 r. Koszt re ali za cji za da nia wy nie -
sie 344.776,61 zł.

Zbiór ka żyw no ści
In for mu je my, że w dniach 4 i 5 grud nia 2009 r.

ko lej ny raz w tym ro ku szkol nym gru pa wo lon ta riu szy
– uczniów Ze spo łu Szkół im. Bo le sła wa Chro bre go
w Nie mo dli nie, weź mie udział w zbiór ce żyw no ści or -
ga ni zo wa nej w ra mach Eu ro pej skie go Pro gra mu Po -
mo cy Żyw no ścio wej PE AD. 

W naj więk szych skle pach w Nie mo dli nie i w Tu -
ło wi cach wo lon ta riu sze bę dą za chę ca li ku pu ją cych
do po dzie le nia się za ku pio ną żyw no ścią z po trze bu -
ją cy mi. Da ry bę dzie moż na umiesz czać w spe cjal nie
ozna ko wa nych ko szach z lo go ak cji. 

Urząd Miejski w Niemodlinie 
w dniu 24.12.2009 r.
będzie nieczynny.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 14 /09 Burmistrza
Niemodlina z dnia 12 listopada 2009r., dzień
24.12.2009r. jest dniem wolnym od pracy dla
pracowników Urzędu Miejskiego, za przypadające w
dniu 26 grudnia br. tj. w wolną sobotę, Święto Bożego
Narodzenia.

Spro sto wa nie
W ostat nim nu me rze po ja wił się błąd, któ ry ko -

ry gu je my. 
Zo fia Ci choń, Wan da Ku bal i Ma rio la Ol szew ska

zo sta ły od zna czo ne przez Pre zy den ta RP Le cha Ka -
czyń skie go Zło tym Me da lem za Dłu go let nią Służ bę. 

Za błąd w tek ście prze pra sza my.
Re dak cja

Uro czy ste
pod su mo wa nie
Nie mo dliń skiej
Li gi Pił kar skiej

W dniu 26 paź dzier ni ka br. od by -
ło się spo tka nie Bur mi strza Nie mo -
dli na Mi ro sła wa Stan kie wi cza z za -
wod ni ka mi i przed sta wi cie la mi
trzech naj lep szych ze spo łów wy stę -
pu ją cych w pierw szej edy cji Nie mo -
dliń skiej Li gi Pił kar skiej (NLP).

Po kil ku mie sią cach zma gań spor to wych
(roz gryw ki roz po czę ły się 11 lip ca, a za koń czy ły
w dniu 22 paź dzier ni ka br.) nad szedł czas pod -
su mo wań. Uro czy ste za koń cze nie mia ło miej -
sce w bu dyn ku Urzę du Miej skie go w Nie mo dli -
nie. Pierw sze miej sce za ję ła eki pa FC MA ŁE
Soc cer Te am, dru gie miej sce „Gru pa Co ve bo”,
trze cie – „Drim tim”. Za wod ni cy otrzy ma li pa -
miąt ko we pu cha ry, dy plo my oraz pił ki, a do dat -
ko wo zwy cięz ca Nie mo dliń skiej Li gi Pił kar skiej FC
MA ŁE Soc cer Te am ko szul ki spor to we. Or ga ni za -
to rzy Li gi przy zna li rów nież na gro dy in dy wi du al -
ne – pa miąt ko we sta tu et ki, dy plo my oraz sprzęt
spor to wy. Otrzy ma li je: KRÓL STRZEL CÓW NLP
To masz Ru snak, NAJ LEP SZY ZA WOD NIK NLP
Prze my sław Pa lak, NAJ LEP SZY BRAM KARZ NLP
Ka zi mierz Krze siń ski.

Na za koń cze nie Bur mistrz Nie mo dli na za -
pro sił ze spo ły do uczest nic twa w dru giej edy cji
Nie mo dliń skiej Li gi Pił kar skiej, któ ra ro ze gra -
na zo sta nie w 2010 ro ku.

Mar cin Ja nik

Wieści
z gminy

Uroszyste otwarcie
ulicy Reymonta
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Bi blio gra fia:
Ze spo ły Są du Ob wo do we go w Nie mo dli nie i Sta -

ro stwa Po wia to we go w Nie mo dli nie w zbio rach Ar -
chi wum Pań stwo we go w Opo lu.

O. Wil pert, P. Kut zer, Die Wap pen der obe rschle -
si schen Land ge me in den, Obe rschle si sche He imat -
-Ze it schrift des Obe rschle si schen Ge schicht sve re in,
Op peln.

F. Triest, To po gra phi sches Hand buch von Obe -
rschle sien, Bre slau 1865.

Alek san dra Star czew ska -Woj nar

Pie czę cie gmin ne
po wia tu nie mo dliń skie go
część III - mo ty wy ru sty kal ne -na rzę dzia

Czę sto spo ty ka nym w ana li zo wa nym ma te ria le sfra gi stycz nym są pie czę cie, któ rych ry su nek na pie częt -
ny przed sta wia mo ty wy ru sty kal ne lub na wią zu je do za jęć lud no ści. W dzi siej szym ma te ria le przed sta wio -
ne zo sta ną te pierw sze, gdzie w go dle pie czę ci wy stę pu ją wy łącz nie na rzę dzia rol ni cze. Wy stę po wa nie mo -
ty wów agrar nych jest zu peł nie na tu ral ne, bio rąc pod uwa gę, że go spo dar ka rol na sta no wi ła pod sta wo wą
ga łąź go spo dar ki po wia tu i da wa ła źró dło utrzy ma nia w 1858 ro ku dla po nad 26 ty się cy osób, co sta no wi -
ło 67,5 % lud no ści w po wie cie nie mo dliń skim. Upra wia no głów nie ży to, owies, jęcz mień, psze ni cę i rze pak.
Ów cze śnie do upra wy ro li uży wa no płu ga, ra dła i bro ny. Z drob nych na rzę dzi wy ko rzy sty wa no mię dzy in ny -
mi ce py, wi dły, krą gla ki, pa li ce, mo ty ki, szu fle, ło pa ty, sier py i sie ka cze do sło my. 

Mo ty wy ru sty kal ne na swo ich pie czę ciach umie ści ły wsie My szo wi ce, Mi cha łó wek, So win, Skar bi szo wi -
ce i Tar ni ca.

Pie częć My szo wic z 1849 ro ku przed sta wia ją ca
na skrzy żo wa nych gra biach z ce pem ostrze ko sy
na wspak. Na pis w oto ku MAU SCHWITZ GEM SIEG,
pod wi ze run kiem na pis FAL KEN BERG KREYS 1776

Pie częć Mi cha łów ka z XX wie ku przed sta wia ją ca
skrzy żo wa ne gra bie z ko są. Na pis w oto ku GE ME IN -
DE VOR STAND MI CHELS DORF. Pod wi ze run kiem
KRE IS FAL KEN BERG O/S.

Pie częć So wi na z 1846 ro ku przed sta wia ją ca
na dwóch skrzy żo wa nych ce pach, roz dzie lo nych trze -
ma ro ze ta mi, dwa skrzy żo wa ne to po ry. Na pis w oto -
ku SA BI NE GE ME IN SIEG. Pod wi ze run kiem na pis:
FAL KEN BERG CRE IS.

Pie częć Tar ni cy z 1860 ro ku przed sta wia ją ca pług.
Na pis w oto ku: TAR NIT ZE GEM S. Pod wi ze run kiem
na pis FAL KEN BERG CREYS 1776

Pie częć Skar bi szo wic z XX wie ku przed sta wia ją ca
pług. Na pis w oto ku: GE ME IN DE SE IF FERS DORF.
Pod wi ze run kiem FAL KEN BER GER KRE IS

Kie dy dy my z ognisk wy peł nio nych pie czo ny -
mi ziem nia ka mi  wzno si ły się ku nie bu, a wiatr
hu lał nad ścier ni ska mi, kie dy ja skół ki szy ko wa ły
się już do dro gi na po łu dnie, a li ście na drze -
wach za czy na ły się żół cić, to znak, że nad cią ga -
ła je sień. Ostat nie ziem nia ki by ły już wy ko pa ne,
bu ra ki ze bra ne, a na po lach ro sły bu ra cza ne
kop ce. Tu i tam już z da le ka świe ci ły się du że żół -
te dy nie ze bra ne z pól oraz pry zmy kom po stu.
Doj rze wa ły już grusz ki i jabł ka, a ich póź niej sze
od mia ny na bie ra ły ko lo rów. Po la zo sta ły już za -
ora ne na ko lej ny rok, al bo też i ob sia ne z my ślą
o no wych żni wach. Był to czas, kie dy wiel kie
młoc kar nie, prze wo żo ne od wio ski do wio ski,
od dwo ru do dwo ru, młó ci ły go spo da rzom zbo -
że. Kto nie pa mię ta wiel kie go, cięż kie go lo ko mo -
bi la pa ro we go na pę dza ją ce go młoc kar nię –
„strasz ne go po two ra”, któ re mu dzie ci
przy glą da ły się ze zdzi wie niem. Nie za po mnia ne
po zo sta ją rów nież barw ne la taw ce, wzno szą ce
się po nad ścię ty mi po la mi i łą ka mi ku ucie sze
dzie ci. Mi mo, iż wów czas ro bi ło się je wła sno -
ręcz nie, pro sty mi me to da mi, la ta ły wy so ko. Zbie -
ra no z pól ostat nie owo ce, bę dą ce za pła tą za ca -
ło rocz ny wy si łek. Je śli żni wo by ło do bre, moż na
by ło z za do wo le niem cze kać zi my i z uf no ścią
spo glą dać na na stęp ny rok.

Au kcje drew nem

Czę sto prze dłu ża ją ca się sro ga zi ma wy -
ma ga ła zgro ma dze nia od po wied nich za pa sów
drew na i wę gla. Pod czas, gdy wę giel przy wo -
żo no z okrę gu gór no ślą skie go, drew no po cho -
dzi ło z oko licz nych la sów, któ rych by ło wie le
w po wie cie. Na ob sza rach wiej skich, gdzie la -
sy le ża ły w nie da le kim są siedz twie wsi, ca łe
drew no by ło ku po wa ne na au kcjach drew na
(Hol zauk tion), któ re za wsze od by wa ły się w zi -
mie. Au kcję drew na, or ga ni zo wa ną w okre ślo -
nym re wi rze le śnym,  prze pro wa dzał od po -
wied ni le śni czy. W okre ślo nym ter mi nie
wszy scy za in te re so wa ni uda wa li się na nią
do la su. Ale wcze śniej, jesz cze na dłu go
przed roz po czę ciem ta kiej au kcji, miesz kań cy
skła da li so bie drew no opa ło we w le sie, no tu jąc
po ło że nie każ de go zgro ma dzo ne go sto su i je -
go ob ję tość w me trach sze ścien nych. Kie dy
do cho dzi ło do au kcji, sta ra no się ku po wać
drew no  już wcze śniej przy go to wa ne. Prze waż -
nie uda wa ło się  to, po nie waż przed tem wza -
jem nie do ga dy wa no się, dzię ki cze mu je den
dru gie mu nie sprzą tał sprzed no sa nie swo ich
par tii. Nie za wsze drew no do cze ka ło się wy -
wóz ki z la su. Nie któ re skła do wi ska po ło żo ne
by ły w pod mo kłym te re nie i do pie ro ostra
i mroź na zi ma  po zwa la ła na ich zwie zie nie.
Drew no wy cią ga no wów czas z la su wy ko rzy -
stu jąc za le ga ją cą gru bą war stwę śnie gu.

Płu gi pa ro we przed 1945 r.
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Je sień w daw nym
po wie cie nie mo dliń skim

Je sien ne odło wy
sta wów ryb nych

Odłów ryb roz po czy na no od spu stu wo dy ze
sta wu, co na stę po wa ło przez otwar cie tzw. „mni -
chów” (Mönchs) – ro dza ju skrzyń bu do wa nych
przy uj ściu sta wu, z któ rych wy su wa no po ko lei po -
je dyn cze de ski tzw. gro dzie. Trwa ło to od oko ło
dwóch do czte rech ty go dni. Dna sta wów by ły tak
zni we lo wa ne, że wo da spły wa ła po wo li, po przez
głów ny i bocz ne ro wy, do jed ne go za głę bie nia usy -
tu owa ne go przy mni chu – tzw. „do łu ryb ne go” (Fi -
sch gru be), skąd na stęp nie wszyst kie zgro ma dzo ne
tam ry by nie chyb nie wy cią ga no. Ry by  wy ła wia no
„ka szor ka mi”  (Käschern), sor to wa no, wa żo no,
a cza sem na wet  li czo no; na ko niec ła do wa no je
na cię ża rów ki. W cię ża rów kach na roz cią gnię tych
wo dosz czel nych płach tach, two rzą cych wan ny wy -
peł nia ne wo dą, ry by prze wo żo no do tak zwa nych
zbior ni ków płu czą cych, któ re znaj do wa ły się mię dzy
in ny mi przy tu ło wic kom mły nie zam ko wym, gdzie
po łą czo ne by ły z rze ką Ści na wą. Prze trzy my wa ne
dłu gi mi ty go dnia mi w świe żej wo dzie Ści na wy tra -
ci ły ba gien ny smak, któ rym naj czę ściej prze sią kły
w bo ro wi no wych wo dach sta wów ho dow la nych.

Do ły ry bie przed odło wem strze żo ne by ły dzień
i noc. Ła two by ło wy kraść stło czo ne w nich ry by,
a i zda rza ło się rów nież, że z ze msty lub dla ka wa -
łu ja cyś dow cip ni sie usu wa li ostat nie de ski z mni -
cha, a wte dy ty sią ce kar pi swo bod nie od pły wa ło so -
bie do Ści na wy. Straż przy ry bach ople cio na by ła
nit ką ro man ty zmu. W cza sie tej naj czę ściej dżdży -
stej i do tkli wie zim nej po ry ro ku, straż ni cy miesz ka -
li w sza ła sach skle co nych z de sek i płacht, przed któ -
ry mi ca ły mi no ca mi pło nę ły ogni ska. To by ło coś
w sam raz dla chło pa ków, któ rzy póź niej wie czo ra -
mi ni gdy nie mo gli na czas tra fić do do mu.

Wie ści o je sien nych odło wach ryb roz no si ły się
bar dzo szyb ko, a cza sem przy bie ra ły na wet po stać
ma łych fe sty nów lu do wych. Od bior cy ryb i za baw -
ni ga pie, z bli ska i z da le ka, a na wet ca łe kla sy ze
szkół wraz z na uczy cie la mi,  przy cho dzi li tu aby
z wy so kiej gro bli oglą dać odłów. Dla ro bot ni ków
przy sie ciach i zbior ni kach z wo dą, rów nież i dla ko -
biet pra cu ją cych przy sor to wa niu ryb, nie by ły to
jed nak lek kie dni, zwłasz cza, że naj czę ściej pa no wał

już do tkli wy, je sien ny chłód. Nie któ rzy, aby się roz -
grzać, wy pi ja li przy pra cy litr ślą skiej żyt niów ki (Li -
ter schle si se her Korn), po si la jąc się przy tym świe -
żą, przy sma żo ną na rusz cie ry bą.

Na sze rzecz ki i sta wy da wa ły jesz cze in ne róż -
ne sma ko wi te de li ka te sy: wę go rze i ra ki. 

Wę gorz upodo bał so bie szcze gól nie źró deł ka
i od no gi mar twej Ny sy, ale moż na go by ło spo -
tkać rów nież na spo koj nych od cin kach Ści na wy.
Ło wi ło się go spe cjal ną węd ką – grun tów ką. Naj -
le piej sma ko wał wę gorz świe żo uwę dzo ny, dla te -
go też wie dzą cy o tym węd ka rze wę dzi li go sa mi
przez oko ło 20 mi nut, uży wa jąc do te go spe cjal -
nych be czu łek po zba wio nych dna. Ry ba ta przy -
rzą dzo na ja ko „wę gorz sma żo ny” rów nież sta no -
wi ła wiel ki przy smak.

Ra ki, choć wcze śniej w 1930 za ra za zre du ko -
wa ła ich stan do mi ni mum, znów wy stę po wa ły
w wiel kich ilo ściach w pra wie wszyst kich wo dach.
By ły one wy so ce po żą da ne przez sma ko szy, a w wi -
niar niach na te re nie miast sta no wi ły dro go opła ca -
ne de li ka te sy. Sa mo dziel ne wy ła py wa nie ich po róż -
nych ro wach by ło cał kiem cie ka wą za ba wą.

Na gon ka pod czas wiel kie go
po lo wa nia

Póź ną je sie nią al bo wcze sną zi mą, przy sprzy -
ja ją cej po go dzie, przy cho dził czas  wiel kich po lo wań
z na gon ką, w gwa rze na zy wa nych grus ser Jo id.
Or ga ni za to ra mi ta kich po lo wań by li prze waż nie
hra bio wie, al bo też in ni wła ści cie le ziem scy miesz -
ka ją cy na te re nie po wia tu. Hra bia Pra sch ma re gu -
lar nie urzą dzał ta kie po lo wa nia w do brach pań -
skich Nie mo dlin, na któ re za pra sza no wie lu
zna ko mi tych strzel ców.

Rów nież mło dzi chłop cy cie szy li się, gdy ja ko
na gon ka  mo gli wziąć udział w ta kim po lo wa niu.
Na ty dzień przed tym le śni czo wie re wi rów le śnych
ogła sza li w oko li cy, że od bę dzie się po lo wa nie z na -
gon ką i ob ła wa. Każ dy na ga niacz, bio rą cy udział
w ta kim po lo wa niu, mu siał w wy zna czo nym dniu
i o okre ślo nej go dzi nie sta wić się przed go spo dą
w miej sco wo ści, w po bli żu któ rej or ga ni zo wa no po -
lo wa nie. 

Tak opi sy wał swój udział w na gon ce je den
z miesz kań ców wio ski Ra do szo wi ce: „... Już wcze -
śnie ra no wy ru sza li śmy w dro gę. Mat ka pa ko wa -
ła kil ka po żyw nych kro mek chle ba, któ re mu sia ły
star czyć na ca ły dzień. Oj ciec po ży czał swo ją dę -
bo wą ma syw ną la skę i za do wo lo ny śmia łek wy cho -
dził z do mu. 

Na po lo wa nie przy cho dzi ło czę sto po nad 100
na ga nia czy. Na po cząt ku do ko ny wa no usta wie nia
na gon ki. Aby le piej wy pła szać zwie rzę ta, nie któ rzy

na ga nia cze za opa try wa ni by li w drew nia ne ko łat -
ki. Póź niej, pod czas po lo wa nia, na ka zy wa no im
„idź cie po wo li i kle kocz cie  (Lang sam ge hen und
klap pern). My śli wi nie za wsze przy by wa li punk tu -
al nie do wy zna czo nych sta no wisk. Wów czas wszy -
scy nie cier pli wie cze ka li na znak roz po czę cia na -
gon ki, trą bio ny do pie ro wte dy, gdy strzel cy
do cho dzi li do wy zna czo nych im miejsc. Za raz po -
tem ru sza ła na gon ka. 

Ca ły las był prze cze sy wa ny, więc le śni czo wie
wy sta wia li sta no wi ska na jed nej z prze siek,  gdzie
strze la no do za pę dzo nej tam zwie rzy ny. Strzel cy
i na gon ka mi ja li się na otwar tym po lu lub przy ko -
tle. Strze la no do wszyst kie go, co wy szło z la su: sar -
ny, za ją ce, cie trze wie, ba żan ty, ku ro pa twy i li sy.
Bar dzo cie ka we by ły po lo wa nia prze bie ga ją ce
wzdłuż rze ki Ny sy Kłodz kiej. W mo krych za ro ślach
ży ło wie le ba żan tów. Na ga nia cze wo ła li: „trio,
trio”, po czym strzel cy pew nie mie rzy li do pta ków
wzla tu ją cych przy spa dzi stych brze gach rze ki.
Na ko niec po lo wa nia cho dzi li śmy więc ob ła do wa -
ni ba żan ta mi. 

Pod czas prze rwy obia do wej, przy ma łym
ogni sku za ja da li śmy przy nie sio ny ze so bą chleb,
za nim wzno wio no po lo wa nie. Po lo wa nie koń czo -
no wcze snym po po łu dniem. Wszy scy pod cho dzi -
li do ogni ska i ukła da li upo lo wa ną zwie rzy nę
w pół ko lu.  Le śni czo wie sta wa li w rzę dzie i trą bio -
no sy gnał za mknię cia, „śmierć sar ny i śmierć za -
ją ca” (Reh - und Ha sen tod).  Kie dy umil kły ro gi
my śliw skie strzel cy dzię ko wa li le śni czym i że gna -
li się my śliw skim po zdro wie niem  „We id manns
He il „.  Wszyst kich go ści sa do wio no w przy go to -
wa nych po wo zach i za wo żo no do zam ku w Nie -
mo dli nie, gdzie póź niej dłu go świę to wa no za koń -
czo ne  ło wy.

Na ko niec rów nież i na ga nia cze otrzy my wa li
swo je wy na gro dze nie, po czym uda wa li się w dro -
gę po wrot ną do do mu. Twar da zmar z li na i chłód,
da le ka dro ga, więc szło się naj pierw do go spo dy,
aby się ogrzać. Do do mu wra ca ło się zmę czo nym,
ale szczę śli wym po nie waż mi nio ny dzień był pięk ny
i bo ga ty w prze ży cia...” 

Ma riusz Woź niak
Źró dło: www.nie mo dlin.org

Zwóz ka drew na (Fo to sprzed 1945)

My śli wi i na gon ka w la sach tu ło wic kich ok. 1927
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IV LI GA PIŁ KI NOŻ NEJ

Nasz trze cio li go wiec mo że w mia rę spo koj nie
przy go to wy wać się do run dy wio sen nej. Ósme miej -
sce i śro dek ta be li to dzi siej szy wy nik ze spo łu z Gra -
czy. Osią gnię cia Skal ni ka by ły by jesz cze lep sze, gdy -
by w kil ku me czach do pi sa ło to przy sło wio we
pił kar skie szczę ście. Tym bar dziej, że prze gra ne ze -
spo łu w więk szo ści koń czy ły się róż ni cą jed nej bram -
ki. Trze ba jed nak pa mię tać, że jest to trud na gru pa
z ze spo ła mi ze Ślą ska, któ ra oku pu je czo łów kę tabeli
i jest bar dzo wy ma ga ją cym prze ciw ni kiem. Ży czy -
my ze spo ło wi po wo dze nia na wio snę.

Wy ni ki run dy je sien nej Skal ni ka Gra cze:
Skal nik Gra cze – Pnió wek Paw ło wi ce 3-2, Stal

Biel sko -Bia ła – Skal nik Gra cze 1-2, Skal nik Gra cze –
ROW Ryb nik 1-3, TOR Do brzeń – Skal nik Gra cze 0-
0, Skal nik Gra cze – Orzeł Ba bie ni ca 2-1, Vic to ria
Czę sto cho wa (b) – Skal nik Gra cze 2-1, Skal nik Gra cze
– Start Na my słów (b) 0-2, Roz wój Ka to wi ce – Skal nik
Gra cze 3-0, Ruch Zdzie szo wi ce – Skal nik Gra cze 3-0,
Skal nik Gra cze – LZS Kra sie jów 2-1, Vic to ria Chro ści -
ce – Skal nik Gra cze 0-1, Skal nik Gra cze – Start Bog -
da no wi ce (b) 2-2, LZS Le śni ca – Skal nik Gra cze 2-1,
Skal nik Gra cze – Skał ka Żab ni ca (b) 2-1

KLA SA B PIŁ KI NOŻ NEJ

Dwa na sze ze spo ły So kół i Hu ra gan za koń czy ły
bar dzo uda nie run dę je sien ną B kla sy. Pierw sza z dru -
żyn jest na miej scu dru gim, dru ga na miej scu trze -
cim. Jed nak pa trząc na ce le za ło żo ne przez ze spół
z Nie mo dli na, ja kim jest po wrót do kla sy A, sy tu acja
już nie jest ta ka do bra. Stra ta 9 punk tów do li de ra ze
Źli nic to jesz cze nie dra mat, ale sta wia przed no wo -
bu do wa nym ze spo łem bar dzo trud ne za da nie
na wio snę. Dru ży na z Gra bi na, jak co ro ku bar dzo so -
lid na i sku tecz na. Po twier dze niem jest naj wię cej strze -
lo nych bra mek ze wszyst kich ze spo łów w tej gru pie.
Zo ba czy my, jak po to czy się wio sna, któ ra zwe ry fi ku -

je moż li wo ści obu dru żyn i miej my na dzie ję, że bę dzie
ona uda na i za koń czy się dla nich suk ce sem. 

Wy nik run dy je sien nej
MKS So kół Nie mo dlin:

Orzeł II Źli ni ce (b) – So kół Nie mo dlin (s) 1-0, So -
kół Nie mo dlin (s) – LKS Chmie lo wi ce 3-1, Zie lo ni Li go -
ta T. – So kół Nie mo dlin (s) 2-2, So kół Nie mo dlin (s) –

Hu ra gan Gra bin 1-0, LZS Lu bo szy ce – So kół
Nie mo dlin (s) 1-4, So kół Nie mo dlin (s) – LZS Dą bro -
wa 2-2, LZS Prze chód – So kół Nie mo dlin (s) 0-2, So -
kół Nie mo dlin (s) – LZS Ma le rzo wi ce 5-2, Tem po
Opo le – So kół Nie mo dlin (s) 1-3, Orzeł Prą dy (b) – So -
kół Nie mo dlin (s) 2-2, So kół Nie mo dlin (s) – GKS
Kom prach ci ce (b) 5-1.

Wy ni ki run dy je sien nej
LZS Hu ra gan Gra bin:

LZS Ma le rzo wi ce – Hu ra gan Gra bin 1-2, Hu ra -
gan Gra bin – Tem po Opo le 5-2, So kół Nie mo dlin (s)
– Hu ra gan Gra bin 1-0, Hu ra gan Gra bin – GKS Kom -
prach ci ce (b) 9-3, Orzeł II Źli ni ce (b) – Hu ra gan Gra -
bin 2-1, Hu ra gan Gra bin – LKS Chmie lo wi ce 4-0,
Zie lo ni Li go ta T. – Hu ra gan Gra bin 3-5, Hu ra gan
Gra bin – Orzeł Prą dy (b) 4-4, Hu ra gan Gra bin – LZS
Lu bo szy ce 1-2, LZS Dą bro wa – Hu ra gan Gra bin 2-5.

KLA SA C PIŁ KI NOŻ NEJ

W tej kla sie roz gryw ko wej ma my trzy ze spo ły re -
pre zen tu ją ce na szą gmi nę. I co trze ba pod kre ślić, nie
jest naj waż niej sze miej sce tych dru żyn w ta be li, ale
ich chęć i za pał do gry. Za zwy czaj swo imi sa mo cho -
da mi w nie dzie lę mu szą po ko nać wie le ki lo me trów –
jak choć by z Ra do szo wic do Sto bra wy – aby ro ze -

grać li go wy mecz. Dla te go waż ne jest, że gra ją i chcą
grać, a na wio snę ży czy my im po wo dze nia i co raz lep -
szych wy ni ków w roz gryw kach.

Wy ni ki run dy je sien nej LZS Tłu sto rę by:
LKS Sto bra wa – LZS Tłu sto rę by 3-0, LZS Tłu sto rę -

by – Wal ka Ra do szo wi ce 2-1, Bi zon Kurz nie – LZS Tłu -

sto rę by 8-0, LZS Tłu sto rę by – Del ta Bie li ce 3-0 v. o.,
LZS II Kra sie jów – LZS Tłu sto rę by 3-1, LZS Tłu sto rę by
– Gwiaz da Kom prach ci ce 4-1, LZS Chrząsz czy ce –
LZS Tłu sto rę by 0-1, LZS Tłu sto rę by – Grom Świer kle 1-
3, Stra żak Wę gry – LZS Tłu sto rę by 4-3, LZS Tu ra wa –
LZS Tłu sto rę by 3-0. v. o., LZS Tłu sto rę by – LZS

Na kło 3-2, LZS Gro dziec – LZS Tłu sto rę by 5-3.

Wy ni ki run dy je sien nej
LZS Wal ka Ra do szo wi ce:

LZS Tłu sto rę by – Wal ka Ra do szo wi ce 2-1, Wal ka
Ra do szo wi ce – Del ta Bie li ce 4-2, Gwiaz da Kom prach -
ci ce – Wal ka Ra do szo wi ce 2-10, Wal ka Ra do szo wi ce
– Grom Świer kle 4-3, Wal ka Ra do szo wi ce – LZS Na -
kło 2-4, LKS Sto bra wa – Wal ka Ra do szo wi ce 2-3, Wal -
ka Ra do szo wi ce – Bi zon Kurz nie 2-5, LZS II Kra sie jów
– Wal ka Ra do szo wi ce 11-1, Wal ka Ra do szo wi ce – LZS
Chrząsz czy ce 3-3, Stra żak Wę gry – Wal ka Ra do szo -
wi ce 3-1, Wal ka Ra do szo wi ce – LZS Tu ra wa 2-1.

Wy ni ki run dy je sien nej LZS Gro dziec:
LZS Gro dziec – Wal ka Ra do szo wi ce 8-4, Del ta

Bie li ce – LZS Gro dziec 3-3, Grom Świer kle – LZS Gro -
dziec 2-1, LZS Na kło – LZS Gro dziec 6-2, LZS Gro dziec
– LKS Sto bra wa 0-4, Bi zon Kurz nie – LZS Gro dzie c3 -
-0 v. o., LZS Gro dziec – LZS II Kra sie jów 0-10, LZS
Chrząsz czy ce – LZS Gro dziec 0-3, LZS Gro dziec –
Stra żak Wę gry 1-1, LZS Tu ra wa – LZS Gro dziec 2-1,
LZS Gro dziec – LZS Tłu sto rę by 5-3.

III LI GA TE NIS STO ŁO WY 

W sek cji te ni sa sto ło we go So ko ła na stą pi ło wie -
le zmian. Ze spół wy co fał dru ży nę z II li gi i roz po czął
roz gryw ki w III li dze w opar ciu o swo ich za wod ni ków.
Wy ni ki dru ży ny nie są naj lep sze, ale daj my im tro chę
cza su i miej my na dzie ję, że ze spół po dej mie wal kę
i zdo ła utrzy mać się w III li dze. Na du ży plus trze ba
za pi sać, że jest pro wa dzo na pra ca z mło dzie żą, któ -
ra zaj mu je bar dzo do bre miej sca w tur nie jach ża czek
i mło dzi ków. To oni bę dą kie dyś przy szło ścią ze spo łu.

Wy ni ki run dy je sien nej
MKS So kół Nie mo dlin: 

LZS Za krzów – MKS So kół Nie mo dlin 8-2, MKS
So kół Nie mo dlin – AZS PWSZ Ny sa 2-8, GUKS By czy -
na – MKS So kół Nie mo dlin 8-2, MKS So kół Nie mo dlin
– KS LEL LEK Sła wi ce 3-8, MKS So kół Nie mo dlin, KTS
Kłod ni ca K -Koź le 3-8, MKS So kół Nie mo dlin – UKS
Da la chów 2-8, MKS So kół Nie mo dlin -
- KTS MOK SiR Za wadz kie 6-8, LZS Ku ja ko wi ce -MKS
So kół Nie mo dlin 8-5.

Wojciech Kwieciński

PODSUMOWANIE
JESIENI 2009

W NIEMODLIŃSKIM SPORCIE 

Za koń czy ły się
lub koń czą li go we roz gryw ki

je sien ne na szych dru żyn z te re nu
Gmi ny Nie mo dlin. Czas więc

na krót kie pod su mo wa nie
i przed sta wie nie ak tu al nych
wy ni ków na szych ze spo łów.
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w Grabinie

Od lewej: Martyna Jankiewicz,
Amelia Orlińska, Daria Wołoszczak,

Sebastian Gucwa, Szymon Przyłucki,
Bartosz Wincencik.

Wychowawca: p. Franciszka Baraniewicz 

Kla sa I a
Kac per Bie niek, Pa weł Bo os, Łu kasz Chło pec -
ki, Ma riusz Chro bak, Ju lia Chwa łek, Alek san -
dra Ja si niak, Mak sy mi lian Ko ło dziej, Wik to -
ria Kow nac ka, Wik to ria Kram czyń ska, Fi lip
Mróz, Da wid Pejs, Bar tosz Sier żant, Szy mon
Sier żant, Zu zan na So snow ska, Mi chał Te la -
tyń ski, We ro ni ka Waj man.

Wy cho waw ca: Ur szu la Su li ma

Kla sa I b
Iza be la Bo ber, Gra cja na Go li szew ska, Se we ryn
De me ter, Mi chał Fur man, Da wid Ja si niak, Wik to -
ria Je leń, Mi chał Le wan dow ski, Mi chał Ma cha -
rzyń ski, Lau ra Ski rzew ska, Ka mil Szew czak, Ka -
ro li na Ście płek, To masz Te la tyń ski, Mar ta
Za błoc ka, Da mian Za rzyc ki, Grze gorz Zwa rycz,
Pau li na Że la zna. 

Wy cho waw ca: Li dia Ba ry lak

Szkoła
Podstawowa nr 2

PULS
Niemodlina

Wydawca: Ośrodek Kultury w Niemodlinie, ul. Reja 1, tel./fax 77 460 60 96, e-mail: pulsniem@o2.pl
Redaktor Naczelny: Katarzyna Paszula-Gryf.
Współpracują: Michał Graczyk, Wojciech Kwieciński.
Skład i opracownie graficzne: Studio conTEXT, Opole, tel. 77 4567 335, www.context.pl
Druk: Drukarnia Sady, Krapkowice, tel. 77 466 70 24, www.sady.net.pl
Nakład: 1500 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo skrótu i korekty tekstów oraz nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. 



REKLAMA • REKLAMA • REKLAMA • REKLAMA • REKLAMA • REKLAMA • REKLAMA • REKLAMA • REKLAMA • REKLAMA • REKLAMA • REKLAMA

REKLAMA • REKLAMA • REKLAMA • REKLAMA • REKLAMA • REKLAMA • REKLAMA • REKLAMA • REKLAMA • REKLAMA • REKLAMA • REKLAMA

Śniadania • Obiady • Kolacje
Imprezy okolicznościowe

Chrzciny • Komunie • Śluby
Stypy

OBIADY
ABONAMENTOWE 16zł


