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Dro dzy Czy tel ni cy!

Od da je my w Wa sze rę -
ce ko lej ne wy da nie „Pul su
Nie mo dli na”. Wzo rem ubie -
głych wy dań nie bra ku je
w nim in for ma cji kul tu ral -
nych, cie ka wo stek z hi sto rii
na sze go re gio nu, spraw
spo łecz nych oraz wie ści
z gmi ny (m. in. pi sze my o wi -
zy cie dzie ci z Przed szko la
nr 2 w Do mu Dziec ka w Sko -
ro gosz czy, ja seł kach wy sta -
wio nych przez uczniów
ze Szko ły Pod sta wo wej nr 1
w Nie mo dli nie, ob cho dach
Dnia Bab ci i Dziad ka oraz
o pro te stach w spra wie ob -
wod ni cy Nie mo dli na).

Zgod nie z na szą obiet ni -
cą pre zen tu je my zdję cia
Zło tych Ju bi la tów 2009 ro -
ku oraz ma te riał z ba lu
stud niów ko we go przy szłych
ma tu rzy stów Ze spo łu Szkół

im. Bo le sła wa Chro bre go
w Nie mo dli nie.

War to ścią te go zi mo we -
go nu me ru są roz mo wy
z miesz kań ca mi: Ma ria nem
Olek są, Ja ro sła wem Ko pi -
jem, Jo lan tą Włoch, ale nie
tyl ko. Pre zen tu je my rów nież
roz mo wę z pol skim ry sow ni -
kiem sa ty rycz nym – Sła wo -
mi rem Łu czyń skim i Wik to -
rem Go riacz ko z Ny sy.
Praw dzi wą grat ką dla fa nów
ka ba re tu Pa ra nie nor mal ni
bę dzie wy wiad z Mi cha łem
Pasz czy kiem, au to graf i zdję -
cie twórców ka ba re tu. 

Ma my na dzie ję, że lek tu -
ra „Pul su Nie mo dli na”
przy fi li żan ce go rą cej her ba -
ty oraz w mi łym to wa rzy -
stwie umi li Pań stwu czas
i skró ci ocze ki wa nia na wio -
snę, cze go ser decz nie ży czy
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CHCE MY ŻYĆ – OB WOD NI CA!
Z Bur mi strzem Nie -

mo dli na Mi ro sła wem
Stan kie wi czem na te -
mat przy szło ści bu do wy
ob wod ni cy Nie mo dli na
i spo tka nia z Wi ce mi ni -
strem Mi ni ster stwa In -
fra struk tu ry, Po słem

Zie mi Opol skiej – Ta de uszem Jar mu zie wi -
czem roz ma wia Ka ta rzy na Pa szu la -Gryf.

PN: Pa nie Bur mi strzu, jak to się sta ło, że ty le
ostat nio sły chać o ob wod ni cy Nie mo dli na? Pi sze
o niej pra sa, dzien ni ka rze ra dio wi pra wie co dzien -
nie wy wo łu ją ten te mat…

Bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz:
Kie dy dwa la ta te mu obec ny Wo je wo da Opol ski Pan
Ry szard Wil czyń ski roz po czy na jąc swo ją pra cę spo tkał
się z wój ta mi, bur mi strza mi i sta ro stą na sze go po wia -
tu, zwró ci łem się do wo je wo dy i mar szał ka wo je wódz -
twa z ape lem o pod ję cie ener gicz nych dzia łań na rzecz
bu do wy ob wod ni cy Nie mo dli na. Trze ba przy znać, że
od tam tej po ry wie le się zmie ni ło. Zo sta ły wy ko na ne
ana li zy na tę że nia ruchu dro go we go, od by ły się kon sul -
ta cje spo łecz ne, któ re do pro wa dzi ły do pod ję cia przez
Ra dę Miej ską uchwa ły po zy tyw nie opi niu ją cej
tzw. IV wa riant bu do wy ob wod ni cy, GDD KiA w Opo -
lu roz po czę ła pra ce zwią za ne z wy ty cze niem ko ry ta rza
pla no wa nej in we sty cji, po wstał ra port od dzia ły wa nia
na śro do wi sko tej in we sty cji. Trwa ją koń co we pra ce
zmie rza ją ce do uzy ska nia de cy zji śro do wi sko wej, któ -
ra jest nie zbęd na do uzy ska nia zie lo ne go świa tła dla
prac pro jek to wych i uzy ska nia po zwo le nia na bu do wę.
To jest dłu gi i żmud ny pro ces przed in we sty cyj ny. Dziś
trwa po szu ki wa nie pie nię dzy na pra ce pro jek to we.
Ta kich ob wod nic w kra ju ma po wstać kil ka dzie siąt. Dla
wszyst kich nie wy star czy pie nię dzy. Stąd też sta ra nia
wie lu sa mo rzą dów o to, aby ich pro ble my by ły roz wią -
za ne w pierw szej ko lej no ści. Stąd też ta kie za in te re so -
wa nie me diów sku tecz no ścią dzia łań władz wo je wódz -
twa oraz par la men ta rzy stów na rzecz bu do wy no wej
in fra struk tu ry dro go wej.

PN: Spo tkał się Pan z Wi ce mi ni strem Mi ni ster -
stwa In fra struk tu ry, Po słem Zie mi Opol skiej Ta de -
uszem Jar mu zie wi czem, któ ry 25 stycz nia br. peł nił
dy żur w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli nie. Głów nym
te ma tem roz mów by ły spra wy zwią za ne z bu do wą
ob wod ni cy Nie mo dli na. Co po wie dział Pa nu Mi ni -
ster, ja kich udzie lił gwa ran cji bu do wy ob wod ni cy?

Bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz:
Na mo je za pro sze nie Pan Mi ni ster od był dy żur po sel -
ski w Nie mo dli nie. Spo tkał się z rad ny mi Ra dy Miej skiej
oraz miesz kań ca mi. Głów nym te ma tem roz mów by ła
spra wa ob wod ni cy Nie mo dli na. Nie ste ty, nie wszy scy
miesz kań cy chcą tej ob wod ni cy. Mi ni ster Jar mu zie wicz
usły szał od kil ku osób, że ja ki kol wiek prze bieg ob wod -
ni cy po łu dnio wej nie jest do za ak cep to wa nia. Cał ko wi -
cie od mien ne zda nie pre zen to wa li rad ni Ra dy Miej -
skiej. Stąd też mi ni ster pro sił o wy ja śnie nia.
Przy bli ży łem plu sy i mi nu sy pro po no wa nych prze bie -
gów przy szłej ob wod ni cy. Każ dy z nich wy wo łu je skut -
ki dla osób obec nie miesz ka ją cych w po bli żu hi po te -
tycz ne go prze bie gu ob wod ni cy. Tak jak na ca łym
świe cie, bu do wa no wej dro gi mu si uwzględ niać róż ne
uwa run ko wa nia. W przy pad ku kon flik tów in te re sów
osta tecz nie trze ba zde cy do wać się na tzw. mniej sze
zło. Umó wi li śmy się na ko lej ne roz mo wy. Spra wa wpro -
wa dze nia ob wod nic Ny sy i Nie mo dli na do rzą do we go
pro gra mu bu do wy dróg jest nie mal prze są dzo na. Po -
trzeb na jest w tej chwi li zgo da i wspól ne dzia ła nie
na rzecz urze czy wist nie nia na szych ocze ki wań.

Pod ha słem „Chce my żyć – ob wod ni -
ca” od by ły się już trzy pro te sty w spra wie
bu do wy ob wod ni cy Nie mo dli na. Pierw sze
dwa mia ły miej sce w grud niu (21 i 28
grud nia 2009 r.), na to miast trze ci w pią -
tek 22 stycz nia br. (So snów ka i Nie mo -
dlin). Z Ma ria nem Olek są, jed nym z or ga -
ni za to rów gru dnio wych i stycz nio wych
pro te stów, o po dej mo wa nych dzia ła niach
i spo dzie wa nych efek tach roz ma wia Ka ta -
rzy na Knie ja.

PN: Pro szę po wie dzieć, jak prze bie ga ły gru -
dnio we i stycz nio we zgro ma dze nia? Ilu miesz kań -
ców Nie mo dli na przy łą czy ło się do nich?

Ma rian Olek sa: Do pierw sze go pro te stu przy łą -
czy ło się 226 osób, na to miast w cza sie dru giej ak cji
pro te sta cyj nej na szą ini cja ty wę wspar ło do dat ko wo
jesz cze 96 osób. W stycz nio wych blo ka dach udział
wzię ło 140 osób.

PN: Czy Pań stwa dzia ła nia przy nio sły już ja -
kiś kon kret ny efekt? Jak obec nie wy glą da spra wa
ob wod ni cy?

Ma rian Olek sa: My ślę, że tak. Roz ma wia no już
o nas w Sej mie RP. Jest de cy zja z Dy rek cji Dróg Kra -
jo wych przy zna nia 15 mi lio nów zło tych na spo rzą -
dze nie do ku men ta cji bu do wy ob wod ni cy. 

PN: Na dal pro te stu je cie?
Ma rian Olek sa: Tak, ocze ku je my przyspie sze nia

prac nad pla no wa ną bu do wą ob wod ni cy Nie mo dli -
na. Za mie rza my pro te sto wać do skut ku.

PN: Do 1 lu te go br. zbie ra ne by ły pod pi sy
pod pe ty cją do Pre mie ra RP w spra wie przy spie -
sze nia bu do wy ob wod ni cy Nie mo dli na. Ilu lu dzi
pod pi sa ło się pod pe ty cją?

Ma rian Olek sa: Ma my oko ło dwóch ty się cy pod -
pi sów i cią gle ich przy by wa. 

PN: Dla cze go po wsta nie ob wod ni cy jest tak
waż ne?

Ma rian Olek sa: Przede wszyst kim ob wod ni ca
zmniej szy ruch dro go wy w mie ście, „od kor ku je” je, za -
pew ni bez pie czeń stwo pie szych – ma my na wzglę -
dzie zwłasz cza dzie ci. Po za tym zbyt du ża licz ba po -
jaz dów nie ko rzyst nie wpły wa rów nież na sa mo
mia sto – ry nek, któ ry jest pięk ny i uni ka to wy na ska -
lę eu ro pej ską – chce my, by tak zo sta ło. 

PN: Jak Pan my śli, czy gło sy miesz kań ców zo -
sta ną w koń cu wy słu cha ne? Ja kie Pan wią że z tym
na dzie je?

Ma rian Olek sa: Je ste śmy ska za ni na suk ces!
Gdy bym nie wie rzył, że tak bę dzie, nie an ga żo wał -
bym się w ten pro jekt. Za kła da się, że po trze ba oko -
ło pię ciu lat, by zbu do wać ob wod ni cę, a ja my ślę, że
przy do brej wo li osób de cy zyj nych i urzęd ni ków, mo -
że ona po wstać już w prze cią gu dwóch lat. O to
wal czy my. 

PN: Ży czy my za tem po wo dze nia.
Ma rian Olek sa: Dzię ku ję.

Roz wia ne na dzie je
Spe cjal nie dla Czy tel ni ków Pul su Nie mo dli na

pre zen tu je my skrót wy po wie dzi Se na to ra RP
Nor ber ta Kraj cze go, obec ne go na 50 se sji Ra dy
Miej skiej w Nie mo dli nie, na te mat ob wod ni cy
Nie mo dli na i Ny sy.

Nor bert Kraj czy: „Opty mi stą by łem dostycz nia te -
go ro ku – już wy star czy. Wszyst kie wy po wie dzi Mi ni stra In -
fra struk tu ry Ce za re go Gra bar czy ka po twier dza ją, że ob wod -
ni ce Nie mo dli na i Ny sy to za da nia waż ne i prio ry te to we.
We dług mo jej wie dzy do dziś nie ma jed nak zgo dy Mi ni stra
Fi nan sów Ja na Ro stow skie go na uru cho mie nie środ ków fi -
nan so wych nawy ko na nie pro jek tów ob wod nic. Kwo ta jest ra -
czej śmiesz na –mia ło być15 mi lio nów zło tych, a te raz już tyl -
ko jest mo wa o5 mi lio nach. Pew nym jest, że kwo ta fak tycz nie

zo sta ła za pi sa na za rów no wMi ni ster stwie In fra struk tu ry, jak
i w bu dże cie GDD KiA. Dy rek tor GDD KiA w Opo lu, Bo le sław
Pu stel nik ma za tem pie nią dze nawy ko na nie pro jek tu ob wod -
ni cy Nie mo dli na. Cóż z te go, sko ro dy rek tor Pu stel nik nie mo -
że ich wy dać bez zgo dy swo je go sze fa w War sza wie? Mi ni -
ster Fi nan sów wstrzy mał fi nan so wa nie bu do wy wszyst kich
dróg, zawy jąt kiem bu do wy dróg szyb kie go ru chu iau to strad.
Ape lu ję więc do władz i miesz kań ców Nie mo dli na – je śli nie
bę dzie cie dzia łać, na gła śniać Wa szych po trzeb, spra wa ob -
wod ni cy znów sta nie w miej scu. Mu si cie po łą czyć si ły i we
współ pra cy z Ny są po dej mo wać dzia ła nia.” 

Smut ne sło wa wy po wie dzia ne przez se na to ra za chwia -
ły na dzie jami rad nych imiesz kań ców naszyb ką re ali za cję ob -
wod ni cy Nie mo dli na. Te mat ob wod ni cy do dat ko wo kom pli ku -
je brak sto sow nej de cy zji śro do wi sko wej, za wy da nie któ rej
od po wie dzial ny jest Wo je wo da Opol ski. Opo mo cy iwspar ciu
w tej spra wie, pod czas kon wen tu mar szał ków wo je wództw
wNy sie (21 stycz nia br.), za pew niał Mi ni ster Ce za ry Gra bar -
czyk. Po dob ne obiet ni ce skła dał pod czas po nie dział ko we go dy -
żu ru po sel skie go w Nie mo dli nie Wi ce mi ni ster In fra struk tu ry
Ta de usz Jar mu zie wicz. Na dzi siaj spra wa pro jek tu ob wod ni -
cy mia sta wy da je się po zo sta wać je dy nie w rę kach Mi ni stra
Fi nan sów oraz Pre mie ra Do nal da Tu ska. Być mo że nie wszyst -
ko jesz cze stra co ne? Wie lu po li ty ków obie cu je wspar cie dzia -
łań sa mo rzą du Nie mo dli na, spra wa jed nak stoi w miej scu.

Ka ta rzy na Pa szu la -Gryf

Spotkanie z wiceministrem

Wystąpienie podczas sesji Rady Miejskiej
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Ta de usze roz da ne
Szko ła w Ro gach w tym ro ku ob cho -

dzi ła ma ły ju bi le usz – już po raz pią ty wrę -
czo no jej przy ja cio łom sta tu et kę Ta de usza.
Uro czy stość ta jest ob cho dzo na każ de go
ro ku o tej sa mej po rze, w okre sie Świąt
Bo że go Na ro dze nia. 

O tym, kto w da nym ro ku zo sta nie uho no ro wa -
ny sta tu et ką Ta de usza de cy du je Ka pi tu ła. Każ dy
czło nek Ka pi tu ły ma pra wo zgła sza nia kan dy da tów
i dro gą dys ku sji oraz wy mia ny ar gu men tów za po -
szcze gól ny mi kan dy da ta mi wy ła nia na jest gru pa
wy róż nio nych. Sta tu et kę tę moż na otrzy my wać wie -
lo krot nie, a każ dy z lau re atów jest oso bo wo ścią
szcze gól ną, wspie ra ją cą szko łę w spra wach wiel -
kich i ma łych. Czu ją się oni zwią za ni ze szko łą,
a ucznio wie rze czy wi ście od czu wa ją ich po moc.
Do tej chwi li wy róż nie nie to otrzy ma ło 28 osób i jed -
na oso ba praw na.

Na zwa sta tu et ki wy wo dzi się od imie nia pa tro -
na szko ły Ta de usza Ko ściusz ki – jest ona wy róż nie -
niem przy zna wa nym dla osób lub firm w trzech ka -
te go riach: szcze gól ne dzia ła nia na rzecz wspie ra nia
szko ły, po moc w jej funk cjo no wa niu oraz po moc fi -
nan so wo – rze czo wa.

Tra dy cyj nie i w tym ro ku na gro dy przy zna no
w trzech ka te go riach. Wrę czo no je na gru dnio wej ga -
li w obec no ści za pro szo nych go ści, uczniów, ro dzi -
ców i miesz kań ców oko licz nych miej sco wo ści. Lau re -
aci od bie ra li sta tu et ki w pod nio słej sce ne rii,
a pu blicz ność zgo to wa ła na gro dzo nym owa cje. Każ -
dy Lau re at otrzy mał sta tu et kę oraz opra wio ne rę ko -
dzie ło z mo ty wem szko ły, wła sno ręcz nie wy ko na ne
przez na uczy cie li tej pla ców ki.

W ro ku 2009 do gro na sza cow nych
Lau re atów do łą czy li:

• Ka te go ria I – Oso ba wspie ra ją ca szko łę w spo sób szcze gól ny 
Jan Olek sa, 
Ta de usz Ziół kow ski 
Sta tu et kę TA DE USZA otrzy ma li za bu do wa nie po zy tyw ne go wi ze run -
ku szko ły, za życz li wość i wspie ra nie wszel kich ini cja tyw szko ły.

• Ka te go ria II – Dzia łal ność na rzecz szko ły
An drzej Do ma lew ski, 
Ma riusz Szur gut, 
Zbi gniew Szur gut 
Sta tu et kę Ta de usza otrzy ma li za ogrom ne za an ga żo wa nie w dzia ła -
nia szko ły  i śro do wi ska, bez in te re sow ną po moc, życz li wość, wspar -
cie oraz po moc przy or ga ni za cji im prez śro do wi sko wych. 

• Ka te go ria III – Dar czyń ca -Spon sor 
Jan Ka sper ski
Sta tu et kę TA DE USZA otrzy mał za po moc rze czo wo -fi nan so wą dla
szko ły. 
Gra tu lu je my Wszyst kim Lau re atom i ży czy my

wie lu suk ce sów.
Jo lan ta Włoch

PN: Kto był ini cja to rem po wsta nia Ama tor -
skie go Ze spo łu Te atral ne go i jak na ro dził się po -
mysł przed sta wie nia „Pa sto rał ka”?

Jo lan ta Włoch: Po mysł po wsta nia Ama tor -
skie go Ze spo łu Te atral ne go przy Szko le Pod sta wo -
wej w Ro gach zro dził się po uda nym wy stę pie gru -
py do ro słych i dzie ci pod czas gmin nych
uro czy sto ści trze cio ma jo wych. Już w czerw cu po -
ja wił się po mysł ko lej ne go wy stę pu – tym ra zem te -
ma ty ka sztu ki mia ła być bo żo na ro dze nio wa. Do -
szli śmy do wnio sku, że po win ni śmy wy sta wić ją
na or ga ni zo wa nym przez szko łę co rocz nym śro do -
wi sko wym spo tka niu wi gi lij nym. Jest to spo tka nie,
w któ rym za wsze uczest ni czą spon so rzy, przy ja cie -
le szko ły, ab sol wen ci, ro dzi ce, ucznio wie i wszy scy
miesz kań cy oko licz nych miej sco wo ści. Za pro si li -
śmy do udzia łu w tym przed się wzię ciu wie le osób.
Tym sa mym ze spół wy stę pu ją cy na ob cho dach
rocz ni cy 3 Ma ja znacz nie się po więk szył. Do szli ko -
lej ni chęt ni. A i sa ma sztu ka, któ rą za mie rza li śmy
wy sta wić („Pa sto rał ka” wg Le ona Schil le ra) wy ma -
ga ła ob sa dy wie lo oso bo wej. 

PN: Jak dłu go trwa ły przy go to wa nia
do przed sta wie nia?

Jo lan ta Włoch: Przy go to wa nia trwa ły wie le
mie się cy – tak jak wspo mnia łam wcze śniej – pierw -
sze dzia ła nia pod ję li śmy już w czerw cu (po szu ki wa -
nie i wy bór od po wied nie go tek su, do sto so wa nie go
do na szych moż li wo ści, przy dział ról, itp.). Pierw sze
spo tka nia po nad 30-oso bo we go ze spo łu roz po -
czę ły się pod ko niec wrze śnia. Do ro śli lu dzie, ama -
to rzy, któ rzy pra cu ją w róż nych za wo dach, ma ją -
cy róż ne wy kształ ce nie, za czę li spo ty kać się
wie czo ra mi, po świę ca jąc swój pry wat ny czas, aby
stwo rzyć wi do wi sko dla lo kal nej spo łecz no ści.
Przed się wzię cie, któ re go się pod ję li śmy wy ma ga ło
du że go na kła du pra cy ze stro ny ca łe go ze spo łu, bo
prze cież sa mi mu sie li śmy wy ko nać sce no gra fię,
przy go to wać ko stiu my i oczy wi ście opa no wać wca -
le nie ła twy tekst, a tak że wy tre no wać ge sty, ru chy,
mi mi kę i swo bo dę na sce nie. Zda rza ły nam się
chwi le zwąt pie nia, czy aby nie „po rwa li śmy się”
na zbyt wie le, czy aby nie po sta wi li śmy so bie zbyt
wy so ko po przecz ki i czy po do ła my do pro wa dzić
ten po mysł do fi na łu. Ale efekt koń co wy prze rósł
na sze ocze ki wa nia. Uda ne wy stę py w Ro gach, Nie -
mo dli nie, Gra czach i Tu ło wi cach zo sta ły przy chyl -
nie przy ję te przez wi dow nię z tych miej sco wo ści, co
by ło dla nas naj więk szą na gro dą. Przed każ dym
wy stę pem za ku li sa mi po wie trze wrza ło od na -
szych emo cji. Kto raz za sma ku je te go uczu cia –
pod eks cy to wa nia, sku pie nia i nie opi sa nej ra do ści
po uda nym wy stę pie – bę dzie je w so bie pie lę gno -
wał i ni gdy nie za po mni. 

PN: Któ re oso by naj bar dziej za an ga żo wa -
ły się w re ali za cję pro jek tu?

Jo lan ta Włoch: Pa sto rał kę wg tek stu Le ona
Schil le ra wy re ży se ro wał Zdzi sław Wa sy lik. Ze spół
Te atral ny przy Szko le Pod sta wo wej w Ro gach jest
nie zwy kły, po nie waż gru py ak tor skiej nie two rzą
pro fe sjo na li ści. Wszy scy wy stę pu ją cy w nim to lu -
dzie po waż ni, po wszech nie zna ni, któ rzy mi mo to

nie ba li się wyjść na sce nę i sa mi świet nie się ba -
wiąc, po zwa lali po śmiać się z sie bie są sia dom
i zna jo mym. Jed ni uwa ża ją, że za ba wa w te atr da -
je moż li wość na ucze nia się współ pra cy w gru pie,
in ni, że dzię ki niej czło wiek na bie ra od wa gi i umie
na brać do sie bie ty le dy stan su, aby prze ła mać
swo je sła bo ści i in dy wi du al nie za ist nieć na sce -
nie. Jed nak jed no jest pew ne – wspól ne two rze nie
sztu ki w nie zwy kły spo sób zbli ża na wet zu peł nie
róż nych lu dzi. Sta ra my się, ja ko szko ła funk cjo nu -
ją ca w ma łej wsi, speł nić wie le ról – a przede
wszyst kim łą czyć i gro ma dzić wo kół ca łą lo kal ną
spo łecz ność. Je ste śmy je dy nym ośrod kiem kul tu ro -
twór czym, dla te go też wy cho dzi my do śro do wi ska
z róż ny mi ini cja ty wa mi i pro po zy cja mi, zachęcając
do ak tyw nej dzia łal no ści. Cie szy nas, że co raz więk -
sze gro no osób iden ty fi ku je się z na szy mi po czy na -
nia mi.

W przed sta wie niu Pa sto rał ka
(wg tek stu Le ona Schil le ra)

wy stą pi li:

Za po wia dacz i pa sterz Bar tos – Wie sław Po go -
now ski
Ma ria – Jo lan ta Sie dlak
Jó zef – Jan Ło ziń ski
Adam i pa sterz Ko ry don – Zbi gniew Szur gut
Ewa i Anioł– Mał go rza ta Pa sier bek
Ar cha nioł – Bo że na Ga la
Pa sterz Bar tek – Ma riusz Szur got
He rod i pa sterz Szy mon –An drzej Do ma lew ski
He ro do wa i go spo dy ni – Jo lan ta Włoch
Go spo darz i pa sterz Ku ba – Ry szard Tu rek
Dia beł – Ka zi mierz Nie byl ski
Śmierć i Anioł – An na Pro che ra
Het man – Da wid Włoch, Ra fał Do ma lew ski
Król Kac per –Zbi gniew No wak 
Król Mel chior i Wo jak – Sła wo mir Kow nac ki
Król Bal ta zar i Wo jak – Grze gorz Lam pa
Anio ło wie – Kry sty na Ku śnierz, Do na ta Kow nac -
ka, An ge li ka Fi gur ska, Aga ta Tu rek, Ania Pro che ra 
Pa zio wie – Se ba stian Głąb, Ma ciej Szur gut, Ma ciej
No wak
Anioł ki – Ze spół ta necz ny ze Szko ły Pod sta wo wej
w Ro gach
Chór – Ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej w Ro gach
Opra wa mu zycz na – Wal de mar Ju zwa
Oświe tle nie – Piotr Ja gi

Re ży ser wi do wi ska
Zdzi sław Wa sy lik

Laureaci

Wspól ne two rze nie sztu ki
w nie zwy kły spo sób zbli ża na wet
zu peł nie róż nych lu dzi...
Z Jo lan tą Włoch, dy rek to rem Pu blicz nej Szko ły Pod sta wo wej
w Ro gach roz ma wia Mi chał Gra czyk.
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W go dzi nach po ran nych, mi mo zim nej i bia łej nie -
dzie li, wo lon ta riu sze ru szy li w mia sto z pusz ka mi oraz
iden ty fi ka to ra mi WOŚP, by jesz cze raz prze ko nać się
o szczo dro bli wo ści i go rą cych ser cach miesz kań ców.
Or ga ni za to rem nie mo dliń skie go Fi na łu był tu tej szy
Ośro dek Kul tu ry. W je go bu dyn ku o go dzi nie 15.00
roz po czę ły się im pre zy kul tu ral ne, pod czas któ rych
przy by li go ście mo gli prze żyć du cho wo -mu zycz ną
ucztę, na cie szyć uszy i oczy atrak cja mi przy go to wa ny -
mi przez or ga ni za to rów i, bio rąc udział w li cy ta cji pa -
mią tek fun da cji oraz rze czy prze ka za nych przez pry wat nych dar czyń ców,
wspo móc fi nan so wo Or kie strę. 

Obok spo tka nia z pio sen ką li te rac ką w wy ko na niu wo ka li stów z nie mo dliń -
skie go Stu dia Pio sen ki, któ re od by wa ło się w ka me ral nej sa li mu zycz nej, moż na
by ło rów nież obej rzeć wy sta wę prac pla stycz nych ny skie go ry sow ni ka Wik to ra
Go riacz ko (pięk ne, bar dzo re ali stycz ne por tre ty). Mi ło śni cy cięż kie go brzmie nia
mo gli na to miast po słu chać ka pel roc ko wych, któ re gra ły zgod nie z ideą te go
przed się wzię cia – bez wy na gro dze nia fi nan so we go (ze spół Moy ra, Ma ra zma,

Ana ha ta). Mi mo po cząt ko wo nie wiel kiej fre kwen cji, z upły wem cza -
su go ści przy by wa ło i pie nię dzy na Or kie strę rów nież. 

Wiel kim po wo dze niem cie szy ła się au kcja pa mią tek, a naj bar -
dziej za żar ty bój sto czo no o ko szul ki WOŚP (jed na z au to gra fem Jur -
ka Owsia ka). Atrak cją by ły tak że uni ka towe mo ne ty ko lek cjo ner skie, sta -
re wi do ków ki i al bum o Nie mo dli nie „Pocz tów ka z Nie mo dli na”, ga dże ty
WOŚP oraz spe cjal nie na tę oka zję upie czo ny przez cu kier nię Pań stwa
Peł ki tort. Uro czy sto ści w ra mach Fi na łu WOŚP za koń czył krót ki po kaz
sztucz nych ogni, któ ry sym bo li zo wał or kie stro we świa teł ko do nie ba. 

W Nie mo dli nie na fun da cję Jur ka Owsia ka ze bra no po nad trzy
ty sią ce zło tych. Pie nią dze te bę dą, być mo że skrom nym, ale istot nym

wkła dem w po moc cho rym dzie ciom, któ re w tym dniu by ły prze cież naj waż niej -
sze. Ofia ro daw com, uczest ni kom oraz wszyst kim lu dziom do brej wo li or ga ni za -
to rzy (Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie) ser decz nie dzię ku ją.

Ka ta rzy na
Knie ja

Or kie stra
za gra ła

10 stycz nia br. już
po raz osiem na sty
za gra ła Wiel ka Or -
kie stra Świą tecz nej
Po mo cy Jur ka Owsia -
ka. Tym ra zem pie nią -
dze zbie ra no na spe -
cja li stycz ny sprzęt
do dia gno zo wa nia
cho rób no wo two ro -
wych u dzie ci. Na sze
mia sto nie prze rwa -
nie od dru giej edy cji
bie rze udział w tym
świę cie. Tak rów nież
by ło te go ro ku.

Wolontariusze

Koncert na dużej scenie

Wystawa Wiktora Goriaczko

Pieniędzy przybywa

Licytacja pamiątek



W dniu 22 grud nia 2009 r. ucznio wie
Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Nie mo dli nie wy -
sta wi li ja seł ka w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo -
dli nie. Pod czuj nym okiem pa ni Ewy Ko no wa -
luk dzie ci z kla sy Ia przy go to wa ły pięk ne
przed sta wie nie pod ty tu łem: „Noc gru dnio -
wa”. Szkol ny ze spół wo kal ny pro wa dzo ny
przez pa nią Mał go rza tę Da wi dziak oraz
gru pa fle to wa przy go to wa na przez pa nią
Bar ba rę Ko ło dyń ską ko lę da mi i pa sto rał -
ka mi wpro wa dzi ła wszyst kich obec nych
w at mos fe rę Świąt Bo że go Na ro dze nia.

„Ma li ak to rzy” po przez pięk ną grę, re cy ta cję
i śpiew do star czy li wie lu wra żeń. Przy po mnie li nam,
co waż ne go do ko na ło się owej pa mięt nej no cy w Be -
tle jem Judz kim. Splen do ru do da ły rów nież stro je
,,wy cza ro wa ne” przez ro dzi ców oraz pięk na de ko ra -
cja przy go to wa na przez pa nią An nę Ci szew ską i pa -
na Ma riu sza Ko no wa lu ka.

Grom kie okla ski wi dzów oraz sło wa po chwa ły
pły ną ce z ust przy by łych go ści – Bur mi strza Nie mo -
dli na pa na Mi ro sła wa Stan kie wi cza i Prze wod ni czą -
ce go Ra dy Mia sta pa na Ja na Olek sę da ły wszyst kim
za an ga żo wa nym w to dzie ło wie le sa tys fak cji.

Ta uro czy stość by ła rów nież oka zją do wrę cze nia
na gród zwy cięz com zor ga ni zo wa nych pod czas ad wen -
tu kon kur sów „Naj pięk niej szy anioł” i „Szop ka Be tle jem -
ska”. Dy rek tor szko ły wrę czył na gro dy lau re atom. Ko mi -
sja kon kur so wa mia ła bar dzo trud ne za da nie, gdyż
każ de dzie ło by ło po my sło wo i pięk nie wy ko na ne.

Spo śród 65 prac wy ty po wa no zwy cięz ców:
Anioł
I miej sce– Ade la Di łaj kl. 1c
II miej sce – Pa tryk Dzie dzic kl. 2b
III miej sce – Na ta lia Sprung kl. 1a

i Ra fał Ku rat nik kl. 1c
Wy róż nie nia: Pa try cja Ka sprzy szyn kl. 1c; Ju lia

Mam czyń ska kl. 1a; Pau li na Ol szew ska kl. 3a; Alek -
san dra Ga tak kl. 3a.

Szop ka Be tle jem ska
I miej sce – Pa try cja Tom ków kl. 4a,
II miej sce – Bar tosz Haj ta ło wicz kl. 1a

III miej sce – Ka ta rzy na Ka nas kl. 6b
Wy róż nie nia: Wik to ria Ła zarz kl. 4a; An na Ko no -

wa luk kl. 6b; An na Ka miń ska kl. 5a.
Po zo sta li uczest ni cy kon kur sów zo sta li na gro -

dze ni przez pa na Dy rek to ra drob ny mi upo min ka mi
i sło dy cza mi.

Na za koń cze nie Bur mistrz Nie mo dli na oraz
Dy rek tor szko ły zło ży li wszyst kim świą tecz no – no wo -
rocz ne ży cze nia. Ser decz ne po dzię ko wa nia skie ro wa -
no w stro nę pa ni Dy rek tor Ośrod ka Kul tu ry za udo -
stęp nie nie sa li wi do wi sko wej oraz pa nom
Sła wo mi ro wi Ra dec kie mu i Pio tro wi So plo wi za po -
moc tech nicz ną w re ali za cji ja se łek. 

Ewa Ko no wa luk

Noc gru dnio wa
PULS
Niemodlina
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Z wizytą w Domu Dziecka
18 grudnia 2009 r. dzieci z Przedszkola Publicznego nr 2 w Niemodlinie odwiedziły

Dom Dziecka w Skorogoszczy.

Przedszkolaki wraz z pracownikami przedszkola miały ważną misję, ponieważ w wyniku zbiórki wśród
rodziców i najbliższych: zabawek, słodyczy oraz odzieży, zawiozły paczki dla wychowanków Domu Dziecka.

Zaangażowanie wszystkich ze środowiska przedszkola (rodzice, dzieci, pracownicy, znajomi) było
ogromne i wynikało z wrażliwości na potrzeby innych.

Inf. wł. 

Anielskie śpiewanie

Trzej Królowie

Mali aktorzy

W dniu Waszego Święta...
Tegoroczne uroczystości związane ze świętem Babci i Dziadka organizowane przez

Szkołę Podstawową nr 1 w Niemodlinie odbyły się w Ośrodku Kultury. 
W sali widowiskowej, przy licznie wypełnionej widowni, uczniowie z klas drugich Szkoły Podstawowej nr

1 w Niemodlinie zaprezentowały wspaniały występ. 
Pociechy pod czujnym okiem pań wychowawczyń recytowały wiersze, śpiewały, tańczyły (na szczególną

uwagę z pewnością zasługuje break-dance w wykonaniu dzieci, pokaz małych cheerleaderek  i taniec z hula-
hop). Żywiołowe reakcje babć i dziadków, którzy byli honorowymi gośćmi koncertu świadczą o tym, że czas
spędzony wspólnie z wnukami nie był stracony i przyniósł wszystkim wiele radości i wzruszeń.

Katarzyna Knieja

Dzień Babci i Dziadka w bibliotece
W środę 20 stycznia br. grupa najmłodszych czytelników spotkała się w oddziale dla

dzieci naszej biblioteki. Okazją do spotkania było przypadające w styczniu „Święto
Babci i Dziadka”.

Dzie ci z du żym za an ga żo wa niem wy ko na ły por tre ty swo ich ko cha nych dziad ków. Po po łu dnio we spo -
tka nie upły nę ło bar dzo mi ło i we so ło, a wszyst kie wy ko na ne przez naj młod szych pra ce zo sta ły wy eks po -
no wa ne w bi blio te ce.

Inf. wł.

Wizyta przedszkolaków

Układy taneczne

Portrety naszych dziadków
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Bli sko 70 przy szłych ma tu rzy stów z Ze -
spo łu Szkół im. Bo le sła wa Chro bre go
w Nie mo dli nie ba wi ło się wraz z oso ba mi
to wa rzy szą cy mi w sa li pa ła co wej w Pol -
skiej No wej Wsi. Stud niów ka od by ła się
w pią tek 15 stycz nia br.

Na ba lu nie za bra kło za pro szo nych go ści, dy rek -
cji i na uczy cie li Ze spo łu Szkół w Nie mo dli nie. Dy rek -
tor Bar ba ra Pa nec ka zło ży ła uczniom ży cze nia po -

myśl no ści na ma tu rze i do brej za ba wy. Stud niów ka
roz po czę ła się tra dy cyj nym po lo ne zem. Do tań ca
przy gry wa ła opol ska gru pa Ma sters, a w prze rwach
go ści za ba wiał DJ Ka rol.

Po mi mo mro zu na dwo rze, go rą cej za ba wie nie
by ło koń ca - stud niów ka za koń czy ła się nad ra nem.
Zmę cze ni, ale szczę śli wi przy szli ma tu rzy ści, w po nie -
dzia łek po ja wi li się po now nie w szko le.

Ja cek Ja siń ski

Mo bil na szko ła
w Gra czach

Pu blicz ne Gim na zjum im. Pol skich
No bli stów w Gra czach już ko lej ny raz
bie rze udział w pro jek cie „Mo bil na
Szko ła w Gmi nie Nie mo dlin”. 

Dzię ki środ kom po zy ska nym z Na ro do wej
Stra te gii Spój no ści Ka pi ta łu Ludz kie go, w pla -
ców ce or ga ni zo wa ne są za ję cia po za lek cyj ne.
Ich bo ga ta ofer ta sta no wi al ter na ty wę dla spę -
dza nia wol ne go cza su. Na pod sta wie pro gra -
mów opra co wa nych przez gro no na uczy cie li,
mło dzież ma moż li wość twór czo i ak tyw nie
uczest ni czyć w spo tka niach, a przy tym roz wi jać
swo je pa sje i za in te re so wa nia.

Wśród pro po zy cji zna la zły się na stę pu ją ce
for my za jęć:

• Ko ło eks pe ry men tal no – lo gicz ne
• Ko ło ma te ma tycz no – in for ma tycz ne
• Ko ło sza cho we
• Kom plek so wy pro gram te ra pii pe da go gicz -

nej dla uczniów z pro ble ma mi w na uce
• Kształ to wa nie eks pre sji kul tu ral nej – Dys ku -

syj ny Klub Fil mo wy
• Po rad nic two i do radz two za wo do we
• Do radz two psy cho lo gicz no – pe da go gicz ne.

Na uwa gę za słu gu je tak że fakt, że z fun du -
szy struk tu ral nych za ję cia do po sa żo ne zo sta ły
w po mo ce dy dak tycz ne. Za ku pio no pro jek tor
mul ti me dial ny, urzą dze nie ty pu Go Maxx do mo -
bil nej ta bli cy in te rak tyw nej oraz pro gra my kom -
pu te ro we do na uki ma te ma ty ki i or to gra fii. Po -
mo ce na uko we otrzy ma ła rów nież pra cow nia
fi zycz na, a w związ ku z pro wa dzo nym ko łem i co -
rocz nie od by wa ją cym się Wiel ka noc nym Kon -
kur sem Sza cho wym szko ła wzbo ga ci ła się o plan -
sze, kom ple ty sza chów i ze ga ry. 

Li sty pro wa dzo nych za jęć nie za my ka jed nak
po wyż sze ze sta wie nie, bo wiem pe da go dzy przy -
go to wa li rów nież cie ka wą pro po zy cję na fe rie zi -
mo we. Wśród róż no rod nych form zna la zły się te
zwią za ne z ak tyw no ścią fi zycz ną, jak i eks pre sją
twór czą, ta ką jak KRAFT, a więc pre zen ta cją wy -
two rów z pa pie ru. Od bę dą się wy jaz dy na lo do -
wi sko, do ki na, a tak że ćwi cze nia in for ma tycz ne. 

Dzię ki tak zróż ni co wa nej te ma ty ce kół i za jęć,
ucznio wie na szej szko ły ma ją szan sę wy brać ten
mo del spę dza nia wol ne go cza su, któ ry im naj bar -
dziej od po wia da i jest zgod ny z ich ocze ki wa nia -
mi. Sprzy ja to tak że at mos fe rze w gim na zjum, któ -
re zy sku je opi nię pla ców ki przy ja znej dzie ciom.

Alek san dra Ko rze niow ska

Po prostu świadomy
Rozpoczął się program zapobiegania demoralizacji i przestępczości wśród młodzieży

zainicjowany przez Komendę Miejską Policji w Opolu i Starostwo Powiatowe.
Zainaugurowała go konferencja szkoleniowo - warsztatowa „Zdarzenie kryzysowe na
terenie szkoły. Teoria i praktyka.” Gościem konferencji, która odbyła się 19 stycznia br.
w Zespole Szkół w Tułowicach była p. Halina Bilik, Opolski Kurator Oświaty.

Program został skierowany do dwóch szkół: Zespołu
Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie oraz
Zespołu Szkół w Tułowicach. Organizatorzy poprzez akcję
chcą dotrzeć do uczniów, rodziców i nauczycieli. Głównym
zadaniem programu jest wprowadzenie jednolitych form
współdziałania pomiędzy szkołą, rodzicami i uczniami w
oparciu o systematyczną współpracę z policją. Pomysł
programu zrodził się w myśl zasady, że profilaktyka jest
tańsza od leczenia - powiedział Starosta Opolski Henryk
Lakwa podczas otwarcia konferencji. 

Wśród prelegentów znalazło się wystąpienie aspiranta Macieja Kędry na temat działań interwencyjnych
policji na terenie szkoły, wypowiedź kuratora sądowego pani Joanny Kubicy oraz pani Mirosławy Olszewskiej,
pełnomocnika Zarządu Województwa Opolskiego ds. Przeciwdziałania Narkomanii. System wsparcia
instytucjonalnego w przypadku zdarzenia o charakterze negatywnym na terenie szkoły omówiła pani Liliana
Bisowska – Rzecznik Praw Dziecka i Ucznia. Zdobytą wiedzę usystematyzowały warsztaty, które na
podsumowanie konferencji poprowadzili: pani Danuta Rabuczewska z PPP w Niemodlinie i aspirant Maciej
Kędra z KMP w Opolu. Red.

Bez piecz ne fe rie
Współ cze sny świat stwa rza w co raz

szer szym za kre sie za gro że nia ży cia ludz -
kie go, a naj bar dziej za gro że nia bez pie -
czeń stwa dzie ci. 

Fe rie to czas, w któ rym mu si my w szcze gól ny
spo sób za dbać o bez pie czeń stwo na szych dzie ci
pod czas zi mo we go wy po czyn ku.

Waż ne jest, aby dziec ko do wie dzia ło się, ja kie
mu gro żą nie bez pie czeń stwa i umia ło je roz po zna -
wać. Aby po tra fi ło uni kać pu ła pek oraz zdol ne by ło
do sa mo kon tro li.

Na uczy cie le oraz mł -asp. Piotr Fe do ro wicz z Ko -
men dy Po li cji w Nie mo dli nie, w ra mach za jęć i dzia -
łań pro fi lak tycz nych, prze pro wa dzi li w SP nr 1 spo -

tka nia z ucznia mi, pod czas któ rych omó wio ne zo sta -
ły za sa dy bez pie czeń stwa w róż nych sy tu acjach,
w ja kich mo gą zna leźć się dzie ci.

Oto kil ka z nich:
• W cza sie nie obec no ści ro dzi ców nie wpusz -

czać ni ko go do do mu.
• Nie po da wać przez te le fon żad nych in for ma -

cji, szcze gól nie swo je go ad re su.
• Za my kać drzwi od we wnątrz miesz ka nia.
• Nie brać od ob cych żad nych przed mio tów.
• W zor ga ni zo wa nych gru pach nie od da lać się

od opie ku nów.
• Ba wić się bez piecz nie w wy zna czo nych miej -

scach.
• Nie rzu cać śnież ka mi w pie szych, sa mo cho dy,

okna.

• Nie śli zgać się w nie bez piecz nych miej scach.
• Na san kach zjeż dżać z bez piecz nej gór ki.
• Ubrać się od po wied nio do po go dy.

Pa mię taj my, że za ba wy w cza sie zi mo wych fe rii
bę dą bez piecz ne, gdy od by wać się bę dą w spe cjal -
nie przy go to wa nych miej scach.

Bar ba ra Ko ło dyń ska

Starosta Opolski
otwiera konferencję

Poloneza czas zacząć…



PULS
Niemodlina

8Kultura

Wy da rze nie to mia ło cha rak ter nie zwy kły, gdyż na sce nie za pre zen to wa li się naj młod si wy cho wan ko wie
Stu dia Pio sen ki: An na Ko no wa luk, Ka ta rzy na Ka nas, Mar ty na Piw ko, Alek san dra Bu czek, Do mi nik Cym ba -
ła, Na ta lia Wy rwich, Mi łosz Cym ba ła, Pa try cja Żu ra wek, Mar ta Fe do ro wicz, Han na Wę grow ska, Do mi ni ka
Gryf, Ma ria Ma lej ki, Agniesz ka Czaj ka i Do mi ni ka Zbro ja. Choć gwar przy go to wań ko lę do wych roz brzmie -
wał już od po ło wy li sto pa da, to jed nak osta tecz na for ma zo sta ła usta lo na dwa ty go dnie przed wy stę pem. 

Gru pa wo kal na swo ją dzia łal ność roz po czę ła we wrze śniu ze szłe go ro ku i do tych pierw szych zma gań wo -
kal nych na sce nie przy go to wy wa ła się pod czuj nym okiem in struk to ra – wo ka li sty To ma sza Ło zo wic kie go.

Go ść mi wie czo ru, wśród któ rych nie za bra kło oso by Bur mi strza Nie mo dli na p. Mi ro sła wa Stan kie wi cza,
by li ro dzi ce, dziad ko wie oraz przy ja cie le.

Wpraw dzie to pierw sze wspól ne przed się wzię cie, ale mi mo wszyst ko dzie cia ki sta nę ły na wy so ko ści za -
da nia i spra wi ły, że ten nie zwy kły czas Świąt Bo że go Na ro dze nia mógł stać się jesz cze pięk niej szy.

To masz Ło zo wic ki

Spek takl te atral ny Król wscho dzą ce -
go Słoń ca…, któ ry w dniu 18 grud -
nia 2009 r. obej rze li ucznio wie Ze spo łu
Szkół w Nie mo dli nie, zo stał przy go to wa -
ny przez gru pę pa sjo na tów te atru dzia ła -
ją cą przy Ośrod ku Kul tu ry. 

Barw ne wi do wi sko mu zy ki, świa tła i dźwię ku to
opo wieść o ży ciu zwy kłe go czło wie ka – KAŻ DE -
GO, w tej ro li prze ko nu ją ca Do ro ta Zy siak. Je go –
Jej co dzien ność to wcze sna po bud ka, skrom ne

śnia da nie, mu zy ka z cią gle psu ją ce go się ra dia
i sa mot ność spę dza na w ma łym po ko iku. Ale jest
coś jesz cze, co wy peł nia każ dy dzień na sze go bo -
ha te ra – NA DZIE JA.

Czło wiek cze ka na ta jem ni cze go Kró la (na -
wią za nie do Cze ka jąc na Go do ta Sa mu ela Bec ket -
ta czy bi blij ne go Me sja sza). Co dzien nie czy ści spe -
cjal nie przy go to wa ny dla nie go tron. Król obie cał

mu nie gdyś, że przyj dzie, a wte dy zmie ni je go ży -
cie i uczy ni go szczę śli wym. W tę mo no to nię ocze -
ki wa nia pew ne go ra zu wkra cza Zło (w tych wcie le -
niach Mo ni ka Ce bo, Kac per Szmi to wicz i Ar ka diusz
Gre la), któ re chce od wieść czło wie ka od je go ce lu.
Chce prze szko dzić mu w spo tka niu z Kró lem. Nie -
ocze ki wa nie przy by wa Po sła niec – Anioł (Ur szu la
Ma zur) i oznaj mia, że Król jest już bli sko, że nad -
cho dzi… Czło wiek sta je w ob li czu dy le ma tu: czy po -
rzu cić war to ści, w któ re wie rzył od za wsze? Cze kać
da lej, czy za ufać no wym przy ja cio łom od złych po -
staw – Pi jań stwo (w tej ro li Mar ty na Ma tu szek),
Gniew (tu taj wy stą pi ła Alek san dra Ka le ta) oraz
Py cha (de biu tu ją ca Ka ta rzy na Ka nas) i z ni mi roz -
po cząć przy jem ne ży cie z da la od Kró la? 

Wszyst ko za le ży od Nas? Ta opo wieść jest tak -
że o To bie! O KAŻ DYM z nas!

Mał go rza ta Do lak

Kon cert
ko lęd
i nie tyl ko…

21 stycz nia br. w sa li Ośrod ka Kul tu ry
od by ła się pierw sza ro dzin na au dy cja wy -
cho wan ków Ogni ska Mu zycz ne go „Pre lu -
dium” dzia ła ją ce go od wrze śnia 2009 r.
w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie. 

Swo je umie jęt no ści gry na in stru men tach za pre zen -
to wa li: Ka ro li na Bud nik (for te pian), Iza be la Kyć (gi ta ra),
Woj ciech Ra tusz ny (key bo ard), Zu zan na Ko ło sow ska
(gi ta ra), Ma te usz Pasz kow ski (for te pian), Na ta lia Na rwid
(key bo ard), Pa weł Siuś ta (key bo ard), Do ro ta Gor czow ska
(key bo ard) i Do mi ni ka Gryf (for te pian). 

Ka me ral ny kon cert z udzia łem ro dzin i przy ja ciół
zo stał przy go to wa ny przez na uczy cie li pro wa dzą cych
grę na in stru men tach: Paw ła Ostrow skie go, Paw ła Ka -

li ciń skie go i Ka zi mie rza Tar gow skie go, na to miast w ro -
lę kon fe ran sje ra wcie lił się p. Hen ryk Ko bie la, dy rek tor
Ogni ska Mu zycz ne go „Pre lu dium”. Ta len ty mu zycz ne
ar ty stów po dzi wiał rów nież obec ny na kon cer cie Bur -
mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz. 

Ko lej ny wy stęp za pla no wa no na czer wiec br.
Bę dzie on sta no wił pod su mo wa nie ca ło rocz nej pra -
cy mło dych in stru men ta li stów. Przed ni mi jesz cze
wie le do wy ćwi cze nia, ale jak sa mi do świad czy li
na pierw szym wy stę pie – jed nak war to!

Red.

Pierwsze dźwięki kolęd

Najmłodsi wokaliści

Dorota Gorczowska

W duecie z nauczycielem

Wal ka Do bra ze Złem

Ko lę du je
To bie

21 grud nia 2009 r., w ka -
me ral nej sa li, pod opiecz ni
Stu dia Pio sen ki dzia ła ją ce -
go w Ośrod ku Kul tu ry w Nie -
mo dli nie za pre zen to wa li
mon taż słow no – mu zycz ny
„Ko lę du je To bie mo je ser ce”.
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Naira Ayvazyan 

Ze śpie wem na ustach...
W dniu 8 stycz nia 2010 ro ku na de skach sa li wi do wi sko -

wej Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie z re per tu arem naj pięk niej -
szych pol skich ko lęd bo żo na ro dze nio wych (za rów no tych bar -
dziej, jak i mniej zna nych) wy stą pił chór z Do li ny na Ukra inie.
Pu blicz ność, któ rą sta no wi li przede wszyst kim mło dzi lu dzie
z nie mo dliń skich szkół, mia ła oka zję spo tkać się bez po śred nio
z pol ską tra dy cją, któ ra na Kre sach Wschod nich jest szcze gól -
nie pie lę gno wa na. A dzia łal ność do liń skie go chó ru jest te go
naj lep szym do wo dem.

Ka ta rzy na Knie ja

Nie tyl ko dla me lo ma nów
Nie dziel ny wie czór, 17 stycz nia 2010 ro ku, w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie

upły nął pod zna kiem mu zy ki i hu mo ru. W świat zna nych arii ope ret ko wych pu -
blicz ność wpro wa dzi li śpie wa cy – Na ira Ay va zy an i To masz Bia łek. 

Oprócz po pi su wo kal ne go za chwy ca li rów nież tań cem i zna ko mi tą grą ak tor ską two rząc nie -
po wta rzal ny du et wza jem nie się uzu peł nia ją cy. Nic więc dziw ne go, że bez tru du po rwa li oni wi dow -
nię do wspól ne go śpie wa nia (m. in. utwo ru „Usta mil czą, du sza śpie wa” z „We so łej Wdów ki” Le -
ha ra czy „prze bo ju” Kie pu ry „Bru net ki, Blon dyn ki”). 

Nie ma ły wpływ na atrak cyj ność wi do wi ska miał tak że kon fe ran sjer – Ja cek No wo siel ski. Je go
peł ne dow ci pu ko men ta rze roz ba wi ły zgro ma dzo nych go ści. 

Na za koń cze nie kon cer tu nie oby ło się bez bi sów oraz owa cji na sto ją co, co ca łe mu przed się -
wzię ciu wy sta wia oce nę jak naj bar dziej po zy tyw ną. 

Ka ta rzy na Knie ja

Śmiech na sa li
W mroź ne, nie dziel ne po po łu dnie 24 stycz nia 2010 ro -

ku nie mo dliń ską pu blicz ność w wy peł nio nej po brze gi sa -
li Ośrod ka Kul tu ry roz grzał swo im wy stę pem je den z naj -
po pu lar niej szych w Pol sce ka ba re tów – Pa ra nie nor mal ni.
Spo tka nie z prze za baw ną gru pą ka ba re cia rzy uda ło się
zor ga ni zo wać dzię ki współ pra cy Ośrod ka Kul tu ry w Nie -
mo dli nie z Agen cją Ar ty stycz ną „Eskan der” z Opo la.

Ar ty ści da li z sie bie wszyst ko. Tuż przed głów ną czę ścią pro gra mu cie -
pło przy wi ta li się z pu blicz no ścią. Ko lej ne ske cze i co raz to no we po sta -
cie przyj mo wa ne by ły en tu zja stycz nie, o czym świad czy ły szcze re re ak cje
wi dow ni – śmiech i grom kie bra wa. Szcze gól nie ży wo wi dzo wie od bie ra -
li prze my ca ne przez ka ba ret ak cen ty lo kal ne (np. o ti rach, któ re nie da ją
żyć miesz kań com Nie mo dli na). Za chwyt wzbu dzi ła tak że kul to wa już nie -
mal że Ma riol ka, po stać Roc ky’ie go Bal boa w wy ko na niu Igo ra Kwiat kow -
skie go, czy pa ro dia pio se nek ze spo łu Fe el i gru py Raz, Dwa, Trzy.

Wszy scy człon ko wie ka ba re tu (Igor Kwiat kow ski, Ro bert Mo ty ka,
Ra fał Ka dłuc ki i Mi chał Pasz czyk) za słu ży li na wiel kie sło wa uzna nia, nie
tyl ko dla te go, że roz ba wi li pu blicz ność do łez, ale przede wszyst kim, że
choć na kil ka chwil po zwo li li za po mnieć o sza rej co dzien no ści two rząc
praw dzi wie cie płą at mos fe rę w środ ku sro giej zi my. 

Ka ta rzy na Knie ja
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Bur mistrz Nie mo dli na
in for mu je, że na ta bli cy ogło szeń w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli nie znaj du ją się:
Wy ka zy nie ru cho mo ści prze zna czo nych do dzier ża wy w dro dze nie ogra ni czo ne go prze tar gu ust ne go:
• część dział ki nr 1227/4 o po wierzch ni 842 m² i o po wierzch ni 576 m² po ło żo nej w re jo nie ul. Cho pi na w Nie mo dli nie,
• dział ka nr 924/5 o po wierzch ni 96 m² po ło żo na przy ul. H. Wie niaw skie go w Nie mo dli nie.
In for ma cji udzie la się w po ko ju nr 23 tut. Urzę du, tel. 0774606295 do 7 wew. 209.

Sprawozdanie Burmistrza Niemodlina
z działalności międzysesyjnej

W okresie sprawozdawczym:
• W dniu 1 grudnia 2009 r. Burmistrz spotkał się z Zastępcą Dyrektora Agencji

Nieruchomości Rolnych w Opolu w sprawie przekazania nieruchomości agencyjnych na
rzecz gminy, a także sfinansowania budowy sieci wodnych w Grabinie. 

W tym samym dniu Burmistrz spotkał się z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich
w sprawie budowy chodnika na odcinku Niemodlin – Wydrowice.

• W dniu 4 grudnia 2009 r. odbyło się spotkanie Zastępcy Burmistrza w sprawie
zmiany studium zagospodarowania przestrzennego gminy. W tym samym dniu Burmistrz
wziął udział w spotkaniu z Wiceministrem Rolnictwa, podczas którego omawiane były
między innymi sprawy związane z rejestracją LGD Rybactwo Opolszczyzny.

• W dniu 8 grudnia 2009 r. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Konsultacyjnego
do Spraw Oświaty, podczas którego omówione były zmiany prawa oświatowego oraz
bieżące problemy funkcjonowania placówek oświatowych.

• W dniu 9 grudnia 2009 r. Burmistrz spotkał się z pracownikami Urzędu
Marszałkowskiego w sprawie możliwości podpisania porozumienia z Zarządem
Województwa dot. wspólnej realizacji budowy chodnika Niemodlin – Wydrowice. 

W tym samym dniu Burmistrz spotkał się z dyrektorami placówek oświatowych w
celu omówienia najistotniejszych problemów oświatowych.

• W dniu 10 grudnia 2009 r. gośćmi Burmistrza byli Starosta Opolski Henryk Lakwa
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Oleksa. Podczas spotkania omówione zostały
problemy związane z brakiem przewidywanych nakładów inwestycyjnych na terenie
gminy w wieloletnim programie inwestycyjnym powiatu opolskiego, a także możliwości
pozyskania środków na realizację II etapu rekultywacji składowiska w Rogach.

• W dniu 11 grudnia 2009 r. gościem Burmistrza był Dyrektor Pogotowia
Ratunkowego z Opola. Podczas spotkania omówione zostały plany związane z
funkcjonowaniem pogotowia w Niemodlinie.

• W dniu 15 grudnia 2009 r. odbyło się spotkanie Burmistrza z Panią Prezes
Stowarzyszenia Dobroczynnego „Nadzieja”, podczas którego omówiono kierunki
współpracy w 2010 roku. W tym samym dniu Burmistrz wraz ze Skarbnikiem Gminy Alicją
Domalewską podpisali umowę z PFRON w Opolu o dofinansowanie kształcenia dzieci
niepełnosprawnych z terenu gminy.

• W dniu 21 grudnia Burmistrz spotkał się z Panem Mariuszem Woźniakiem 
w sprawie kontynuacji współpracy wydawniczej promującej Ziemię Niemodlińską.

Mirosław Stankiewicz
Burmistrz Niemodlina

Utra ci łeś do ku men ty? Nie ry zy kuj!
Za strzeż je w Ban ku!

Utra tę do wo du oso bi ste go zgłoś tak że w naj bliż szym
urzę dzie gmi ny!

Sys tem DO KU MEN TY ZA STRZE ŻO NE zo stał stwo rzo -
ny dla ochro ny osób, któ re utra ci ły swo je do ku men ty toż sa -
mo ści (do wo dy oso bi ste, pasz por ty, pra wa jaz dy i wie le in -
nych, w tym tak że kar ty płat ni cze i do wo dy re je stra cyj ne).

Każ de go dnia zda rza się kil ka dzie siąt prób po słu -
że nia się cu dzym do ku men tem!

Wy łu dza nie kre dy tów, za kła da nie fik cyj nych firm, wy -
na jem nie ru cho mo ści w ce lu kra dzie ży wy po sa że nia czy nie -
le gal ne go pod naj mu, oszu stwa w ho te lach al bo kra dzie że
wy po ży cza nych sa mo cho dów, to tyl ko kil ka przy kła dów
z moż li wych spo so bów wy ko rzy sta nia kra dzio nych czy za -
gu bio nych do ku men tów toż sa mo ści! Wszyst ko to od by wa
się w imie niu nie win nej oso by, któ ra czę sto do pie ro po wie -
lu mie sią cach, czy na wet la tach do wia du je się o tym np. po -
przez we zwa nie do za pła ty, czy we zwa nie do sta wie nia się
w pro ku ra tu rze...

Jak prze ciw dzia łać przy krym kon se kwen -
cjom utra ty do ku men tów?

Wy star czy zgło sić się do swo je go ban ku (lub do do wol -
ne go, któ ry wdro żył usłu gę za strze ga nia do ku men tów tak -
że przez oso by, któ re nie są klien ta mi żad ne go ban ku – ak -
tu al na li sta tych ban ków znaj du je się na stro nie
www.do ku men ty za strze zo ne.pl) i za strzec nu me ry se ryj ne
utra co nych do ku men tów. In for ma cje są bły ska wicz nie prze -
ka zy wa ne do wszyst kich ban ków i in nych in sty tu cji ko rzy -
sta ją cych z Sys te mu (m. in. do Pocz ty Pol skiej, ope ra to rów
te le fo nii ko mór ko wej, czy agen cji po śred nic twa nie ru cho -
mo ścia mi)!

Na le ży za strze gać wszyst kie wy mie nio ne tu utra co ne
do ku men ty: do wód oso bi sty, pasz port, pra wo jaz dy, ksią -
żecz kę ma ry nar ską, ksią żecz kę woj sko wą, kar ty po by tu,
kar ty płat ni cze, do wo dy re je stra cyj ne.

Nie ma zna cze nia, czy utra ta na stą pi ła w wy ni ku zgu -
bie nia lub kra dzie ży. Nie ma też róż ni cy, czy po szko do wa na
oso ba jest klien tem ja kie go kol wiek ban ku, czy też ni gdy nim
nie by ła. Nie ma prze cież żad nej pew no ści, czy utra co ny do -
ku ment zo sta nie wy ko rzy sta ny przez prze stęp ców, czy nie. 

„Po win ni śmy gło śno mó wić o ko niecz no ści zgła sza nia
fak tu kra dzie ży do ku men tów. Naj le piej, aby zgła szać to za -
rów no w ban ku, jak i na po li cji. To z pew no ścią po zwo li
na wy eli mi no wa nie wie lu prób wy łu dzeń i oszustw, uchro -
ni też nas przez wy mier ny mi stra ta mi”. 

Rzecz nik Pra so wy Ko men dan ta Głów ne go Po li cji
War sza wa 16 lip ca 2007 r.

Wię cej in for ma cji znaj du je się na stro nie
www.do ku men ty za strze zo ne.pl 

Burmistrz Niemodlina ogłasza:
I  nieograniczony przetarg ustny    
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni 37,80 m2 znajdującego się w budynku nr 17/2, położonego przy

ul. XX-lecia PRL w Graczach z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą nr 2 o powierzchni 19,60 m2, a także:
• z udziałem w części wspólnej nieruchomości stanowiącej grunt – działkę nr 725 oraz części wspólne budynku i

urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w prawie własności wynoszącym 154/1000,
• z udziałem w prawie własności wynoszącym 1/12 w działce nr 724.
¾ udziału we współwłasności stanowi własność Gminy Niemodlin; ¼  udziału stanowi własność osoby fizycznej. Na

podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez współwłaścicielkę nieruchomości Gmina Niemodlin ogłasza i przeprowadzi
przetarg na zbycie całego lokalu z pom. przynależnym obejmującej także udziały nie należące do Gminy.

Nieruchomość ta zapisana jest w księdze wieczystej KW nr: OP1O/00095867/2 – księga lokalowa;
OP1O/00096301/4 – obejmująca działkę nr 725; OP1O/00095866/5 – obejmująca działkę nr 724. 

Działy III i IV tych ksiąg są wolne od obciążeń i zobowiązań.
Lokal mieszkalny będący przedmiotem zbycia znajduje się na parterze budynku mieszkalnego nr 17/2 przy ul. XX -

lecia w Graczach, który to posadowiony jest na działce nr 725. 
Lokal ten składa się z jednego pokoju, przedpokoju, kuchni i łazienki. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną

i wodno-kanalizacyjną. Do tego lokalu przynależy piwnica nr 2. 
Na działce nr 724 w Graczach znajduje się budynek gospodarczy, parterowy, mieszczący w sobie dwanaście

komórek o łącznej powierzchni 81,20 m2, przy czym do przedmiotowego lokalu przynależy komórka nr 3 o powierzchni
6,80 m2. 

Nieruchomość położona na obszarze nie posiadającym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
położona jest na terenie przeznaczonym na cele zabudowy mieszkaniowej – w obszarze zabudowy wsi. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 71.467,00 zł. 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 5.000,00 zł. Wadium

należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w terminie do 01 marca 2010 r.- do godz.14.00. 
Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki

Nieruchomościami (tel.774606-295 do 7 (pok. nr 23) tut. Urzędu.
Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2010 r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie o godz. 10.00.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości

najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nie później niż do
dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które
określi notariusz.

Wpłacone wadium zostanie:
• zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
• zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Jed no cze śnie in for mu je się, że nie za war cie umo wy na by cia pra wa wła sno ści w ter mi nie usta lo nym przez Gmi nę i no -

ta riu sza po wo du je prze pa dek wpła co ne go wa dium.

Ponadto informujemy, że na tablicy ogłoszeń znajduje się wykaz nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych
do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego, położonych przy ul. Reymonta w Niemodlinie, oznaczonych nr
działek: 1227/1 o powierzchni 0,0869 ha, nr 1227/2 o pow. 0,0855 ha i nr 1227/3 o pow. 0,0855 ha (k.m.11).
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XLIX sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie. 
W dniu 22 grudnia 2009 r. odbyła się ostatnia sesja w 2009 roku, na której radni podjęli n/w uchwały:

1. UCHWAŁA NR XLIX/342/09 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2009.
2. UCHWAŁA NR XLIX/343/09 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Niemodlin na rok 2009,

które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
3. Uchwała Nr XLIX/344/09 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej .
4. Uchwała Nr XLIX/345/09 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej.
5. Uchwała Nr XLIX/346/09 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie dochodów własnych niektórych jednostek budżetowych gminy.
6. Uchwała Nr XLIX/347/09 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rogi na lata  2009 –2015.
7. Uchwała Nr XLIX/348/09 Rady Miejskiej w  Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wpisania budowy obwodnicy Niemodlina do Programu Budowy Dróg

Krajowych na lata 2008-2012 Ministerstwa Infrastruktury.
Pełne teksty uchwał dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Niemodlinie – www.niemodlin.pl – zakładka BIP oraz w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim

w Niemodlinie.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2010 ROKU
Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA oraz MON z dnia 24 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 207 poz. 1601)

ustalony został termin kwalifikacji wojskowej dla powiatu opolskiego na okres od dnia 16.02.2010 r. do 06.04.2010 r. 

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
1. mężczyzn urodzonych w 1991 r.; 
2. mężczyzn urodzonych w latach 1986-1990, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby

wojskowej; 
3. osoby urodzone w 1990 r., które: 
1)  zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej

służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowe, 
2) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej

służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust.
4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę
kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,  

3) zostały uznane, ze względu na stan zdrowia, za zdolne do czynnej służby wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust.
4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę
kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, jeżeli nie zostały przeniesione do rezerwy, 

4) kobiety urodzone w latach 1986-1991, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety
pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2009/2010 kończą naukę
w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub
absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2006 r.
w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru (Dz. U. Nr 95, poz. 660), 

5) osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej
kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. 

Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców miasta i Gminy Niemodlin odbędzie się w siedzibie Powiatowej Komisji
Lekarskiej nr 2 w Opolu – Dom Katechetyczny przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego ul. Katedralna (plac przy Katedrze)
45-077 OPOLE w terminie określonym w wezwaniu lub bez wezwania (jeżeli obowiązany do stawiennictwa nie otrzymał
wezwania) w okresie od dnia 16 lutego 2010 r. do dnia 6 kwietnia 2010 r.

W przypadku niemożności stawienia się w terminie określonym w wezwaniu należy niezwłocznie /w czasie trwania
kwalifikacji wojskowej/ skontaktować się z przedstawicielem Burmistrza /osobiście lub telefonicznie/ w celu ustalenia
nowego terminu stawiennictwa.

PRZENIESIENIE DO REZERWY 
Osoby stające po raz pierwszy przed Powiatową Komisją Lekarską, Wojskowy Komendant Uzupełnień z urzędu przenosi

do rezerwy z dniem, w którym orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o ich zdolności do czynnej służby wojskowej stało się
ostateczne (Art.47a ust. 3 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP Dz. U. Nr 241 poz. 2416. z 2004 r. ze zm.)

Kontakt w sprawie kwalifikacji wojskowej:
Gminne Centrum Reagowania – pok. Nr 63 (III piętro) w Urzędzie Miejskim

w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich nr 37 – insp. Zenon Romańczukiewicz.
Telefon – 77 4 606 295 w. 218. 

PUNKT KON SUL TA CYJ NY dla osób uza leż nio nych
od al ko ho lu i nar ko ty ków oraz dla człon ków ich ro dzin
mie ści się w Nie mo dli nie przy ul. Bo ha te rów Po wstań Ślą -
skich 34 (bu dy nek Bi blio te ki Pu blicz nej – II pię tro)

Go dzi ny przy jęć klien tów:
Po nie dzia łek: od 14.30 do 16.30 – psy cho log
Czwar tek: od 14.00 do 18.00 – spe cja li sta te ra pii

uza leż nień
Pią tek (po za ostat nim piąt kiem w mie sią cu): od 8.30

do 12.30 – in struk tor te ra pii uza leż nień
Po rad te le fo nicz nych udzie la się w go dzi nach pra cy

Punk tu Kon sul ta cyj ne go, nr tel. 77/ 4 606 313 
Miej sko -Gmin na Ko mi sja Roz wią zy wa nia Pro ble -

mów Al ko ho lo wych przyj mu je in te re san tów w ostat ni ro -
bo czy pią tek każ de go mie sią ca w godz. od 15.00 do 18.00
w sie dzi bie Punk tu Kon sul ta cyj ne go. 

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

Od 1 stycz nia 2010 r. na stą pi ła zmia na
za sad usta la nia pra wa do świad cze nia
pie lę gna cyj ne go.

Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej w Nie mo dli nie in for mu je, że
od 1 stycz nia 2010 r. pra wo do świad cze nia pie lę gna cyj ne -
go bę dzie usta la ne nie za leż nie od do cho dów ro dzi ny i na czas
nie okre ślo ny, a je że li orze cze nie o nie peł no spraw no ści al bo
znacz nym stop niu nie peł no spraw no ści by ło wy da ne na czas
okre ślo ny, wów czas świad cze nie bę dzie przy słu gi wa ło
do ostat nie go dnia mie sią ca, w któ rym upły wa ter min waż -
no ści orze cze nia. Zgod nie z art. 17 ust. 1 usta wy o świad cze -
niach ro dzin nych z dnia 28 li sto pa da 2003 r. (Dz. U. 2003
Nr 228 poz. 2255 z póź. zm.) świad cze nie pie lę gna cyj ne
z ty tu łu re zy gna cji z za trud nie nia lub in nej pra cy za rob ko wej
przy słu gu je:

1/ mat ce al bo oj cu,
2/in nym oso bom, na któ rych zgod nie z prze pi sa mi usta -

wy z dnia 25 lu te go 1964 r. – Ko deks ro dzin ny i opie kuń czy (Dz.
U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.) cią ży obo wią zek ali men ta cyj ny,

3/opie ku no wi fak tycz ne mu dziec ka
– je że li nie po dej mu ją lub re zy gnu ją z za trud nie nia lub

in nej pra cy za rob ko wej w ce lu spra wo wa nia opie ki nad oso -
bą le gi ty mu ją cą się orze cze niem o nie peł no spraw no ści łącz -
nie ze wska za nia mi: ko niecz no ści sta łej lub dłu go trwa łej opie -
ki lub po mo cy in nej oso by w związ ku ze znacz nie ogra ni czo ną
moż li wo ścią sa mo dziel nej eg zy sten cji oraz ko niecz no ści sta -
łe go współ udzia łu na co dzień opie ku na dziec ka w pro ce sie
je go le cze nia, re ha bi li ta cji i edu ka cji al bo oso bą le gi ty mu ją -
cą się orze cze niem o znacz nym stop niu nie peł no spraw no ści.

W wy ni ku no we li za cji, świad cze nie pie lę gna cyj ne bę -
dzie przy słu gi wa ło oso bie in nej niż spo krew nio na w pierw -
szym stop niu, na któ rej cią ży obo wią zek ali men ta cyj ny,
pod wa run kiem, że nie ma oso by spo krew nio nej w pierw szym
stop niu al bo, gdy oso ba ta nie jest w sta nie spra wo wać opie -
ki. Oce na sy tu acji ro dzin nej w tym za kre sie w in dy wi du al nych
spra wach na le ży do or ga nu wła ści we go.

Wy żej opi sa ne zmia ny zo sta ły wpro wa dzo ne na pod sta -
wie art. 13 usta wy z dnia 19 li sto pa da 2009 r. o zmia nie nie -
któ rych ustaw zwią za nych z re ali za cją wy dat ków bu dże to -
wych (Dz. U. Nr 219, poz. 1706).

ZI MO WE OBO WIĄZ KI...
W związ ku z pa nu ją cą au rą zi mo wą, przy -

po mi na my miesz kań com na szej Gmi ny oraz
za rząd com nie ru cho mo ści o obo wiąz ku
utrzy ma nia czy sto ści i po rząd ku w ob rę bie
po se sji, któ rych są wła ści cie lem lub któ ry mi
za rzą dza ją. 

Wła ści cie le, użyt kow ni cy, oso by po sia da ją ce nie ru -
cho mość w za rzą dzie, a tak że in ne pod mio ty wła da ją ce
nie ru cho mo ścia mi, zo bo wią za ni są do utrzy ma nia czy sto -
ści i po rząd ku na chod ni kach po ło żo nych wzdłuż nie ru cho -
mo ści. Do obo wiąz ków na le ży oczysz cze nie ze śnie gu i lo -
du oraz usu wa nie bło ta i in nych za nie czysz czeń. Usu nię ty
śnieg oraz lód mo gą być pry zmo wa ne na kra wę dzi chod -
ni ka lub w pa sie zie le ni przy ulicz nej w spo sób nie utrud nia -
ją cy ru chu pie szym. Śli skość chod ni ka po win na być li kwi -
do wa na po przez po sy py wa nie chod ni ków ma te ria ła mi
szorst ki mi np.: pia skiem bez sto so wa nia środ ków che -
micz nych. Za le ga ją cy śnieg na chod ni kach po wo du je ich

śli skość, co mo że stwa rzać za gro że nie dla zdro wia lub ży -
cia osób z nich ko rzy sta ją cych.

Na le ży rów nież usu wać z da chów i gzym sów obiek -
tów bu dow la nych bez po śred nio są sia du ją cych z dro ga mi
i chod ni ka mi so ple lo do we i na wi sy śnie gu, nie zwłocz nie
po ich po wsta niu.

Na oso by nie wy wią zu ją ce się z na ło żo nych obo wiąz -
ków or ga ny po rząd ko we mo gą na ło żyć man dat kar ny lub
spo rzą dzić wnio sek o uka ra nie do Są du Grodz kie go. Pod -
sta wa praw na: Usta wa z dnia 23.09.1996 r. o utrzy ma niu
czy sto ści i po rząd ku w gmi nach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236,
poz. 2008, z późn. zm).

Przy po mi na my rów nież wszyst kim wła ści cie lom bu -
dyn ków, a tak że wszyst kim ad mi ni stra to rom, o ko niecz no -
ści od śnie ża nia da chów.

Gdy po wia to wy in spek tor nad zo ru bu dow la ne go
stwier dzi, że nie od śnie żo ny dach gro zi za wa le niem bu dyn -
ku, mo że wy dać de cy zję za ka zu ją cą je go użyt ko wa nia. 

O po wyż szym przy po mi na ją
GCZK i Straż Miej ska
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Pie czę cie gmin ne
po wia tu nie mo dliń skie go

W poprzedniej części cyklu ukazane zostały pieczęcie przedstawiające narzędzia rolnicze, symbolizujące
prace wykonywane w ramach gospodarki rolnej. Częściej jednak w powiecie niemodlińskim na pieczęciach
wykorzystano bardziej rozbudowany wizerunek. Na wizerunku tym umieszczono już nie same narzędzia, ale
scenę z życia wsi ukazującą wieśniaka przy pracy. Najczęściej spotykanym motywem jest przedstawienie
człowieka z kosą. Na pieczęciach do ok. połowy XIX wieku jest to postać przedstawiona dynamicznie podczas
wykonywanej pracy. Na pieczęciach młodszych z drugiej połowy XIX wieku i XX wieku postać trzymająca kosę
ukazana została w bezruchu. Wizerunek ten na swoich pieczęciach umieściły wsie: Goszczowice, Skarbiszów,
Tłustoręby, Niewodniki, Niesiębiedowice.

Aleksandra Starczewska-Wojnar

Pie częć Gosz czo wic z XX wie ku przed sta wia ją ca
męż czy znę z ko są. Na pis w oto ku GE ME IN DE GU -
SCHWITZ* KRE IS FAL KEN BERG.

Pie częć Skar bi szo wa z 1845 ro ku, przed sta wia ją -
ca męż czy znę z ko są. Na pis w oto ku KAR BI SCHAU ER
GEM. SI GEL. Pod wi ze run kiem FAL KEN BERG CREYS.

Pie częć Skar bi szo wa z XX wie ku, przed sta -
wia ją ca męż czy znę z ko są. Na pis w oto ku GE ME -
IN DE KAR BI SCHAU* SCHUL ZE NAMT KR. FAL -
KEN BERG.

Pie częć Nie wod nik z 1860 ro ku, przed sta wia ją -
ca męż czy znę z ko są. Na pis w oto ku NIE WOD NIK...
(po zo sta ła część na pi su nie czy tel na).

Pie częć Nie się bie do wic z 1836 ro ku przed sta -
wia ją ca męż czy znę z ko są. Na pis w oto ku
NÜSSDORFF GEM SI GEL. Pod wi ze run kiem: FALC -
KEN BERG CREYS 1789.

Pie częć Tłu sto rę bów z 1857 ro ku, przed sta wia -
ją ca męż czy znę z ko są. Na pis w oto ku: KIR SCH -
BERG U PIL KEN DORF GEM SI GEL. Pod wi ze run kiem
FAL KEN BERG CREYS 1776.

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.

część IV - mo ty wy ru sty kal ne - kosiarze

Karcz ma sta ła sa mot nie
na skra ju ba gien, przy trak cie
do Brze gu. Za le d wie kil ka set
kro ków dzie li ło skrom ny, drew -
nia ny bu dy nek od mu rów ksią -
żę ce go mia sta. Noc by ła dość
po god na, a w od da li w wą tłym
świe tle księ ży ca ma ja czy ły za -
ry sy mu rów miej skich i wie ży ko -
le gia ty. Wo kół pa no wa ła ci sza,
cza sem prze ry wa na re cho tem
żab do bie ga ją cym z trzę sa wi -
ska. Ostat ni kmie cie daw no już
opu ści li szynk i tyl ko sam je go
wła ści ciel, krę py, nędz nie przy -
odzia ny człek w śred nim wie ku,
stał od dłuż sze go cza su w pro -
gu karcz my opie ra jąc się o nie -
do mknię te wro ta.

Je go oczy, przy zwy cza jo ne już do ciem no ści,
wpa trzo ne by ły cią gle w je den punkt, stu dzien ny żu -
raw ster czą cy po środ ku go spo dar cze go dzie dziń ca.
Cza sy by ły nie spo koj ne. Tu i ów dzie sły sza ło się o hor -
dach zło wro gich Hu sy tów gra bią cych i pa lą cych ślą -
skie mia sta. W karcz mie by ło pu sto. Kup ców, któ rych
ka ra wa ny daw niej czę sto sta wa ły tu na wy po czy nek
w dro dze do Brze gu czy Opo la, daw no już nikt nie wi -
dział. W tak nie pew nych cza sach ob cy po ja wia li się
rzad ko. Ca łe szczę ście, że mia sto bli sko – po my ślał
karcz marz – so lid ne mu ry, a i za ło ga nie zgor sza;
w ra zie cze go moż na się schro nić i prze cze kać. Na -
gle po stać po ru szy ła się le ni wie i zni kła we wnę trzu
kar czem nej izby. Po chwi li jed nak znów po ja wi ła się,
te raz jak by żwaw sza, i nio sąc ze so bą nie du żą dra -
bi nę ze szcze bla mi po wią za ny mi rze mie niem po de -
szła do kra wę dzi obi tej drew nem stud ni. Zwin nym ru -
chem ra mion we pchnę ła dra bi nę w cze luść
stu dzien ne go otwo ru, po czym sa ma zni kła w je go
wnę trzu... 

To oczy wi ście tyl ko wy obraź nia. Choć nie jest wy -
klu czo ne, że wszyst ko wła śnie tak się za czę ło. Po ni -
żej fak ty za czerp nię te z Opol skie go In for ma to ra Kon -
ser wa tor skie go wzbo ga co ne współ cze sny mi
fo to gra fia mi. 

W dniu 19 kwiet nia 1980 ro ku, pod czas po głę -
bia nia ro wu me lio ra cyj ne go na te re nie dziel ni cy Nie -
mo dli na na zy wa nej We se le, od kry to ka mien no -drew -
nia ną stud nię, a w niej skarb srebr nych mo net.
Obiekt zo stał znisz czo ny przez ko par kę, a pod czas
prac ziem nych na ru szo no war stwę kul tu ro wą sta no -
wi ska, w któ rej znaj do wa ły się licz ne frag men ty ce -
ra mi ki śre dnio wiecz nej, grud ki po le py oraz spa le ni -
zna. Wsku tek nie pra wi dło we go za bez pie cze nia
zna le zi ska skarb przez mie siąc ule gał roz pro sze niu.
W cza sie in ter wen cji ar che olo gów stwier dzo no na -
war stwie nia kul tu ro we o miąż szo ści 30—40 cm.
Na hał dach wy do by tej zie mi zna le zio no kil ka set frag -
men tów ce ra mi ki, dę bo we bel ki z za cio sa mi z dol nej
czę ści stud ni, ka mie nie cem bro wi ny z gór nej jej czę -
ści oraz współ cze sny stud ni gwóźdź że la zny. 

We dług re la cji świad ków – bez po śred nich od -
kryw ców oraz oko licz nych miesz kań ców, ob ser wu ją -
cych pra cę ko par ki, skarb mo net znaj do wał się w du -
żym dzba nie tkwią cym w stud ni. W niej też
znaj do wa ła się więk szość ułam ków na czyń gli nia -
nych. Ope ra tor ko par ki po in for mo wał, że pod czas
prac na tra fił na ka mie nie, któ re wy do był czer pa kiem
ko par ki, nisz cząc w ten spo sób praw do po dob nie do -
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brze za cho wa ny obiekt. Pod czas wy do by wa nia przy -
den nej czę ści stud ni z czer pa ka za czę ły spa dać ka wał -
ki na czyń gli nia nych oraz mo ne ty. W tym mo men cie
pra cow ni cy za trud nie ni na bu do wie oraz przy god ni
ob ser wa to rzy za czę li je zbie rać, nisz cząc rów no cze -
śnie po zo sta łą, drew nia ną część stud ni. Po wstęp nych
ba da niach stwier dzo no, że od kry te srebr ne mo ne ty
to gro sze cze skie z I po ło wy XIV wie ku.

Ak cja od zy ski wa nia śre dnio wiecz ne go skar bu
roz po czę ła się 27 ma ja 1980 ro ku i trwa ła do je sie -
ni 1981 ro ku. We dług róż nią cych się in for ma cji ob -
ser wa to rów skarb mógł li czyć od 200 do 600 sztuk
mo net. Łącz nie od zy ska no 179 mo net: 177 prze ka -
za ło 12 osób, któ re sa me je zna la zły, bądź we szły
w ich po sia da nie w in ny spo sób, 2 mo ne ty od na lazł
ar che olog za bez pie cza ją cy reszt ki za byt ku. 

Pod czas ko lej nej pe ne tra cji te re nu prze pro -
wa dzo no ba da nia po wierzch nio we oko licz nych
pól oraz ogród ków przy do mo wych. Stwier dzo no
ist nie nie śre dnio wiecz nej osa dy, któ ra zo sta ła
znisz czo na przez póź niej szą za bu do wę wiej ską
osa dy We se le, bę dą cej obec nie dziel ni cą Nie mo -
dli na w re jo nie ul. Brze skiej oraz przez pra ce me -
lio ra cyj ne. Osa da ta roz cią ga ła się na ob sza rze
oko ło 30 arów na le wo brzeż nej te ra sie rze ki Ści na -
wy Nie mo dliń skiej. Usy tu owa na by ła po mię dzy
dwo ma ma ły mi wy nie sie nia mi. Zna le zio ne za byt -
ki po zwa la ją przy pusz czać, że osa da roz wi ja ła się
w XIII—XV wie ku. Du ża ilość spa le ni zny w war -
stwie kul tu ro wej świad czyć mo że o tym, że osa da
zo sta ła znisz czo na pod czas walk hu syc kich w I po -
ło wie XV wie ku. Czas ist nie nia te go osie dla po -
twier dza ją źró dła pi sa ne; osa da We se le zna na
by ła już w 1300 ro ku; by ła ona wio ską w nie mo -
dliń skim ma jąt ku ksią żę cym, a po tem w księ stwie
nie mo dliń skim. Po ło żo na przy szla kach han dlo -
wych od Wro cła wia, Brze gu na po łu dnie do Opa -
wy, Mo raw i da lej. 

Grosz cze ski, na zy wa ny ina czej sze ro kim gro -
szem pra skim, to pie niądz, któ ry w śre dnio wie czu
przez dłu gie la ta był pod sta wo wym środ ko wo eu ro -
pej skim środ kiem płat ni czym. Je go po ja wie nie się
na ów cze snym ryn ku mo ne tar nym za ini cjo wał Wa -
cław II król cze ski (ko ron. 1297) i pol ski (ko ron. 1300;
zm. 1305), któ ry prze pro wa dził re for mę mo ne tar ną
i od lip ca 1300 ro ku w Kut nej Ho rze roz po czął bi cie
wiel kiej ilo ści pięk nych sze ro kich gro szy pra skich.
Gro sze ta kie ko lej ni kró lo wie cze scy emi to wa li aż
do 1547 ro ku. Na zie miach pol skich na zy wa no je
czę sto gro sza mi cze ski mi. Przez ca ły XIV wiek, aż
do po ło wy XV wie ku speł nia ły one funk cję głów ne go
mier ni ka war to ści, a póź niej współ uczest ni czy ły
w obie gu pie nięż nym na rów ni ze zło ty mi wę gier ski -
mi i reń ski mi. Tą wy jąt ko wą po zy cję w men nic twie eu -
ro pej skim cze skie gro sze za wdzię cza ły za sob nym
w sre bro ko pal niom w Kut nej Ho rze, zna ko mi tej or -
ga ni za cji men ni czej oraz świet nym mi strzom wło -
skim, któ rzy wy kształ ci li ka drę póź niej szych min ce rzy
cze skich. 

W śre dnio wie czu pod sta wo wą jed nost ką war -
to ści sre bra by ła tzw. grzyw na. Re for ma Wa cła -
wa II wpro wa dzi ła na ry nek men ni czy no wą wa gę

grzyw ny sre bra tzw. Wa cła wo wą (1 grzyw na sre bra
= 253,14 g czy ste go sre bra). Z jed nej grzyw ny czy ste -
go sre bra men ni ca kut no hor ska bi ła po cząt ko wo 65-
67 sztuk mo net gro szo wych. 

War tość ów cze sne go pie nią dza krusz co we go
by ła dość trud na w sza cun kach. Gro sze li czo no
w grzyw nach. Sto so wa no dwa ro dza je grzy wien:
cięż ką i lek ką. Grzyw na cięż ka, ina czej na zy wa na
pra ską, prze li cza na by ła na 64 gro sze, al bo na 4
wiar dun ki (po 16 gr wiar du nek) rów nież na 32 skoj -
ce (1 sko jec, któ ry był naj mniej szą jed nost ką ra chun -
ko wą = 2 gro sze). Grzyw na lek ka, na zy wa na kró lew -
ską, prze li cza na by ła na 56 gro szy, al bo na 4
wiar dun ki (po 14 gr) rów nież na 28 skoj ców. Pierw -
sze gro sze cze skie bi to pra wie z czy ste go sre bra
pró by 15 (15 czę ści sre bra 1 część mie dzi), a jed na
mo ne ta wa ży ła śred nio 3,7 g. Na ko niec cza sów
świet no ści gro sza mo ne ty te bi to ze sre bra o po ło wę
gor szej pró by, a w po ło wie XVI wie ku wa ga tej mo -
ne ty spa dła do ok. 2 g.

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

SKARB z Niemodlina

Siła nabywcza grosza czeskiego
(praskiego) na przykładzie
zarchiwizowanych transakcji:

1308 r. (Krzeszów, Śląsk) – buty z cholewami – 4 grosze praskie,
1311 r. (Góra Śląska) – wieś – 300 grzywien groszy praskich (19200 groszy praskich),
1318 r. (Wrocław) – koń pod wierzch – 406 groszy praskich,
1326 r. (Wrocław) – piwa beczka – 20 groszy praskich,
1385 r. (Łowicz) – koń roboczy – 3 grzywny groszy praskich (192 groszy praskich),
1390 r. (Kraków) – piwa 10 dzbanów – 20 groszy praskich,
1391 r. (Kraków) – sukna angielskiego 150 łokci – 31 grzywien groszy praskich (1984 gr),
1396 r. (Tarnów) – pieprzu funt – 16 groszy praskich,
1396 r. (Tarnów) – sukna mechelskiego 72 łokcie – 26 grzywien groszy praskich (1664 gr),
1398 r. (Tarnów) – pancerz dla rycerza – 12 grzywien groszy praskich (768 gr),
1403 r. (Kraków) – garnków glinianych kopa – 5 groszy praskich,
1403 r. (Kraków) – wiadro – 2 grosze praskie,
1408 r. (Korczyn) – żyta dwa korce – 15 groszy praskich,
1425 r. (Kraków) – roczny czynsz z dużej kamienicy – 200 grzywien groszy praskich,
1447 r.  (Jelcz, Śląsk) – rodzynków 6 funtów – 16 groszy praskich,
1449 r.  (Legnica, Śląsk) – pług – 6 groszy praskich,
1471 r.  (Kraków) – kogut – 1 grosz praski,
1471 r.  (Kraków) – mięso z połowy barana – 6 groszy praskich,
1498 r.  (Kraków) – mydła kamień (ok.12 kg) – 40 groszy praskich.

Nie mo dlin, dziel ni ca We se le, miej sce zna le zi ska
nie mo dliń skie go skar bu srebr nych mo net

Miej sce lo ka li za cji śre dnio wiecz nej osa dy
pod Nie mo dli nem, gdzie od na le zio no skarb

Srebr ne gro sze cze skie (pra skie). Od le wej: 2
mo ne ty z lat 1310-1346, na stęp ne 2 z lat 1346-
1378 oraz 2 z lat 1378-1419.

Wi zu ali za cja nie mo dliń skie go skar bu – srebr ne
gro sze cze skie z men ni cy kró lów cze skich w Kut -
nej Ho rze z cza sów dy na stii Luk sem bur gów,
głów nie z lat 1311-1378. Skarb prze cho wy wa ny
jest w Mu zeum Pia stów Ślą skich w Brze gu.
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PN: Skąd wzię ło
się u Pa na za in te re so -
wa nie ry sun kiem i sa -
ty rą?

Wik tor Go riacz ko:
Od ma łe go zaj mo wa -
łem się ry sun kiem. Już
ja ko dziec ko za pi sa ny by -
łem do ogni ska pla stycz -
ne go, gdzie speł nia łem

się twór czo. Sa ty rą za czą łem zaj mo wać się na po -
cząt ku lat 80-tych, w cza sach pierw szej So li dar no -
ści. Ro bi łem wie le ko men ta rzy po li tycz nych, tyl ko
nikt te go nie chciał pu bli ko wać (śmiech). Naj bar -
dziej in te re su ją mnie ak tu al ne pa ra dok sy spo łecz -
no – go spo dar cze w Pol sce i na świe cie. Ostat nio
sko men to wa łem kil ka po su nięć rzą du pol skie go.

PN: Pań scy przy ja cie le i zna jo mi twier dzą,
że jest Pan wiel kim mi ło śni kiem go to wa nia?

Wik tor Go riacz ko: Tak, ale jest mi wstyd się
przy znać, bo te raz wszy scy go tu ją: po li ty cy, li te ra -
ci, ak to rzy…. Po nad 20 lat te mu nikt jesz cze o tym
nie sły szał – nie miał mnie kto wy pro mo wać
(śmiech). Pre fe ru ję kuch nię sta ro pol ską – sta re
bab ci ne prze pi sy. Kuch nia po le ga na spe cjal nym
do bo rze przy praw. Oczy wi ście z tych sa mych
skład ni ków moż na zro bić róż ne po tra wy, ale klu -
czem do wszyst kie go są przy pra wy.

PN: Co Pa na naj bar dziej śmie szy, a co
naj bar dziej nie po koi?

Wik tor Go riacz ko: Naj bar dziej śmie szy i nie -
po koi mnie to sa mo – am bi cje po li ty ków (śmiech).

PN: Jak dłu go trwa ła pra ca nad przy go to -
wa niem ry sun ków (por tre tów), któ re mo gą
oglą dać miesz kań cy Nie mo dli na?

Wik tor Go riacz ko: Ry sun ki po wsta ły w cią -
gu ostat nich dwóch lat – ma ło spon ta nicz nie,
głów nie na proś bę za in te re so wa nych.

PN: Ko go ła twiej ry so wać – ko bie ty czy
męż czyzn?

Wik tor Go riacz ko: Ko bie ty ja ko płeć pięk ną
ry su je się zde cy do wa nie ła twiej. U męż czyzn trze -
ba zła pać ce chy cha rak te ru w kil ku kre skach.
Mam spo re do świad cze nie w ry so wa niu por tre -
tów, po nie waż przed la ty pro wa dzi łem warsz tat
ka mie niar stwa ar ty stycz ne go. Po kil ku la tach re -
ha bi li ta cji, po cięż kim uda rze mó zgu po wo li po -
wra cam do ży cia – si łą wo li i ze zło ści udo wod ni -
łem, że wró cę do ży cia i do sztu ki. Trzy mam w rę ku
na rzę dzie, ale nie trzy mam tak pew nie jak kie dyś.

PN: Ja kie są Pań skie za in te re so wa nia?
Wik tor Go riacz ko: In te re su ję się tech ni ką

i na uką. Je stem za fa scy no wa ny pod bo jem ko -
smo su. Na wi try nie NA SA czę sto oglą dam ob ra -
zy z te le sko pu „Hub ble’a”. Pięk ne kom po zy cje
i bar wy pre zen tu ją się nie go rzej od ob ra zów mi -
strzów ma lar stwa!

PN: Dzię ku ję za roz mo wę i ży czę speł nie -
nia wszyst kich twór czych ma rzeń.

PN: Kie dy za czę ła się Pań ska pa sja? Pa mię -
ta Pan swo ją pierw szą zdo bycz (an tyk)?

Ja ro sław Ko pij: Kie dy mia łem 7 – 8 lat, zna la -
złem na po lu mo ne tę na po le oń ską i od te go wszyst -
ko się za czę ło. Roz po czą łem wte dy po szu ki wa nia,
grze ba nie u ro dzi ny i zna jo mych. Zdo by wa łem mo -
je pierw sze eks po na ty do zbio ru. Ma jąc lat 18 za -
czą łem jeź dzić na gieł dy sta ro ci do Opo la. Wte dy
za czę ła się mo ja wiel ka pa sja ko lek cjo no wa nia sta -
ro ci i in for ma cji hi sto rycz nych.

PN: Ja ką dzie dzi ną in te re su je się Pan naj -
bar dziej i dla cze go?

Ja ro sław Ko pij: Nu mi zma ty ka, or de ry, od zna -
cze nia i od zna ki, ale głów nie pol skie or de ry i od zna -
cze nia – to, co jest osią gal ne od po cząt ku XIX wie -
ku do współ cze sno ści. Po przez to po zna ję hi sto rię
Pol ski, wy ko naw stwo, tech ni ki – od pro stych
do skom pli ko wa nych form oraz nada wa nie i po -
wsta nie me da li.

PN: Czy miał Pan kie dyś przy sło wio wą
„wpad kę” i na był ja kiś an tyk, a póź niej oka za -
ło się, że to wy rób współ cze sny al bo do bra
pod rób ka?

Ja ro sław Ko pij: Zda rza ło się (śmiech). W wie -
ku dwu dzie stu pa ru lat na by łem srebr ne pol skie
mo ne ty (przed wo jen ne), któ re oka za ły się fal sy fi ka -
ta mi po sre brza ny mi. Pod czas mo jej hi sto rii zwią za -
nej z ko lek cjo ner stwem kil ka krot nie na by łem ta kie
mo ne ty, or de ry i od zna cze nia. Obec nie rzad ko zda -
rza mi się na być coś, co nie jest ory gi na łem. Ja kieś
trzy la ta te mu ku pi łem kie lich, po noć XVIII-wiecz ny,
a oka zał się cze ską pod rób ką, ro bio ną tech no lo -
gią XVIII-wiecz ną! Przy za ku pie cze go kol wiek trze ba
uwa żać, zwłasz cza na an ty ki, któ re na pły wa ją z Za -
cho du i ro bio ne są na wzór sta rych. W la tach 50-
tych, 60-tych w Eu ro pie Za chod niej by ła mo da
na urzą dza nie miesz kań w okre ślo nych sty lach z po -
przed nich epok. Wszyst ko to te raz w du żych ilo -
ściach na pły wa do Pol ski i bar dzo ła two moż na się
na brać.

PN: Po noć jest Pan mi ło śni kiem wszyst kie go,
co zwią za ne jest z Zie mią Nie mo dliń ską. Ja ki an -
tyk zwią za ny z na szym re gio nem jest dla Pa na
naj waż niej szy?

Ja ro sław Ko pij: Tu taj się uro dzi łem i wy cho wa -
łem, więc szcze gól nie bli ska jest mi hi sto ria Zie mi
Nie mo dliń skiej. By łem jed nym z pierw szych, któ rzy
gro ma dzi li i zbie ra li wi do ków ki. Mam dość znacz ny
zbiór przed wo jen nych pocz tó wek Nie mo dli na i wie -
lu miej sco wo ści na le żą cych do Gmi ny Nie mo dlin.

PN: Czy wie lu jest pa sjo na tów i ko lek cjo ne -
rów an ty ków w Nie mo dli nie i oko li cach?

Ja ro sław Ko pij: Znam kil ku na stu. W na szym
klu bie nu mi zma tycz nym, któ ry za ło ży li śmy w Ośrod -
ku Kul tu ry, dzia ła oko ło dwu dzie stu zbie ra czy i pa -

sjo na tów. Mię dzy in ny mi człon kiem klu bu jest Wi -
ce sta ro sta Opol ski Krzysz tof Wy sdak.

PN: Co mo że Pan do ra dzić po cząt ku ją cym
zbie ra czom sta ro ci?

Ja ro sław Ko pij: My ślę, że po win ni ukie run ko -
wać swo je za in te re so wa nia w jed nym za kre sie,
gdyż nie jest się w sta nie ogar nąć wszyst kie go. Po -
win ni być wraż li wi i do strze gać każ dy an tyk. Ape -
lu ję do wszyst kich miesz kań ców, aby, za nim ja ką -
kol wiek sta rą rzecz wy rzu cą z do mu, zastanowili
się, czy nie jest to rzecz cen na dla ko lek cjo ne ra,
a za ra zem dla hi sto rii tej zie mi – za wsze słu żę do -
brą ra dą.

PN: Dzię ku ję za roz mo wę i ży czę zdo by cia
ko lej nych „ro dzyn ków” ko lek cjo ner skich.

Zawsze służę
dobrą radą…
Z Jarosławem Kopijem, radnym powiatowym trzech kadencji, 
miłośnikiem i kolekcjonerem staroci rozmawia Michał Graczyk.

Naj bar dziej śmie szy i nie po koi mnie
to sa mo – am bi cje po li ty ków
Z ny skim ry sow ni kiem i mi ło śni kiem sztu ki ku li nar nej – Wik to rem Go riacz ko
– roz ma wia Mi chał Gra czyk.
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PN: Jak czu ją się ar ty ści, któ rzy od nie śli
suk ces ko mer cyj ny i zdo by li ser ca wi dzów? Czy
przy sło wio wa wo da so do wa nie ude rzy ła Wam
do głów?

Mi chał Pasz czyk: Gwiaz da mi ka ba re tu by li -
śmy jesz cze za nim zdo by li śmy po pu lar ność
(śmiech). A tak na po waż nie to je ste śmy na tu ral -
ni, ro bi my te sa me rze czy co daw niej. My ślę, że nie
„gwiaz du je my”.

PN: A Wy sa mi co uwa ża cie za swo je naj -
więk sze osią gnię cie?

Mi chał Pasz czyk: Wciąż ba wi nas to, co
ro bi my, nie nu dzi my się so bą, gdy prze sta nie -
my to lu bić – ka ba ret się skoń czy. Waż ne jest
tak że to, że wy wo łu je my uśmiech na twa -
rzach lu dzi. 

PN: Zna kiem roz po znaw czym Wa szych
przed sta wień jest blond pięk ność – Ma riol ka.
Czy w nie da le kiej przy szło ści po wsta nie ja kaś
no wa po stać, któ ra bę dzie cie szyć się rów nie
du żą po pu lar no ścią?

Mi chał Pasz czyk: Każ dy zna ta ką „Ma riol -
kę”- dziew czy nę z są siedz twa, z dys ko te ki – my ślę,
że dla te go pu blicz ność ją tak po lu bi ła. Ale wie le
jest in nych cie ka wych po sta ci z na sze go re per tu -
aru, np. Roc ky Bal boa w wy ko na niu Igo ra (Kwiat -
kow skie go) to mi strzo stwo i cie szy się rów nie du -
żym za in te re so wa niem pu blicz no ści, co Ma riol ka.

PN: Kto lub co jest naj wdzięcz niej szym
obiek tem do pa ro dio wa nia?

Mi chał Pasz czyk: Każ dy mo że stać się bo -
ha te rem na szych ske czy. Naj bar dziej lu bi my
grać tych, któ rych mi ja my co dzien nie na uli cy
– zwy kłych, sza rych lu dzi. Oni da ją naj więk sze
po le do wy obraź ni i in ter pre ta cji. Od po li ty ki
ucie ka my.

PN: Ja kie są Wa sze za in te re so wa nia pry -
wat nie? Na co dzień je ste ście nor mal ni czy pa -
ra nie nor mal ni? 

Mi chał Pasz czyk: Cał kiem nor mal ni, każ dy
z nas ma swo je za in te re so wa nia, nor mal ne ży cie.
Igor jest pa sjo na tem mu zy ki, pi sze tek sty, ma
do te go ta lent. Ro bert (Mo ty ka) to ra dio wiec, po -
za tym jest bar dzo ro dzin ny - ce ni swo ją pry wat -
ność, każ dą wol ną chwi lę po świę ca bli skim. Ja je -
stem ak to rem, ko cham ten za wód.

PN: Czy w ma łych mia stach, np. ta kich ja -
kich jak Nie mo dlin, od bie ra ją Was po dob nie
jak w du żych?

Mi chał Pasz czyk: Róż nie to by wa. By li śmy,
na przy kład, bar dzo mi le za sko cze ni, gdy do wie -
dzie li śmy się, że już dwa ty go dnie przed na szym
wy stę pem w Nie mo dli nie za bra kło bi le tów. Cza -
sem w ta kich mia stecz kach gra się le piej – pu blicz -
ność bar dziej ży wio ło wo re agu je i jest mniej zma -
nie ro wa na niż w wiel kich mia stach.

PN: Dzię ku ję bar dzo za roz mo wę.
Mi chał Pasz czyk: Dzię ku ję i do zo ba cze nia

na kon cer tach.

PN: Czy dwa dzie ścia lat te mu przy pusz cza -
łeś, że zdo bę dziesz w Pol sce i na świe cie po -
nad 100 na gród? Nikt nie mo że po bić two je go
re kor du, a na gród wciąż przy by wa!

Sła wo mir Łu czyń ski: Dwa dzie ścia lat te mu
nie wy bie ga łem tak da le ko w przy szłość. Nie przy -
pusz cza łem, że osią gnę tak wie le!

PN: Czy masz ja kieś nie speł nio ne ma rze nie?
Sła wo mir Łu czyń ski: Mam ta kie! Chciał bym

mieć praw dzi wy al bum z mo imi pra ca mi – cho ciaż
ty mi na gro dzo ny mi…

PN: Kto jest two im ulu bio nym ry sow ni kiem
w Pol sce?

Sła wo mir Łu czyń ski: Mo im ulu bio nym ry sow -
ni kiem jest Grze gorz Szu mow ski. Ce nię go
za warsz tat, po my sły i świet ne ka ry ka tu ry por tre -
to we. Po za tym jest sym pa tycz nym czło wie kiem.

PN: Skąd bio rą się Two je wspa nia łe po -
my sły?

Sła wo mir Łu czyń ski: Nie wiem skąd się to
bie rze. Mam dar ob ser wa cji, wy cią ga nia wnio -
sków. Za wsze by łem prze śmiew cą!

PN: Za in te re so wa nia, po za ry so wa niem?
Sła wo mir Łu czyń ski: Mo je ry so wa nie wy peł -

nia mi czas, bra ku je go na in ne pa sje. Zda rza się
jed nak, że wy cią gam apa rat fo to gra ficz ny i re je -
stru ję cie ka we mo men ty.

PN: Co mo żesz do ra dzić mło dym adep tom
ry sun ku sa ty rycz ne go?

Sła wo mir Łu czyń ski: Za kła dam, że są to pa -
sjo na ci. Tym pod po wia dam, że by sys te ma tycz nie
pra co wa li nad so bą i nie zra ża li się nie po wo dze nia -
mi w dą że niu do ce lu.

PN: Two je naj bliż sze pla ny?
Sła wo mir Łu czyń ski: Sta ram się nie mieć pla -

nów, bo ży cie prze waż nie mi ja się z mo imi pla na -
mi, a je śli coś się zda rzy, je stem mi le za sko czo ny. 

PN: Dzię ku ję za roz mo wę.Za wsze by łem prze śmiew cą…
Spe cjal nie dla Pul su Nie mo dli na – Sła wo mir Łu czyń ski – je den z naj lep szych pol skich ry -
sow ni ków sa ty rycz nych w roz mo wie z Mi cha łem Gra czy kiem.

Nie bez piecz nie
śmiesz ni...
Z Mi cha łem Pasz czy kiem z ka ba re tu „Pa ra nie nor mal ni”
roz ma wia Ka ta rzy na Knie ja.



PULS
Niemodlina

Zapowiedzi kulturalne 16

ZAPROSZENIE
DO UDZIAŁU

W KONKURSIE WYGRAJ SUKCES
Ośrodek Kultury w Niemodlinie zaprasza dzieci

i młodzież do wzięcia udziału w eliminacjach
wstępnych do konkursu Wygraj Sukces.

KONKURS przebiegać będzie w 3 etapach:
• ZGŁOSZENIA SOLISTÓW do dnia 22 lutego 2010 r.
• ELIMINACJE WSTĘPNE — 15-22 marca 2010 r. 

(ośrodki kultury w Polsce)
• ELIMINACJE REGIONALNE – 12-30 kwietnia 2010 r.

(ośrodki kultury w Polsce)
• PREZENTACJE FINAŁOWE — 30-31 maja 2010 r.

(niedziela, poniedziałek – Tarnobrzeski Dom Kultury)
• KONCERT GALOWY —1 czerwca 2010 r. (wtorek)

So li ści otrzy mu ją dy plo my na wszyst kich szcze -
blach eli mi na cji, w fi na le w po szcze gól nych ka te go -
riach wie ko wych przy zna wa ne są na gro dy, wy róż nie -
nia oraz na gro da głów na – wy ciecz ka
do Eu ro di sney lan du pod Pa ry żem dla so li sty i in -
struk to ra.

Za pro sze nie do udzia łu 
w kon kur sie

„MI ŁOŚĆ JEST WŚRÓD NAS”
Gmin ny Kon kurs Re cy ta tor ski

Nie mo dlin 18.02.2010r.

RE GU LA MIN

1. Or ga ni za to rem kon kur su jest Ośro dek
Kul tu ry w Nie mo dli nie.

2. Im pre za od bę dzie się w czwar tek 18 lu te -
go 2010 r., o go dzi nie 12.00 w Ośrod ku Kul tu ry,
ul. Re ja 1 w Nie mo dli nie.

3. Ce lem im pre zy jest po pu la ry za cja, pre zen ta -
cja i kon fron ta cja ży we go sło wa.

4. Ka te go rie wie ko we uczest ni ków: 
• od 12 do 15 lat
• od 16 do 19 lat

Zgło sze nia bę dą przyj mo wa ne na pod sta wie
wy peł nio nej kar ty zgło szeń. Moż na te go do ko -
nać skła da jąc kar tę oso bi ście w Ośrod ku Kul tu ry,
wy sy ła jąc ją fak sem pod nu mer te le fo -
nu: 774606096 lub pocz tą tra dy cyj ną na ad res:
Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie, ul. Re ja 1, 49-
100 Nie mo dlin, z do pi skiem „Mi łość jest wśród
nas 2010”.

Ter min nad sy ła nia zgło szeń upły wa
w dniu 16 lu te go 2010 r.

5. Uczest ni cy bę dą wy stę po wać w ko lej no ści
lo so wej. Każ dy uczest nik przy go tu je dwa tek sty.
Dru gi tekst na le ży za pre zen to wać na ży cze nie ju -
ry. Czas wy ko na nia ogra ni czo ny do 8 mi nut.
W kon kur sie wy klu cza się tek sty wcze śniej nie pu -
bli ko wa ne.

6. Spra wy nie okre ślo ne ni niej szym re gu la mi -
nem roz strzy ga or ga ni za tor. Or ga ni za tor nie zwra -
ca uczest ni kom kosz tów do jaz du. 

AD RES:
Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie

ul. Re ja 1, 49-100 Nie mo dlin
Tel./fax: 774606096

E -ma il: ok@nie mo dlin.pl
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Za pro sze nie
na wy sta wę 

Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie za pra sza na wy -
sta wę ka ry ka tur zna nych po sta ci pol skiej mu zy ki roz -
ryw ko wej, m.in. Kry sty ny Proń ko, Ko ry Jac kow skiej,
An ny Jur kszto wicz, An drze ja Dą brow skie go, Jo na -
sza Ko fty, au tor stwa Mi cha ła Gra czy ka. Wy sta wa bę -
dzie czyn na pod czas warsz ta tów wo kal nych z Ka ta -
rzy ną Gro niec w ter mi nie od 8 do 13 lu te go br. 

Z A  P R A  S Z A  M Y !

Koncert Katarzyny Groniec
Ośrodek Kultury w Niemodlinie zaprasza na recital

Katarzyny Groniec „Listy Julii kameralnie”, który odbędzie
się dn. 13 lutego 2010 r., o godz. 18.00.

Bi le ty w ce nie 20 zł do na by cia w se kre ta ria cie Ośrod ka Kul tu ry.
„Li sty Ju lii” to pre mie ro wy re ci tal ar tyst ki, lau re at ki Na gro dy im. Alek san dra

Bar di nie go 2008, z to wa rzy sze niem sied mio oso bo we go ze spo łu pod kie row nic -
twem Łu ka sza Dam ry cha. Na ten kon cert zło żą się pio sen ki Elvi sa Co stel lo z pły -
ty „The Ju liet Let ters” w pol skich tłu ma cze niach Ka ta rzy ny Gro niec.

Nie gdyś w Ve ro nie żył pro fe sor, któ ry od po wia dał na li sty ad re so wa ne do Ju -
lii Ca pu let ti. Pod słyn ny bal kon od lat piel grzy mu ją lu dzie pro sząc orę dow nicz kę naj -
pięk niej szej czy stej mi ło ści o opie kę nad ich uczu cia mi. Po zo sta wia ją tam bar dzo
oso bi ste li sty peł ne ludz kich dra ma tów: pra gnień, tę sk not, wspo mnień, bó lu…

Oprócz kar te czek po zo sta wia nych w za ła ma niach ce gieł do mu Ca pu let tich
ko chan ko wie pi szą mi ło sne li sty bez po śred nio na mu rze, lub zo sta wia ją tam za -
mknię te kłód ki, któ re ma ją sym bo li zo wać za trzy ma nie na wie ki mi ło ści swo je go ży -
cia. Klu czyk za bie ra ją ze so bą. 

W 1992 ro ku Elvis Co stel lo wraz z Brod sky Qu ar tet na grał pły tę in spi ro wa ną
tą uj mu ją cą tra dy cją. Za po mo cą dwu dzie stu pio se nek uda ło mu się na kre ślić dia -
me tral nie róż ne cha rak te ry po ja wia ją cych się po sta ci. Ich oso bi ste dra ma ty i od -
czu wa nie mi ło ści. Zdra dzo na ko bie ta, dziec ko, dziew czy na, żoł nierz, sa mo bój ca,
sta rze ją cy się Ro meo, czy dia bel ski sprze daw ca, to tyl ko nie któ re z nich.

OŚRODEK KULTURY W NIEMODLINIE 
ZAPRASZA DZIECI I MŁODZIEŻ 

NA PEŁNE ATRAKCJI FERIE ZIMOWE 
Z KULTURĄ I SPORTEM

1 lutego (poniedziałek) , godz. 12.00
„Piosenka jest dobra na wszystko”

– zajęcia z emisji głosu, pracy nad piosenką.
2 lutego,  (wtorek), godz. 12.00
konkurs plastyczny „Sporty zimowe”

3 lutego, (środa), godz. 16.00 – 19.00 
bal karnawałowy połączony z konkursem karaoke, gry, zabawy, konkursy.

4 lutego, (czwartek), godz. 12.00 –16.00 
gry planszowe, zabawy, konkursy, zajęcia plastyczne.

5 lutego, (piątek), godz. 12.00 
Teatr dla dzieci „Dwie Dorotki”  

Studio Małych Form Teatralnych,
Scenografii i Reżyserii „ART.-RE” z Krakowa.

8- 12 lutego (od poniedziałku do piątku), godz. 10.00 – 20.00 
odpłatne warsztaty wokalne dla młodzieży z Katarzyną Groniec.

13 lutego (sobota), godz. 18.00
koncert podsumowujący warsztaty wokalne z Katarzyną Groniec.

Ferie zimowe 2010 r. na ORLIKU  

1-14 lutego 2010 r. 
Piłkarskie abc… - zajęcia będą prowadzone

przez cały okres trwania ferii (3 razy w tygodniu).
4 lutego 2010 r.
turniej koszykówki

9-10 lutego 2010 r.
turniej piłkarski drużyn sześcioosobowych 

(propozycja dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

UWAGA!!!
W przypadku trudnych warunków pogodowych zajęcia na ORLIKU

zostaną odwołane. 

Koncert
nie tylko
dla
Kobiet…

Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie za -
pra sza na kon cert Wol nej Gru py Bu ko wi -
ny, któ ry od bę dzie się 7 mar ca 2010 r.
(nie dzie la), o godz. 17.00 z oka zji Mię -
dzy na ro do we go Dnia Ko biet. Bi le ty w ce -
nie 20 zł do na by cia w se kre ta ria cie
Ośrod ka Kul tu ry. 

Wol na Gru pa Bu ko wi na za de biu to wa ła w 1971 ro ku na Gieł dzie Pio sen ki Tu ry stycz nej
w Szklar skiej Po rę bie. Ze spół przy je chał z Bu ska – Zdro ju, a za ło żył go ów cze sny ma tu rzy sta Woj -
ciech Bel lon. Pio sen ką Wojt ka „Po ni dzie” wy śpie wa li jed ną z głów nych na gród. Mia ła for mu łę ze -
spo łu otwar te go, to też wy stę po wa ło z nią wie lu zna nych wy ko naw ców i mu zy ków. Trzon ze spo -
łu sta no wi li: Woj ciech Bel lon – twór ca więk szo ści pio se nek, Gra ży na Ku la wik, Woj ciech Ja ro ciń ski
i Wa cław Jusz czy szyn. W hi sto rii gru py war to od no to wać na gro dzo ne wy stę py na Stu denc kim
Fe sti wa lu Pio sen ki w Kra ko wie w 1974 i 1975 ro ku, udział w FAM -ie oraz w licz nych fe sti wa lach,
kon kur sach czy im pre zach stu denc kich i tu ry stycz nych – YAPA, BA ZU NA, BAK CY NA LIA.
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Pod osło ną no cy
W ostat nich dniach sta re go ro ku

(z 28 na 29 grud nia) we wsi Pio tro wa
mia ło miej sce wła ma nie do tam tej szej
świe tli cy. Znisz cze niu uległ sprzęt ra -
dio wo -te le wi zyj ny oraz in ne przed mio -
ty bę dą ce na wy po sa że niu (m. in. ku la
dys ko te ko wa, ko lo ro fon). 

Do bro dziej stwem in wen ta rza miesz kań cy
miej sco wo ści nie cie szy li się zbyt dłu go, bo za le -
d wie dwa mie sią ce przed wła ma niem do świe tli -
cy zo stał do pro wa dzo ny prąd elek trycz ny, dzię ki
cze mu moż na by ło ją za opa trzyć w no wo cze sny
sprzęt (ra dio, TV, an te nę, wzmac nia cze i gło śni ki).
Po nie sio ne stra ty ma te rial ne sza co wa ne są
na oko ło dwa ty siące zło tych. Wan da le, bo tak
moż na ich śmia ło na zwać, mie li za pew ne nie -
ma łą sa tys fak cję nisz cząc cu dze mie nie, któ re
miało prze cież słu żyć lo kal nej spo łecz no ści. Nie -
ste ty rze czy wi stość oka za ła się okrut na. Na su wa
się smut ny wnio sek, że je dy nym ra tun kiem
przed zły mi ludź mi są za kra to wa ne okna, szczel -
nie za mknię te drzwi oraz in ne za bez pie cze nia
we wszel kich miej scach uży tecz no ści pu blicz nej,
bo, jak wi dać, nie któ rzy nie do ro śli jesz cze do ży -
cia w pań stwie oby wa tel skim na mia rę XXI wie ku.

Ka ta rzy na Knie ja

Koszt te go no wo cze sne go sprzę tu się -
gnął 545.000 zł, z cze go 250.000 zł sfi nan so wał Po -
wiat Opol ski z Po wia to we go Fun du szu Ochro ny Śro -
do wi ska i Go spo dar ki Wod nej. Sa mo chód po sia da 3
ki lo me try wę ży po żar ni czych 110, agre gat prą do -
twór czy, maszt oświe tle nio wy, pi lar kę do drew na oraz
apa ra ty po wietrz ne. Mer ce des Ate go po sia da spe cjal -
ną win dę, na któ rej stra żak mon tu je spe cjal ne ryn ny

do wy su wa nia wę ży. Od cin ki stra żac kie le żą ce na sa -
mo cho dzie są wen ty lo wa ne spe cjal nym sys te mem,
aby nie ule gły znisz cze niu. 

Po ofi cjal nej pre zen ta cji, w któ rej udział wzię li
licz nie go ście: Sta ro sta Opol ski Hen ryk La kwa, Opol -
ski Ko men dant Wo je wódz ki PSP st. bryg. Ka rol Stę -

pień, Bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz,
Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Ste fan Wa rze cha
i Prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej Jan Olek sa, od by ło
się spo tka nie opłat ko we stra ża ków wraz z za pro -
szo ny mi go ść mi.

Red.

No wy sa mo chód
dla stra ża ków
23 grud nia 2009 r. w Jed no st ce Ra tow ni czo – Ga śni czej w Nie mo -
dli nie mia ła miej sce pre zen ta cja no we go sa mo cho du wę żo we go
(MER CE DE SA – BENZ ATE GO 1329 AF z na pę dem 4 x 4 i spe cjal nym
sys te mem roz wi ja nia wę ży do 3000 m), któ ry od stycz nia br. wszedł
w skład wy po sa że nia bo jo we go tej że jed nost ki. 

Re pre zen ta cja po łą czo nych sił Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie i Urzę du Gmi ny w Tu ło wi cach za ję -
ła 3 miej sce w tur nie ju pił ki noż nej sa mo rzą dow ców o pu char Mar szał ka Wo je wódz twa Opol skie go Jó ze -
fa Sze be sty. Na gro dą in dy wi du al ną wy róż nio no p. Ka zi mie rza Krze siń skie go, któ ry uzna ny zo stał naj lep -
szym bram ka rzem tur nie ju. Za wo dy ro ze gra no 9 stycz nia br. w ha li spor to wej OSiR Kom prach ci ce. 

Trzecie miejsce samorządowców
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Od lewej: Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz,
Władysława i Bonifacy Zielińscy, Maria i Kazimierz
Woźniczka, Maria i Józef Wojtasiak, Waltraud i Jan Werner,
Janina i Stanisław Skowrońscy, Przewodniczący Rady
Miejskiej Jan Oleksa.

Od lewej: Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz,
Maria Jezierska, Wanda i Jan Dżaluk, Julia i Władysław
Czółno, Władysława i Władysław Bartosiewicz, Zofia i Teofil
Dudkiewicz, Józef Kliś, Przewodniczący Rady Miejskiej Jan
Oleksa.

Od lewej: Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz,
Antonina i Alfred Przybyła, Aniela i Henryk Nagel, Irena
i Stanisław Łuszczak, Barbara Knap, Przewodniczący Rady
Miejskiej w Niemodlinie Jan Oleksa, Maria i Jan Kołodziej,
Krystyna i Feliks Olfans, Anna i Józef Palak.

W roku 2009 jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego obchodziło 25 par. Wręczenia Medali Za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz upominków Złotym Jubilatom dokonał Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz i Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Oleksa.

Złoci Jubilaci 2009 roku
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Szkoła kierowców Molex
Zaprasza na kursy prawa jazdy kat. A i B

tel. 606 752 104
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Kl. III b, wychowawca:  p. Katarzyna Wesoła
Od lewej: Joanna Malinowska, Andrea Gruchman,

Magda Mróz, Izabela Borżanowska, Julia Moździerska,
Milena Browarska, Sebastian Witkowski, Marcin Patrys,

Arkadniusz Olszewski, Barbara Tokarska, Katarzyna
Jachymczak, Karolina Wieczorek, Kinga Kowalczyk,

Magdalena Łuszczyszyn, Ewa Kruczkiewicz, Bartłomiej
Olszewski, Dawid Daniel, Kamil Dziedzic, Szymon

Andryszczak, Tomasz Dudek, Mateusz Radziszewski.

Kl. III c, wychowawca: p. Katarzyna Siomka.
Od lewej: Ewelina Misztal, Marta Czerwińska,  Maria
Wojtyła, Mateusz Rozkrut, Agnieszka Franczyk,
Katarzyna Paszko,  Magdalena Kundys, Magdalena Bąk,
Monika Salachna, Mateusz Ćwiklik, Daniel Adamski,
Mateusz Łuczyński, Adam Zając, Marcin Łęgowik, Maciej
Mróz, Paweł Bąk.

Klasa III a, wychowawca: p. Agnieszka Rybicka
Od lewej: Marta Rawska, Agnieszka Raniowska,
Agnieszka Sałamon, Joanna Lenkiewicz, Katarzyna
Makuch, Marta Pasierbek, Karolina Sewulok, Katarzyna
Korzeniowska, Daria Juch, Anna Dziatkowiak, Agnieszka
Konarska, Monika Kujawa, Natalia Naczyńska, Natalia
Nawarowska, Mariusz Świątek, Marcin Cebulski, Daniel
Pendziałek, Marcin Olszewski, Piotr Wolak, Dawid
Zawistowski, Paweł Chyla, Mateusz Szymków, Grzegorz
Stencel, Sebastian Stachów, Piotr Równicki.

STUDNIÓWKI CZAR


