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Dro dzy Czy tel ni cy!

Wiel ka noc tuż tuż, a wraz z nią no we
wy da nie „Pul su Nie mo dli na”. Tra dy cyj nie
po ru sza my w nim wie le in te re su ją cych te -
ma tów do ty czą cych na szej gmi ny z dzie -
dzi ny kul tu ry, go spo dar ki, edu ka cji, hi sto -
rii i spor tu. Pi sze my o bie żą cych spra wach
nur tu ją cych na szą lo kal ną spo łecz ność.
Te ma tem mie sią ca jest w tym wy da niu
wspól na se sja Rad Miej skich Nie mo dli na
i Ny sy, pod czas któ rej za pre zen to wa no
ak tu al ny stan prac nad bu do wą ob wod nic
obu miast. 

Kon ty nu uje my pre zen ta cję pla có wek
oświa to wych – w kwiet nio wym nu me rze
przed sta wia my Szko łę Pod sta wo wą
w Gra czach. Nie za po mi na my o wy da rze -
niach zwią za nych z Wa len tyn ka mi
i Dniem Ko biet, któ re uro czy stym ape lem
uczci ła Szko ła Pod sta wo wa nr 1 w Nie mo -
dli nie. Wspo mi na my rów nież m.in. o po wi -
ta niu wio sny przez naj młod szych oraz
o pro gra mie „Wal ka z oty ło ścią”.

W świą tecz nym wy da niu pre zen tu je -
my Pań stwu re la cję z kon cer tu Wol nej
Gru py Bu ko wi ny, wy wiad z człon kiem ze -
spo łu – Woj cie chem Ja ro ciń skim, ar ty kuł na te mat eli mi na cji do Kon kur su Pio sen ki „Wy -
graj Suk ces”, któ re mia ły miej sce w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie, re la cję ze spo tka nia
au tor skie go w Miej sko -Gmin nej Bi blio te ce w Nie mo dli nie z Jo an ną Olech oraz wie le in -
nych te ma tów. 

Po nad to roz ma wia my z cie ka wy mi ludź mi Zie mi Nie mo dliń skiej – z rad nym Ste fa nem
Su kien ni kiem, pre zes Part ner stwa Bo rów Nie mo dliń skich Ja dwi gą Wój ciak oraz pre ze sem
PSS „Spo łem” Ja nem Olek sa. 

Na ła mach „Pul su Nie mo dli na” po ja wi ła się tak że no wa ru bry ka – dział po świę co -
ny po ezji, czy li ką cik li te rac ki. Przy tej oka zji go rą co za chę ca my wszyst kich „wier szo kle tów”,

po etów oraz po cząt ku ją cych (i nie tyl ko) pi sa rzy, by prze sy ła li nam prób ki swo ich moż li -
wo ści twór czych, a być mo że w ten spo sób ob ja wi się świa tu ja kiś no wy ta lent na mia rę
Wi sła wy Szym bor skiej, czy Cze sła wa Mi ło sza! 

Z oka zji Świąt Wiel ka noc nych chcie li by śmy ży czyć wszyst kim
Czy tel ni kom „Pul su Nie mo dli na” spo ko ju, po go dy du cha, od po -
czyn ku w ro dzin nym gro nie, smacz ne go jaj ka i wszyst kie go naj -
lep sze go. 

Re dak cja „Pul su Nie mo dli na” 
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11 mar ca br. w Zło tej Sa li Urzę -
du Wo je wódz kie go w Opo lu od -
by ło się pierw sze spo tka nie Re -
gio nal ne go Ko mi te tu ds.
ob wod ni cy Ny sy i Nie mo dli na,
któ re go ini cja to rem i or ga ni za -
to rem jest Sto wa rzy sze nie
„Ruch Roz wo ju Re gio nu” wraz
z Mar szał kiem Wo je wódz twa
Opol skie go Jó ze fem Se be stą,
Prze wod ni czą cym Sej mi ku Wo -
je wódz kie go Bo gu sła wem
Wier da kiem oraz Wo je wo dą
Ry szar dem Wil czyń skim.

Głów nym ce lem Ko mi te tu jest ko or dy na cja
dzia łań zmie rza ją cych do przy go to wa nia do ku -
men ta cji i uzy ska nia po zwo le nia na bu do wę, sze -
ro kie go i spój ne go po par cia z na sze go re gio nu
dla uzy ska nia za bez pie cze nia fi nan so we go, li kwi -
da cji wszel kich ist nie ją cych za gro żeń oraz sku tecz -
ne go lob bin gu ukie run ko wa ne go na do pro wa dze -
nie do re ali za cji bu do wy ob wod ni cy Ny sy
i Nie mo dli na do 2014 ro ku.

W pierw szym spo tka niu udział wzię li Mar sza -
łek Wo je wódz twa Opol skie go Jó zef Se be sta, Prze -

wod ni czą cy Sej mi ku Wo je wódz kie go Bo gu sław
Wier dak, peł no moc nik Wo je wo dy Opol skie go Ra fał
No wo wiej ski, dy rek tor GDD KiA w Opo lu Bo le sław
Pu stel nik, v -ce Sta ro sta Po wia tu Ny skie go Je rzy Du -
naj, Bur mistrz Ny sy Jo lan ta Bar ska, Bur mistrz Nie -
mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz, rad ny Ra dy Miej -
skiej w Nie mo dli nie Ma rian Olek sa oraz człon ko wie
Ko mi te tu An to ni Ha sen beck – prze wod ni czą cy, An -
na Ja siń ska–Bi li czak – se kre tarz, An drzej Mi to raj –
ds. kon tak tów z me dia mi, Da riusz Mo ra wiec ki – do -
rad ca me ry to rycz ny, Le szek Wit i Zbi gniew
Ostrow ski ds. kon tak tów z miesz kań ca mi, przed się -
bior ca mi, or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi.

Roz po czy na jąc ob ra dy, prze wod ni czą cy Re gio -
nal ne go Ko mi te tu ds. ob wod ni cy Ny sy i Nie mo dli -
na pod kre ślił, jak waż na jest to in we sty cja dla na -
sze go re gio nu, któ ra oprócz swo jej funk cji bę dzie
two rzyć no we miej sca pra cy przy jej re ali za cji, jak

i po wsta nie no wych te re nów in we sty cyj nych. Nie peł -
ne i sprzecz ne in for ma cje ja kie pły ną do spo łe czeń -
stwa od no śnie lo sów ob wod ni cy, jak i zbli ża ją ce się
wy bo ry by ły prze słan ką do po wsta nia te go ko mi te -
tu – do dał. Na za koń cze nie swo je go wy stą pie nia
An to ni Ha sen beck wy sto so wał apel, aby ob wod ni -
ca nie by ła kar tą prze tar go wą w te go rocz nych wy -
bo rach sa mo rzą do wych, lecz by by ła suk ce sem ca -
łe go spo łe czeń stwa na sze go re gio nu. W dal szej
dys ku sji moż na by ło usły szeć gło sy po par cia dla tej
cen nej ini cja ty wy i pro po zy cje dzia łań na naj bliż szy
okres. „Naj waż niej szy jest szyb ki prze pływ rze tel nej
in for ma cji od no śnie ob wod nic, a tak że je że li bę dzie
po trze ba od po wied nie dzia ła nia ko mi te tu ma ją ce
na ce lu usu wa nie ba rier i pro ble mów w cza sie re -
ali za cji” – wska zał Jó zef Se be sta.

Zda niem Bo gu sła wa Wier da ka do głów nych
za dań ko mi te tu bę dzie należał nad zór nad przy -
śpie sze niem przy go to wa nia do ku men ta cji, pro ce -
du rą prze tar go wą i re ali za cją tej in we sty cji. Pra -
ce zwią za ne ze spo rzą dze niem do ku men ta cji
do ty czą cej ob wod ni cy Ny sy po win ny za koń czyć
się do wrze śnia przy szłe go ro ku, a Nie mo dli na 4
mie sią ce póź niej. Koszt bu do wy ob wod ni cy Ny sy
to 460 mln zł, a Nie mo dli na 138 mln zł. Od da nie
do użyt ku obu in we sty cji za pla no wa no
na rok 2014 – stwier dził dy rek tor GDD KiA
w Opo lu Bo le sław Pu stel nik. 

Na za koń cze nie ob rad Bur mistrz Nie mo dli na
Mi ro sław Stan kie wicz za pro sił Re gio nal ny Ko mi tet
ds. ob wod ni cy Ny sy i Nie mo dli na na spo tka nie
z przed się bior ca mi Nie mo dli na oraz na po łą czo ną
se sję rad miej skich Ny sy i Nie mo dli na.

Źró dło: http://nie mo dlin.pl

W dniu 26 mar ca br. w Ośrod ku
Kul tu ry w Nie mo dli nie od by ła
się uro czy sta se sja Rad Miej -
skich Nie mo dli na i Ny sy. Ce lem
spo tka nia by ła pre zen ta cja ak -
tu al ne go sta nu prac nad bu do -
wą ob wod nic Nie mo dli na i Ny sy.

W se sji udział wzię li rad ni obu miast z Bur mi -
strzem Nie mo dli na Mi ro sła wem Stan kie wi czem
i Bur mistrz Ny sy Jo lan tą Bar ską na cze le oraz za pro -
sze ni go ście, wśród któ rych zna leź li się m.in. opol scy
par la men ta rzy ści – Ja ni na Okrą gły, Ry szard Gal la,
Prze wod ni czą cy Opol skie go Sej mi ku Wo je wódz kie go
Bo gu sław Wier dak, dy rek tor opol skie go Od dzia łu
Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad Bo -
le sław Pu stel nik oraz miesz kań cy Nie mo dli na i Ny sy. 

Dy rek tor GDD KiA Bo le sław Pu stel nik w swo im
wy stą pie niu mó wił o pra cach zwią za nych z pla no wa -
nym po wsta niem ob wod ni cy Ny sy i Nie mo dli na.
Prze ko ny wał rów nież, że we wrze śniu 2011 ro ku
moż li we jest roz po czę cie bu do wy, na to miast za koń -
cze nie in we sty cji wraz z ofi cjal nym prze cię ciem wstę -
gi przez bur mi strzów obu miast po win no na stą pić
osiem na ście mie się cy póź niej. Prze wod ni czą cy Sej mi -
ku Wo je wódz twa Opol skie go Bo gu sław Wier dak ży -
wi na dzie ję, że oba waż ne wy da rze nia bę dą mia ły
miej sce jed no cze śnie, bez naj mniej szych opóź nień. 

W wy po wie dziach, za rów no Bur mi strza Nie mo -
dli na Mi ro sła wa Stan kie wi cza, jak i Bur mistrz Ny sy
Jo lan ty Bar skiej, a tak że po słów Zie mi Opol skiej da -

ło się sły szeć za pew nie nie, że po wsta nie ob wod nic
jest spra wą wiel kiej wa gi i po win no być trak to wa ne
ja ko prio ry tet po li ty ki go spo dar czej i eko no micz nej
obu miast i ca łe go wo je wódz twa. Na le ży zro bić
wszyst ko, by pie nią dze na te pro jek ty zna la zły się jak
naj szyb ciej w rzą do wym pro gra mie bu do wy dróg –
mó wi li pod czas swo ich wy stą pień. 

Na za koń cze nie ob rad rad ni Ny sy i Nie mo dli na
wspól nie pod ję li uchwa łę in ten cyj ną do ty czą cą bu do -
wy ob wod nic, z któ rą za po zna ją rząd i par la ment.

Prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie
Jan Olek sa i Prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej w Ny sie
Fe liks Ka mie nik zło ży li rów nież de kla ra cję dal szej
współ pra cy, któ ra jest naj lep szym do wo dem na to,
że ra zem moż na zdzia łać wię cej, da jąc przy kład in -
nym sa mo rzą dow com i po li ty kom w War sza wie.

Ka ta rzy na Knie ja

W jed no ści si ła

Ob wod ni ce krok po kro ku

Z ostatniej chwili
W dniu 30 mar ca br. Ge ne ral na
Dy rek cja Dróg Kra jo wych i Au to -
strad w War sza wie zde cy do wa -
ła o wy bo rze IV (po łu dnio we go)
wa rian tu prze bie gu ob wod ni cy
Nie mo dli na.



PN: Trud no jest być dy rek to rem szko ły?
Iwo na Traw ka: Peł nie nie funk cji dy rek to ra nie jest ła -

twym za da niem, a sa mo za rzą dza nie szko łą jest funk cją
szcze gól nie trud ną. Doza dań dy rek to ra szko ły na le ży m.in.
pra wi dło we zor ga ni zo wa nie pro ce su dy dak tycz no -wy cho -
waw cze go, odktó re go za le ży kim wprzy szło ści bę dzie mło -
dy czło wiek. Dy rek tor nie jest tyl ko pe da go giem, uczy, wy -
cho wu je, pi sze pla ny, pro jek ty, or ga ni zu je prze tar gi, re mon ty,
zna pra wo oświa to we i fi nan so we. Re for ma oświa ty ode bra -
ła moż li wość by cia me na dże rem. Wy peł niam ma sę pa pie -
rów zwią za nych z nad zo rem pe da go gicz nym: spra woz da -
nia z ho spi ta cji, ba da nia ja ko ści pra cy szko ły, an kie ty,
do ku men ty do ty czą ce awan su za wo do we go. Szko ła de cy -
du je oPro gra mie Wy cho waw czym, Pro gra mie Pro fi lak tycz -
nym, We wnątrz sz kol nym Sys te mie Oce nia nia, Sta tu cie, ale
trze ba sta le kon tro lo wać, czy da ny sys tem się spraw dza i czy
nie trze ba go mo dy fi ko wać. Ska la róż no ra kich za gad nień
zwią za nych z funk cjo no wa niem na szej szko ły jest nie po rów -
ny wal nazpro ble ma mi, ja kie na po ty ka ją in ne, więk sze szko -
ły. Nie bo ję się no wych wy zwań, po za tym do sko na le znam
wa run ki funk cjo no wa nia szko ły. Pra cu ję tu od1986 ro ku, naj -
pierw ja ko na uczy ciel, a od 2000 r. ja ko dy rek tor. Przez te
wszyst kie la ta ak tyw nie pra co wa łam nadtwo rze niem, ana -
stęp nie roz wo jem na szej szko ły. Ni gdy nie by łam obo jęt -
na na to, co się tu taj dzia ło. Za wsze utoż sa mia łam się ze
szko łą i pew nie dla te go zo sta łam jej dy rek to rem.

PN: W któ rym ro ku po wsta ła szko ła w Gra czach?
Ja kie wy da rze nie w dzie jach szko ły uwa ża Pa ni za naj -
waż niej sze na prze strze ni ostat nich lat?

Iwo na Traw ka: Po cząt ki Szko ły Pod sta wo wej w Gra -
czach się ga ją ro ku 1945, a pierw sza wzmian ka o ist nie niu
szko ły po cho dzi z1783 ro ku. W1949 ro ku wy bu do wa no no -
wa szko łę, wktó rej znaj do wa ło się8 sal lek cyj nych. Bu dy nek
był dwu pię tro wy – w tych wa run kach pra co wa no do ro -
ku 1968. W paź dzier ni ku 1969 ro ku za koń czo no ka pi tal ny
re mont szko ły. Obiekt skła dał się zdwóch bu dyn ków. Wbu -
dyn ku głów nym znaj do wa ło się 10 po miesz czeń do na uki,
a w dru gim znaj do wa ła się pra cow nia za jęć prak tycz no –
tech nicz nych i kuch nia. Po czter na stu la tach przy stą pio no
do roz bu do wy szko ły, któ ra trwa ła za le d wie dwa i pół ro ku.
Uro czy ste otwar cie pla ców ki od by ło się 24 li sto pa da 1986
r. Pierw szy kie row nik Szko ły Po wszech nej – Piotr Ku char ski
i He le na Owsia na. Na stęp ni kie row ni cy i dy rek to rzy szko ły
to: Sta ni sław Dża luk, Mie czy sław Ka miń ski, Jó zef Osy po wicz,
Zo fia Osi jew ska, Edward Ję dra. Dłu go let ni pra cow ni cy pe -
da go gicz ni szko ły to: Wła dy sław Ko can, Ce cy lia Osy po -
wicz, Jó zef Osy po wicz, Kry sty na An drej szyn, Ka zi mie ra Pa -
proc ka, Wła dy sław Pa proc ki, Ma ria Droź dziak,
He le na Krzyś ków, Bar ba ra Me sjasz, Zo fia Osi jew ska, Zo fia
Ko nieczna, Te re sa Klo za, Elż bie ta Ko nar ska, Ze non Kul czyń -
ski, Edward Ję dra, Ire naSzam szur. Na uczy cie le, któ rzy pra -
cu ją wSzko le Pod sta wo wej wGra czach po naddwa dzie ścia

pięć lat to: Da nu ta Dej nek, Mał go rza ta Ję dra, Ewa Stu dziń -
ska, Ewa Sta la, Mał go rza ta Kul czyń ska, Bo gu mi ła Sa noj ca
–Tu ła. Odro ku1945 doro ku2009 doSzko ły Pod sta wo wej
wGra czach uczęsz cza ło3173 uczniów. Mo im zda niem, naj -
waż niej sze wy da rze nia naprze strze ni ostat nich lat to:24 li -
sto pa da 1986 r.- od da nie no we go bu dyn ku szko ły oraz
uro czy sto ści znim zwią za ne, a tak że nada nie Szko le Pod sta -
wo wej w Gra czach imie nia 27 Wo łyń skiej Dy wi zji Ar mii
Kra jo wej, któ re mia ło miej sce 28 lu te go 1997 ro ku.

PN: Ja kie są Pa ni ma rze nia i re al ne pla ny, któ re
chcia ła by Pa ni zre ali zo wać w ro ku 2010? 

Iwo na Traw ka: W każ dej szko le naj waż niej szy jest
uczeń, to wła śnie dla nie go ist nie je szko ła, dla te go sta wia -
jąc so bie ce le, za wsze my ślę przez pry zmat mło de go czło -
wie ka. Pra gnę, aby każ dy czuł się w na szej szko le kom for -
to wo, aby z du mą mó wił: szko ła przy ul. Nie mo dliń skiej 21
w Gra czach to mo ja szko ła. Chcia ła bym, aby w 2010 r. wy -
ko na no ter mo mo der ni za cję bu dyn ku szko ły i sa li gim na -
stycz nej, wy mie nio no ko tłow nię, okna oraz drzwi ze wnętrz -
ne. Mo im ko lej nym ma rze niem jest utwo rze nie, w ra mach
rzą do we go pro gra mu „Ra do sna szko ła”, pla cu za baw dla
uczniów. Ko lej nym ce lem w no wym ro ku jest za ku pie nie ta -
blic in te rak tyw nych do wszyst kich ga bi ne tów, zmo der ni zo -
wa nie bo iska do pił ki ręcz nej, siat ków ki i ko szy ków ki, za ku -
pie nie no wych me bli, ła wek i krze seł, po mo cy
dy dak tycz nych dla klas I – III i ga bi ne tów przed mio to wych.
Chcia ła bym od ro ku szkol ne go 2010/2011 w Szko le Pod -
sta wo wej w Gra czach wpro wa dzić na stę pu ją ce za ję cia
po za lek cyj ne: gim na sty ka ko rek cyj no – kom pen sa cyj -
na oraz ko ło ję zy ka an giel skie go, któ ry obec nie umoż li wia
ko mu ni ka cję na ca łym świe cie. 

PN: Ilu uczniów uczęsz cza doszko ły i ilu jest za trud -
nio nych pra cow ni ków? 

Iwo na Traw ka: Do na szej szko ły uczęsz cza 181
uczniów, za trud niam 24 pra cow ni ków pe da go gicz nych
oraz 10 pra cow ni ków ob słu gi i ad mi ni stra cji. 

PN: Ja kie waż niej sze suk ce sy od no szą ucznio wie
na olim pia dach przed mio to wych, za wo dach spor to -
wych, kon kur sach?
Kon kur sy przed mio to we w ro ku szkol nym 2009/2010:

• Wo je wódz ki Kon kurs Przy rod ni czy – II miej sce
w gmi nie Jo an na Bu dza łek,

• Wo je wódz ki Kon kurs Po lo ni stycz ny – II miej sce
w gmi nie Aga ta Trzmie lew ska,

• Wo je wódz ki Kon kurs Ma te ma tycz ny – Jo an na Bu -
dza łek udział w gmi nie,

• Wo je wódz ki Kon kurs Ję zy ka An giel skie go – III miej -
sce w gmi nie Jo an na Bu dza łek,

• Kon kurs Pie śni Pa trio tycz nej „To bie Pol sko” – I miej -
sce Mar le na Bo ro wicz, Ka ro li na Ka moń, II miej sce
Pa tryk Kup czak

Ucznio wie na szej szko ły osią ga ją tak że zna ko mi te wy ni ki
w kon kur sach spor to wych, m. in.: 

• Pół fi nał wo je wódz ki wmi ni pił ce siat ko wej dziew cząt
– III miej sce,

• Pół fi nał wo je wódz ki wmi ni pił ce siat ko wej chłop ców
– III miej sce,

• Mi ni pił ka ko szy ko wa chłop ców – III miej sce w gmi -
nie,

• Mi ko łaj ko wy tur niej w te ni sie sto ło wym – III miej sce
w gmi nie Łu kasz Ka nia,

• XV Ma ły Bieg Skal ni ka – I miej sce Krzysz tof Na pie -
racz, II miej sce Kac per Żo łę dziow ski, An na Cie ślak,
Alek san dra Mic kie wicz, Bar tosz Szysz ko, III miej sce
Kac per Ki lian, Pau li na Ryn dak,

• Mi strzo stwa po wia tu w in dy wi du al nych bie gach
prze ła jo wych – II miej sce Krzysz tof Na pie racz 

Wy bit ni ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej w Gra czach:
Sła wo mir Szy mań ski – re pre zen tant Pol ski wpod no sze -

niu cię ża rów w kat. wag. 52 kg na XIII Let nich Igrzy skach
Pa ra olim pij skich w Pe ki nie w 2008 ro ku.

Grze gorz Mar koc ki – lau re at kon kur su „Szan sa nasuk -
ces” – edy cja z Krzysz to fem Kraw czy kiem.

PN: Z pew no ścią jest Pa ni oso bą bar dzo za pra co -
wa ną, ale kie dy znaj dzie Pa ni tro chę cza su, to ja kim pa -
sjom i za in te re so wa niom od da je się pry wat nie Iwo -
na Traw ka?

Iwo na Traw ka: Po dró że – lu bię wy jaz dy, szcze gól nie
do kra jów Eu ro py Po łu dnio wej. Wią żą się one z po zna wa -
niem od mien nych kul tur, tra dy cji, kuch ni oraz cie ka wych lu -
dzi. Na to miast w zi mie, ja ko iż je stem ty pem do ma to ra, re -
lak su ję się czy ta jąc książ ki.

PN: Dzię ku ję za roz mo wę i ży czę Pa ni i uczniom
oraz pe da go gom z Gra czy sa mych suk ce sów.

Nasze szkoły
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O Szko le Pod sta wo wej w Gra czach, z dy rek to rem Iwo ną Traw ką,
roz ma wia Mi chał Gra czyk

Z mi ło ścią nam do twa rzy
Tak za ty tu ło wa no uro czy sty apel przy go to -

wa ny przez uczniów klas trze cich i szó stych
Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Nie mo dli nie, któ ry
od był się 5 mar ca 2010 r. z oka zji Wa len ty nek
i Mię dzy na ro do we go Dnia Ko biet. 

Sta ran nie przy go to wa ni ucznio wie za pre zen to wa li się
zna ko mi cie. Prze bo je w ich wy ko na niu, ta kie jak „Dmu -
chaw ce La taw ce Wiatr” (Ania Ko no wa luk), ty tu ło wa pio sen -
ka z „Ti ta ni ca” (Do mi ni ka Zbro ja), czy in ne ro man tycz ne
utwo ry (wwy ko na niu Ka ro li ny Ro ga li, Do mi ni ki Kacz kow skiej
iKa ro li ny Mil ler) ide al nie wpa so wa ły się wkli mat ob cho dzo -
ne go świę ta. Dzie ci nie tyl ko śpie wa ły, ale rów nież wspa nia -
le tań czy ły donaj now szych hi tów. Du że wra że nie napu blicz -
no ści, wśród któ rej, oprócz na uczy cie li i dzie ci ze Szko ły
Pod sta wo wej nr1, zna leź li się ro dzi ce mło dych ar ty stów, zro -
bi ły ukła dy ta necz ne uczen nic kla sy szó stej –Kor ne lii Mil ler,

Mo ni ki Dę biń skiej, Do mi ni ki Kacz kow skiej, Ju sty ny Sa le ry
i Klau dii Ba giń skiej, wy stęp z hu la -hop Han ny Wę grow skiej
iAlek san dry Bu czek zkla sy trze ciej, po kaz bre ak -dan ce Ma -
cie ja Olek sy oraz pre zen ta cja wję zy ku an giel skim oko licz no -
ścio wej wią zan ki ży czeń przy go to wa nej przez Oli wię Ko te -
luk, Ju lię Błoń ską, Ja ku ba So pla i Ma cie ja Ja siń skie go. 

Pod czas kon cer tu roz strzy gnię to dwa kon kur sy: dla
klasI -IIInanaj pięk niej na ry so wa ne ser ca, któ re sta no wi ły wy -
strój im pre zy, atak że dla klasIV- VInanaj sym pa tycz niej szą
uczen ni cę szko ły, któ rą zo sta ła Do mi ni ka Grin i naj sym pa -
tycz niej sze go ucznia. Tu bez a pe la cyj nie zwy cię żył Staś Ce pa. 

Na za koń cze nie uro czy sto ści, przy akom pa nia men -
cie jed ne go z uczniów – Ra do sła wa Imioł ka wspól nie wy -
ko na no pio sen kę „Prze żyj to sam”. 

Wszyst kim uczest ni kom i or ga ni za tor kom, któ ry mi
by ły na uczy ciel ki: Aga ta Pest ka, An na Raw ska i Syl wia
Waj da, ser decz nie dzię ko wał ze sce ny dy rek tor Szko ły
Pod sta wo wej nr 1- Jan Ja nik. kk
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W ce lu sty mu lo wa nia roz wo ju dzie ci
z róż ne go ro dza ju nie peł no spraw no ścia mi
w Przed szko lu Pu blicz nym nr 2 w Nie mo dli -
nie or ga ni zo wa ne są za ję cia w za kre sie
wcze sne go wspo ma ga nia roz wo ju dzie ci. 

Za ję cia pro wa dzo ne są w gru pach 2-3-oso bo wych,
czę sto z udzia łem ich ro dzi ców. Wcze snym wspo ma ga -
niem roz wo ju dziec ka zo sta ło ob ję tych sze ścio ro dzie ci.
Skie ro wa nie dziec ka na za ję cia wcze sne go wspo ma ga -
nia wy dał or gan pro wa dzą cy na pod sta wie wnio sku ro -
dzi ców i opi nii wy da nej przez pla ców kę stwier dza ją cą
ko niecz ność pro wa dze nia ta kich za jęć. Za kres wcze -
sne go wspo ma ga nia roz wo ju dziec ka do ty czy roz wo ju
mo to rycz ne go, sty mu la cji po li sen so rycz nej, roz wo ju
mo wy i ję zy ka, orien ta cji i po ru sza nia się w prze strze ni,
uspraw nia nia wi dze nia, słu chu, umie jęt no ści sa mo ob słu -
gi i funk cjo no wa nia w śro do wi sku. Wcze sna po moc ma
cha rak ter kom plek so wy, tzn. jest udzie la na za rów no
nie peł no spraw ne mu dziec ku, jak i człon kom je go ro dzi -
ny. Pro ble my ro dzi ców i in nych do mow ni ków są trak to -
wa ne ja ko tak sa mo waż ne, jak za bu rze nia w roz wo ju
dziec ka. Po moc w sto sun ku do ro dzi ców do ty czy:

• wspar cia w pro ce sie peł nej ak cep ta cji nie peł no -
spraw ne go dziec ka,

• roz po zna wa nia je go za cho wań i ich od po wied -
niej in ter pre ta cji oraz pra wi dło wej re ak cji
na nie,

• in struk ta żu i po rad nic twa w za kre sie dzia łań re -
wa li da cyj nych,

• in for mo wa nia o po trze bie wy po sa że nia
dziec ka w nie zbęd ny sprzęt, po mo ce i in ne
przed mio ty.

Za ję cia wcze sne go wspo ma ga nia pro wa dzą na -
uczy cie le po sia da ją cy kwa li fi ka cje od po wied nie do ro -
dza ju nie peł no spraw no ści dziec ka i spe cja li ści (psy cho -
log, lo go pe da, oli go fre no pe da gog i in ni), któ rzy
two rzą ze spół wcze sne go wspo ma ga nia. Pra cą ze spo -
łu ko or dy nu je dy rek tor przed szko la. Na uczy cie le i spe -
cja li ści w opar ciu o przy go to wa ny na pod sta wie dia -
gno zy pro gram pra cy re ali zu ją za ję cia we współ pra cy
z in ny mi spe cja li sta mi, prze pro wa dza jąc ana li zę efek -
tów od dzia ły wań i ewen tu al ną mo dy fi ka cję pro gra mu
pier wot ne go.

Za da nia do sto so wa ne do po trzeb i moż li wo ści
dziec ka na uczy ciel re ali zu je w trzech okre ślo nych ob -
sza rach te ma tycz nych;

• po zna wa nie i ro zu mie nie sie bie i świa ta,
• na by wa nie umie jęt no ści po przez dzia ła nie,
• od naj dy wa nie swo je go miej sca w gru pie ró wie -

śni czej i bu do wa nie sys te mu war to ści.
Przed szko le dys po nu je środ ka mi dy dak tycz ny mi

oraz po miesz cze nia mi, gdzie pro wa dzo ne są za ję cia. 
Po moc udzie la na we wcze snym dzie ciń stwie po -

zwa la nie tyl ko sku tecz nie kom pen so wać wy stę pu ją ce
u dziec ka dys funk cje i de fi cy ty, ale tak że za po bie ga po -
ja wia niu się za bu rzeń roz wo ju o cha rak te rze wtór nym. 

Te re sa Ra dzi szew ska

W ra mach Pro gra mu Prze ciw dzia ła nia
Wa dom Po sta wy Cia ła u Dzie ci i Mło dzie ży
w Wo je wódz twie Opol skim w Szko le Pod -
sta wo wej nr 1 w Nie mo dli nie dnia 4 mar ca
br. od był się „Dzień Prze ciw Oty ło ści”.
W tym dniu we wszyst kich kla sach pro mo -
wa ny był zdro wy styl ży wie nia. 

Ucznio wie klas I – III przy go to wy wa li pysz ne ka -
nap ki i sa łat ki owo co we oraz wy ko ny wa li pięk ne
pra ce pla stycz ne, któ re zdo bią na sze ko ry ta rze, co
mo gą po dzi wiać ich ro dzi ce. Na to miast kla sy IV –

VI na za ję ciach pla stycz nych do wol ną tech ni ką –
wy kle jan ki z pa pie ru, z ku lek bi bu ły wy ko ny wa li

pla ka ty. W ra mach za jęć wy cho wa nia fi zycz ne go
wszy scy ucznio wie ak tyw nie i do kład nie ćwi czy li,
a na go dzi nach wy cho waw czych od by ły się po ga -
dan ki. W tym dniu w skle pi ku szkol nym od by ła się
sprze daż wy łącz nie ar ty ku łów spo żyw czych np. jabł -
ko, man da ryn ka, jo gurt. Po nad to w kla sach nie spo -
dzian ką by ło roz da nie wszyst kim uczniom i na uczy -
cie lom na szej szko ły ja błek, któ re wspól nie mo gli
z ape ty tem skon su mo wać pod ko niec trze ciej lek cji.
Dzię ki te mu, iż jabł ka zo sta ły zje dzo ne w kla sach pa -
nie z ob słu gi mia ły mniej pra cy, gdyż ogryz ki zo sta -
ły wy rzu co ne do ko sza. 

Po mi mo te go, iż ak cja by ła prze pro wa dzo -
na po raz pierw szy w na szej szko le, cie szy ła się ona
uzna niem i za in te re so wa niem, a we so łe mi ny dzie ci
da wa ły do wód ak cep ta cji. Miej my na dzie ję, że
w przy szłym ro ku ucznio wie z mi łą chę cią i ogrom -
nym za pa łem bę dą uczest ni czyć w te go ty pu przed -
się wzię ciach oraz nie za po mną o co dzien nym zdro -
wym ży wie niu. 

Na uczy cie le pro wa dzą cy:
Mał go rza ta Wo lań ska – Kla pan 

Syl wia Waj da
Alek san dra Haj ta ło wicz

Ak cja Ze spo łu Szkół 
w Nie mo dli nie

W dniach 2 i 3 mar ca w Ze spo le Szkół
im. Bo le sła wa Chro bre go w Nie mo dli nie
prze pro wa dzo na zo sta ła ak cja: „STOP
RZE ZI FOK W KA NA DZIE”.

Ak cję zor ga ni zo wa ła i prze pro wa dzi ła pa ni
Mag da le na Ko nar ska przy po mo cy uczniów kla sy 2
c gim na zjum, głów nie Mał go rza ty Po cie chy i Mo ni -
ki Sa dow skiej, a tak że Mag da le ny Mro żek, Pau li ny
Sta no, Bar to sza Mro za i Prze my sła wa Bucz ka. 

Mi ło śni cy zwie rząt zbie ra li pod pi sy pod pe ty cją
wy ra ża ją cą pro test prze ciw okrut ne mu trak to wa niu
zwie rząt, któ re od lat ma miej sce na te re nie Ka na dy.

Pod czas co rocz nych po lo wań za bi ja się ty sią -
ce fok, w tym kil ku na sto dnio we fo cze szcze nię ta.

Łącz nie ze bra no 375 pod pi sów, któ re prze ka -
za ne zo sta ły Sto wa rzy sze niu „EM PA TIA” z War sza -

wy. Or ga ni za cja ta zło ży ła pe ty cję w Am ba sa dzie
Ka na dy w Pol sce 12 mar ca br. pod czas pi kie ty.

Wszyst kim zde kla ro wa nym dzię ku je my
za udział w pro te ście, któ ry jest do wo dem na szej
wraż li wo ści i roz sąd ku.

Mag da le na Ko nar ska

Wcze sne wspo ma ga nie roz wo ju dzie ci

Dzień Prze ciw Oty ło ści

Dzieci z „zerówki”
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„Kra sno lud ki” wi ta ją wio snę
Pierw szy dzień wio sny to praw dzi wa ra dość dla dzie ci. W tym dniu na sze

przed szko la ki zgod nie z tra dy cją że gna ją zi mę, wi ta ją wio snę. Już od sa me go ra -
na na sza gru pa 5-6 lat ków „Kra sno lud ki” przy go to wy wa ła się do ob rzę dów po -
wi ta nia wio sny.

Zro bi li śmy wspól nie pięk ną Ma rzan nę – sym bol zi my i ga iki – sym bol wio sny. Po -
tem śmia ło ru szy li śmy z we so łym śpie wem uli ca mi mia sta. Do tar li śmy do je go obrze -
ży i oko licz nych pól i łąk, gdzie ob ser wo wa li śmy pierw sze ozna ki wio sny. Te mi łe i we -
so łe chwi le uwiecz ni li śmy na pa miąt ko wych zdję ciach.

Ewa Tom ków

Wio sna w Gra czach już za go ści ła!
Z nie wiel kim opóź nie niem, bo 23 mar ca ucznio wie Pu blicz ne go Gim na zjum

w Gra czach wraz z na uczy cie la mi uro czy ście, jak przy sta ło na ta ką oka zję, po wi -
ta li na dej ście wio sny. 

Już od ra na trwa ła krzą ta ni na, stro je nie sal i przy go to wa nia do kon kur sów. Na go -
dzi nie wy cho waw czej od był się II Fe sti wal Pio sen ki Gim na zjal nej przy go to wa ny przez
Pa nią Bo gu mi łę Sa noj cę–Tu łę, w któ rym udział wzię li ob da rze ni ta len tem wo kal nym gim -
na zja li ści. Fan ta stycz ny głos Mag da le ny Ska zy z kla sy Ib ocza ro wał wi dow nię i ju ro rów. 

W trak cie kon cer tu wy bra no tak że Pa nią i Pa na Wio snę, a tak że na gro dzo no naj -
pięk niej wio sen nie przy bra ną sa lę – kla sy IIa. 

W co rocz nych przy go to wa niach naj więk szą in wen cją twór czą wy ka zu ją się człon -
ko wie Sa mo rzą du Uczniow skie go, pra cu ją cy pod czuj nym okiem Pa ni Ka ta rzy ny Kri st -
man. To oni ob my śla ją wciąż no we po my sły słu żą ce szyb kie mu prze pę dze niu nie zno -
śnej zi my. I tak trzy mać! 

Alek san dra Ko rze niow ska

27 mar ca już po raz pią ty od był się
tur niej sza cho wy i, jak co ro ku, zgro ma -
dził wie lu en tu zja stów tej trud nej dys cy -
pli ny. Bra ło w nim udział 32 uczniów
z róż nych szkół. 

Ob ser wu je my i cie szy nas to bar dzo, że z ro ku
na rok przy by wa nam mło dych uczest ni ków. Naj -
młod szy z nich, Szy mon Przy łuc ki z Gra bi na, ma do -
pie ro 8 lat, a już świet nie so bie ra dzi w roz gryw kach. 

Przy słod kim po czę stun ku ser wo wa nym przez
wo lon ta riusz ki z Klu bu Czy stych Serc czas upły wał
w mi łej i przy ja znej at mos fe rze. Wraz z mło dzie żą
przy je cha li jej opie ku no wie, by wspie rać w zma ga -
niach swych pod opiecz nych.

Gra cze ry wa li zo wa li w trzech gru pach wie ko -
wych. A oto wy ni ki kon kur su:

Szko ły pod sta wo we, kla sy I – III:
I miej sce – Ra fał Ku rat nik /Nie mo dlin
II miej sce – Mar tin Dros dziok/ Gra cze
III miej sce – Ka mil Krze miń ski/ Gra bin
IV miej sce – Alek san dra Czech/ Gra cze

Szko ły pod sta wo we, kla sy IV – VI: 
I miej sce – Ka mil Ochman/ Gra bin
II miej sce – Piotr Su doł/ Gra bin
III miej sce – Ilo na Szlu fik/ Gra bin
IV miej sce – Kry stian Bo ro wicz/Gra bin
Gim na zja i szko ły po nad gim na zjal ne: 
I miej sce – Mar cin Szym czak – Strze gów
II miej sce – Mi ko łaj Po toc ki – Wro cław
III miej sce – Ma te usz Ja dach – Gra cze
IV miej sce – Pa weł Łac ny – Strze gów
Przy zna no tak że na gro dę spe cjal ną dla naj młod -

sze go uczest ni ka.
Skła da my ser decz ne gra tu la cje i po dzię ko wa nia

wszyst kim uczest ni kom tur nie ju oraz opie ku nom,
któ rzy za in spi ro wa li mło dzież do wzię cia w nim
udzia łu. Szcze gól ne wy ra zy wdzięcz no ści kie ru je my
do Pa na Edwar da Ję dry, któ ry od lat wspie ra nas
w wy sił kach i słu ży fa cho wą po mo cą. Ży cząc Pań -
stwu wie le ra do ści z nad cho dzą cych świąt, już dziś
za pra sza my na roz gryw ki za rok.

Alek san dra Ko rze niow ska
Ra do sław Pasz kow ski

Powitanie wiosny w SP nr 1

„Krasnoludki” w poszukiwaniu wiosny

Laureatki konkursu piosenki

V Wiel ka noc ny
Tur niej Sza cho wy
w gra czew skim
gim na zjum

POWITANIE WIOSNY
... w III B

Po dłu giej i mroź nej zi mie wszy scy z utę sk nie niem ocze ki wa li przyj ścia wio sny.
Wio sna to słoń ce, desz czyk, zie lo ne łą ki, pierw sze kwia ty, śpiew pta ków i po wiew
cie płe go wia tru.

Zgod nie z tra dy cją, 21 mar ca na le ży prze pę dzić sro gą zi mę, a po wi tać wio snę.
W po nie dzia łek 22 mar ca 2010r z przy go to wa ny mi Ma rzan na mi, któ re sym bo li -

zu ją zi mę, wy bra li śmy się na spa cer. Wstę po wa li śmy do róż nych in sty tu cji i skła da li śmy
pra cow ni kom wio sen ne ży cze nia. Na ko niec przy śpie wie i okrzy kach spa li li śmy wszyst -
kie ku kły. Z ra do ścią i ko lo ro wy mi ga ika mi po wi ta li śmy cie płą wio snę. 

Ucznio wie kla sy III B z wych. Bar ba rą Ko ło dyń ską
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Ciszą przepełniona, myśli stwarzaniem,
trwam - od chwili do chwili,

wpleciona w czasu kołowrotek...
k.k.

NIEDZIELA
Kiedy tylko zabiją dzwony
i dla nas będzie niedziela

Zwolnieni od codzienności
zatańczymy łąkom zielonym

zaśpiewamy ptakom

Ulecimy na skrzydłach motyla
na drugi brzeg tęczy

ŻYCZENIE
Gdyby tak można było

wszystkie smutki pozbierać
i wyprać

by biel jeszcze bielsza
zmieniła je
w radość

Ewa Maj Szczygielska
(z tomiku: „Na drugim brzegu tęczy”)

NASZA  RYMOWANKA
To jest nasza rymowanka:
płynie rzeczka Poniczanka
obok domu wczasowego

tak go nazwanego.

Nasza Pani to Danusia
i nasz dom tak się zwie,
bo lubimy my podróże

przez całe dnie.

Nic strasznego się nie stanie,
gdy nasza pani wcześnie rano wstanie,

bo pilnuje i czatuje,
gdy chłopak za bardzo wariuje.

Co dzień rano i w południe
na  kolację wiem, że nie schudnę.

Pyszne dania nam szykują,
wiele serca w to ładują.

Gdy nadchodzi nocka miła,
a wieczorynka się już skończyła,

my idziemy do kąpieli
radośni i weseli.

Autorki:
Magda Jagusz

Kasia Andrejszyn
Agata Wilczek

Wiersz został napisany przez uczniów SP w Graczach
podczas zajęć artystycznych.

Pi szesz wier sze? Ko chasz po ezję? Chcesz opu bli ko -
wać swo je utwo ry?

Wyślij je na adres redakcji „Pulsu Niemodlina”:
Ośrodek Kultury w Niemodlinie
ul. M.Reja 1, 49-100 Niemodlin

pulsniem@o2.pl
tel. 077 4606 096

W Miej sko -Gmin nej Bi blio te ce Pu blicz -
nej w Nie mo dli nie 25 mar ca br. od by ło się
spo tka nie au tor skie z pi sar ką ksią żek dla
dzie ci Jo an ną Olech. 

Sa lę kon fe ren cyj ną bi blio te ki po brze gi wy peł ni -
li ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej nr 2 w Nie mo dli nie
wraz z na uczy ciel a mi. 

Au tor ka m.in. słyn nej „Dy na stii Mi zioł ków” i „Pom -
po na w ro dzi nie Fi siów”, czy li z hu mo rem opo wie dzia -
nych hi sto rii ro dzin nych, za fa scy no wa ła mło dych słu -
cha czy swo im en tu zja zmem. Czy ta ła im frag men ty
swo ich ksią żek, za pra sza ła dzie ci do roz ma itych kon -
kur sów, w któ rych wy ka zać mu sia ły się wy obraź nią, po -
czu ciem hu mo ru i wie dzą. W na gro dę każ de z nich

od pi sar ki otrzy ma ło słod ki pre zent. Jo an na Olech za -
chę ca ła rów nież do pi sa nia, ry so wa nia i wszel kiej ak -
tyw no ści twór czej. Dzie ci mo gły tak że za dać kil ka py -
tań, na wet na te naj bar dziej za ska ku ją ce (np.
o ulu bio ną zu pę) od po wia da ła z gra cją i uśmie chem. 

Na za koń cze nie pi sar ka chęt nie pod pi sy wa ła
dzie ciom swo je książ ki, roz ma wia ła z ni mi i za chę ca -
ła do się gnię cia po naj now sze opo wia da nie o Smo -
ku Pom po nie, któ re uka że się na ryn ku już w ma ju. 

Z pew no ścią by ła to po ucza ją ca i nie ty po wa
lek cja ję zy ka pol skie go. Gdy by ta kie spo tka nia or ga -
ni zo wa ne by ły czę ściej, z pew no ścią na uka przy cho -
dzi ła by dzie ciom o wie le szyb ciej. 

Ka ta rzy na Knie ja

SPOTKANIA Z POEZJĄ
Ośrodek Kultury w Niemodlinie zaprasza

dzieci i młodzież szkolną na zajęcia literackie, które
odbywają się w każdy piątek, o godz. 14.00. W ten
spo sób chce my za chę cić wszyst kich, któ rym w du -
szy gra po ezja, by dzie li li się swo imi wier sza mi
z in ny mi, a tych, któ rzy nie pi szą, by roz po czę li tę
fa scy nu ją cą przy go dę. Mo że ra zem stwo rzy my
po emat ser cem pi sa ny...

Pro po nu je my rów nież luź ne za ba wy sło wem,
po zna nie róż nych ty pów wier sza, wspól ne czy ta nie

i in ter pre ta cję utwo rów zna nych i mniej zna nych
po etów, roz mo wy o li te ra tu rze, spo tka nia z po eta -
mi, spon ta nicz ne two rze nie wier szy na za ję ciach
oraz mi łe spę dze nie cza su po lek cjach. 

Po dziel my się sło wem jak chle bem...

ZA PRA SZA MY!
Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie,

ul. Re ja 1, 49-100 Nie mo dlin
www.oknie mo dlin.org

ok@nie mo dlin.pl • tel. 077 4606 096

Kącik literackiNa uka przez za ba wę
Spo tka nie au tor skie z pi sar ką Jo an ną Olech

W pią tek, 26 mar ca br., z oka zji
Mię dzy na ro do we go Dnia Książ ki
Dzie cię cej do bi blio te ki w Nie mo dli -
nie za pro szo no uczniów na nie zwy -
kłą „Noc z An der se nem”. 

Spo tka nie przy bli ży ło dzie ciom po stać
baj ko pi sa rza oraz je go bo ga tą twór czość.
Ma li czy tel ni cy, za pro sze ni do noc ne go ba ja -
nia, z wiel kim za an ga żo wa niem włą cza li się
do pro po no wa nych za baw i ła mi głó wek oraz
wsłu chi wa li się w tek sty ba śni. 

Po ob fi tej ko la cji nad szedł czas na wie -
czor ny se ans baj ko wy. Przy go to wa nia
do snu trwa ły bar dzo dłu go, ale sny by ły
ba śnio we i ko lo ro we.

Bar dzo dzię ku je my wszyst kim uczest ni -
kom spo tka nia za wy trwa łość i do brą za ba -
wę, a Pa ni Bar ba rze Ko ło dyń skiej za po moc
i wspar cie.

Inf. wł.

Noc z Andersenem



PULS
Niemodlina

8Gospodarka

PN: Pro szę opo wie dzieć o dzia łal no -
ści Part ner stwa Bo rów Nie mo dliń skich…

Ja dwi ga Wój ciak: Part ner stwo Bo rów Nie -
mo dliń skich to sto wa rzy sze nie osób fi zycz nych,
przed się bior ców, or ga ni za cji po za rzą do wych
i gmin. Zo sta ło za re je stro wa ne w 2006r. Obec nie
li czy 106 człon ków. Part ner stwo Bo rów Nie mo -
dliń skich jest Lo kal ną Gru pą Dzia ła nia (LGD)
na ob sza rze gmin: Dą bro wa, Kom prach ci ce, Łam -
bi no wi ce, Nie mo dlin, Prósz ków, Strze lecz ki i Tu ło -
wi ce. Ja ko LGD od po wia da za re ali za cję Pro gra -
mu LE ADER w tych wła śnie gmi nach. Na zwa
LE ADER to skrót fran cu skiej na zwy te go Pro gra -
mu i ozna cza Ini cja ty wę Unii Eu ro pej skiej
na rzecz roz wo ju ob sza rów wiej skich. W Pol sce
LE ADER jest czę ścią Pro gra mu Roz wo ju Ob sza -
rów Wiej skich na la ta 2007-2013 (PROW). Zgod -
nie z ideą pro gra mu Le ader miesz kań cy da ne go
re gio nu sku pia ją się w swo ich dzia ła niach wo kół
wspól nych war to ści i za so bów. Dla na szych 7
gmin wspól ną war to ścią był i jest las – Bo ry Nie -
mo dliń skie, stąd my ślą prze wod nią głów ne go do -
ku men tu na pod sta wie, któ re go dzia ła my - Lo kal -
nej Stra te gii Roz wo ju (LSR) – jest wy ko rzy sta nie
dzie dzic twa przy rod ni cze go i kul tu ro we go
na rzecz po pra wy ja ko ści ży cia. Dla uła twie nia na -
zy wa my sie bie Ludź mi La su i choć mo że to wy da -
wać się za baw ne, to ta na zwa już za czy na być
roz po zna wal na na te re nie wo je wódz twa opol skie -
go. Pod su mo wu jąc: je śli ktoś chciał by po zy skać
do fi nan so wa nie na re ali za cję pro jek tu na wsi
w ra mach LE ADER – mo że zgło sić się do Nie mo -
dli na, gdzie mie ści się sie dzi ba Part ner stwa. Tam
uzy ska nie zbęd ne in for ma cje na te mat wa run -
ków, ja kie po trze ba speł nić, aby uzy skać wspar cie
fi nan so we ze środ ków ja ki mi dys po nu je my. 

PN: W ubie głym ro ku za koń czył się
pierw szy na bór wnio sków w ra mach
wdra ża nia Wa szej Lo kal nej Stra te gii
Roz wo ju. Mo że Pa ni o nim opo wie dzieć? 

Ja dwi ga Wój ciak: Na wdra ża nie Lo kal nej
Stra te gii Part ner stwa Bo rów Nie mo dliń skich ma -
my za re zer wo wa ną kwo tę po nad 7 650 000zł.
W ro ku ubie głym ogło si li śmy pierw sze na bo ry
wnio sków na dzia ła nia „Od no wa i roz wój wsi”
oraz tzw. „Ma łych pro jek tów”. W przy pad ku Od -
no wy wsi wszyst kie trzy zło żo ne wnio ski uzy ska -
ły re ko men da cję do do fi nan so wa nia. Do ty czą
one za go spo da ro wa nia cen trum wsi Wierz bie
w gmi nie Łam bi no wi ce, re mon tu ele wa cji ko -
ścio ła pa ra fial ne go w Prósz ko wie oraz bu do wy

i do po sa że nia pla ców za baw w Gmi nie Nie mo -
dlin. Łą czna kwo ta przy zna ne go wspar cia wy nio -
sła po nad 900tys. zł. Z ko lei wnio sko wa ne do fi -
nan so wa nie na „Ma łe pro jek ty” dwu krot nie
prze kro czy ło pu lę, ja ką dys po no wa li śmy w ro ku
ubie głym. Z 25 zło żo nych wnio sków do do fi nan -
so wa nia wy bra li śmy 13, na łącz ną kwo tę po -
nad 220tys. zł. „Ma łe pro jek ty” to ta kie, któ rych
wnio sko wa na kwo ta do fi nan so wa nia nie prze -
kra cza 25 ty się cy zło tych. Do dam jesz cze, że
na po zio me LGD roz pa try wa niem wnio sków zaj -
mu je się Ra da De cy zyj na, któ ra skła da się z 9
przed sta wi cie li sied miu gmin wcho dzą cych
w skład Part ner stwa. Nie mo dlin i Prósz ków –
ja ko gmi ny miej skie ma ją po dwóch przed sta wi -
cie li. Wy bra ne przez Ra dę pro jek ty zo sta ją prze -
ka za ne do Urzę du Mar szał kow skie go
Wo je wódz twa Opol skie go, któ ry po spraw dze niu
ich for mal nej po praw no ści, pod pi su je umo wy
z wnio sko daw ca mi. Pro jek ty z I na bo ru prze ka -
za li śmy do w grud niu ubie głe go ro ku i nie ste ty
do dzi siaj nie ma my in for ma cji, jak to czą się ich
lo sy. Sy tu acja z ter mi no wą oce ną wnio sków
na po zio mie Urzę du Mar szał kow skie go bu dzi
mój nie po kój. Obec nie przy go to wu je my się
do ogła sza nia II na bo ru, a nie ma my jesz cze in -
for ma cji o tym, jak to czą się lo sy wnio sków z na -
bo ru w ro ku ubie głym. 

PN: W kwiet niu zo sta ną uru cho mio ne
no we na bo ry na wspo mnia ne pro jek ty.
Ja kie dzia ła nia i ja kie środ ki zo sta ły
prze wi dzia ne w dru gim na bo rze?

Ja dwi ga Wój ciak: Na na bór wio sen ny przy -
go to wu je my dwa dzia ła nia i są to po now nie „Od -
no wa i roz wój wsi” (prze wi dzia na pu la środ ków
to 956 753,50zł) oraz tzw. „Ma łe pro jek ty”, gdzie
pla nu je my do fi nan so wać pro jek ty łącz ną kwo tą
688 862,52zł. Wszyst kie nie zbęd ne in for ma cje
o na bo rze moż na bę dzie zna leźć na na szej stro -
nie in ter ne to wej www.bo ry nie mo dlin skie.pl. Za in -
te re so wa ni otrzy ma niem do fi nan so wa nia po win -
ni pa mię tać, że pod sta wo wy mi wa run ka mi
ubie ga nia się o do fi nan so wa nie jest wpi sa nie się
w po czet człon ków Part ner stwa Bo rów oraz na -
wią za nie w pla no wa nym pro jek cie do Lo kal nej
Stra te gii Roz wo ju. To waż ne, po nie waż nie mo że -
my do fi nan so wać wszyst kich po my słów, a je dy nie
te, któ re po wią za ne są z za so ba mi Part ner stwa. 

PN: Ja kie jesz cze in ne dzia ła nia Pań -
stwo po dej mu ją w ra mach Part ner stwa
Bo rów Nie mo dliń skich?

Ja dwi ga Wój ciak: Po za ogła sza niem kon kur -
sów pro wa dzi my dzia ła nia, któ re na zy wa my „Na -
by wa niem umie jęt no ści i ak ty wi za cją”. W ro ku
ubie głym w ra mach ak ty wi za cji prze pro wa dzi li -
śmy ana li zę funk cjo no wa nia or ga ni za cji po za rzą -
do wych. Wspól nie z or ga ni za cja mi, któ re wzię ły
udział w ba da niu, wy pra co wa li śmy te ma ty cy klu
szko leń, ja ki mi zo sta ną ob ję ci człon ko wie tych
sto wa rzy szeń. Pierw sze szko le nie z za kre su po zy -
ski wa nia środ ków ma my już za so bą. W ro ku
ubie głym wy da li śmy rów nież ma pę Bo rów Nie mo -
dliń skich, któ ra za wie ra opis naj więk szych atrak -
cji ob sza ru i po krót ce dzia łal no ści po szcze gól -
nych człon ków Part ner stwa. W ro ku 2010
pla nu je my wy dać bro szu rę opi su ją cą LGD i pro -
gram LE ADER. Bę dzie my rów nież ogła szać kon -
kurs na naj bar dziej ak tyw ną or ga ni za cję po za rzą -
do wą. Je go przed smak sta no wi gło so wa nie
na na szej stro nie in ter ne to wej. Or ga ni za cja, któ -
ra uzy ska naj więk sze wspar cie otrzy ma od nas ze -
staw pa miąt ko wych pocz tó wek dla miej sco wo -
ści, w któ rej dzia ła. Gło so wać moż na do koń ca
kwiet nia. Po nad to or ga ni zu je my spo tka nia z oso -
ba mi za in te re so wa ny mi uzy ska niem do fi nan so -
wa nia i udzie la my wska zó wek przy wy peł nia niu
wnio sków. Wła śnie te spo tka nia na le żą do naj -
przy jem niej szej czę ści mo jej pra cy. 

PN: A co na le ży do naj mniej przy jem -
nych aspek tów dzia ła nia w Part ner stwie
Bo rów Nie mo dliń skich? 

Ja dwi ga Wój ciak: Sza le ją ca biu ro kra cja!
Cza sem my ślę, że idea pro gra mu LE ADER: dzia -
ła nie od dol ne, wspie ra nie nie wiel kich pro jek tów
re ali zo wa nych przez miesz kań ców wsi i współ -
pra ca, gu bią się w gąsz czu pro ce dur ser wo wa -
nych nam przez Mi ni ster stwo Rol nic twa i Roz wo -
ju Wsi oraz Agen cję Re struk tu ry za cji
i Mo der ni za cji Rol nic twa. Pro szę mi wie rzyć, kie -
dy roz ma wiam z ludź mi o pro jek tach, to nic nie
prze ra ża ich tak, jak stos do ku men tów do wy peł -
nie nia i za bez pie cze nia umów, ja kich się od nich
wy ma ga. Na szczę ście lu dzie, któ rzy chcą coś
zmie niać na wsiach sta le mo ty wu ją nas do te go,
aby w ich imie niu do ma gać się uprosz cze nia pro -
ce dur, skró ce nia ter mi nów i ujed no li ce nia prze pi -
sów. W Pol sce funk cjo nu je po nad 300 Lo kal nych
Grup Dzia ła nia i wszyst kie bo ry ka ją się z ty mi sa -
my mi pro ble ma mi. Nasz wspól ny głos nie mo że
być igno ro wa ny na po zio mie urzę dów i mi ni -
sterstw.

PN: Dzię ku ję za roz mo wę.

Na zy wa my
sie bie
Ludź mi La su…
Z Ja dwi gą Wój ciak, pre zes Part ner stwa Bo rów
Nie mo dliń skich, roz ma wia Ka ta rzy na Knie ja



9Gospodarka

Unijne pieniądze wspierają inwestycje
naszych wsi i małych miast

ODNOWA I ROZWÓJ WSI W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

109 INWESTYCJI OTRZYMAŁO DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (EFRROW) W
RAMACH DZIAŁANIA 313,322,323 „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” OBJĘTEGO PROGRAMEM
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013). – Dzię ki in we sty cjom re ali zo wa nym w ra -

mach dzia ła nia „Od no wa i roz wój wsi” po pra -
wia się ja kość ży cia miesz kań ców opol skich
wsi – po wsta ją świe tli ce, obiek ty spor to we,
ma ła ar chi tek tu ra, a za byt ko we i znisz czo ne
ko ścio ły zy sku ją no wy wy gląd. Nie by ło by
w ma łych miej sco wo ściach i wsiach ście żek ro -
we ro wych, chod ni ków, miejsc in te gra cji lo kal -
nej, gdy by nie unij ne pie nią dze prze ka zy wa ne
w ra mach PROW 2007 – 2013. To bar dzo
waż ne in we sty cje dla miesz kań ców, któ rzy
przez la ta cze ka li na za strzyk go tów ki w ich
ma łych oj czy znach. Do sko na łym przy kła dem
jest otwar te nie daw no cen trum wsi w Gra -
czach. Uję ło mnie za cho wa nie miesz kań ców
pod czas otwar cia. Dla nich te nie speł na 300
tys. zł za in we sto wa nych w mo der ni za cję cen -
trum miej sco wo ści to znak, że to, w ja kim oto -
cze niu ży ją jest waż ne nie tyl ko dla nich sa -
mych. Otwar cie cen trum by ło wiel kim
wy da rze niem, ta kich tłu mów w jed nym miej -
scu: do ro słych i mło dzie ży, nie wi dzia no tam
od lat. Za le ży nam na tym, by opol ska wieś
pięk nia ła i in te gro wa ła za rów no lu dzi, któ rzy
ży ją w niej od po ko leń, jak i no wych, któ rzy wy -

bie ra ją so bie ją na do bre miej sce do ży cia. 

Ce lem dzia ła nia „Od no wa i roz -
wój wsi” jest po pra wa ja ko ści ży cia
na ob sza rach wiej skich dzię ki za spo -
ko je niu po trzeb spo łecz nych i kul tu -
ral nych miesz kań ców wsi oraz pro -
mo wa nie ob sza rów wiej skich.
In we sty cje re ali zo wa ne w ra mach
PROW 2007-2013 umoż li wia ją roz wój
toż sa mo ści spo łecz no ści wiej skiej,
za cho wa nie dzie dzic twa kul tu ro we -
go i spe cy fi ki ob sza rów wiej skich
oraz wpły wa ją na wzrost atrak cyj no -
ści tu ry stycz nej i in we sty cyj nej ob sza -
rów wiej skich.

O unij ne do fi nan so wa nie mo gą
sta rać się gmi ny, in sty tu cje kul tu ry
(dla któ rej or ga ni za to rem jest jed -
nost ka sa mo rzą du te ry to rial ne go),
a tak że ko ścio ły lub in ne związ ki wy -
zna nio we oraz Or ga ni za cje Po żyt ku

Pu blicz ne go.

WIĘCEJ INFORMACJI 
na stronie: www.opolskie.pl

zakładka: PROW
infoprow: 77 44 83 205

TOMASZ 
KOSTUŚ
Członek Zarządu
Województwa
Opolskiego

Sa mo rząd Wo je wódz twa Opol skie go ja ko „Pod -
miot Wdra ża ją cy” Pro gram Roz wo ju Ob sza rów Wiej -
skich na la ta 2007-2013, prze pro wa dził w 2009 ro -
ku – I na bór wnio sków o przy zna nie po mo cy
na re ali za cję in we sty cji w za kre sie dzia ła -
nia 313,322,323 „Od no wa i roz wój wsi”.

Na 118 zło żo nych wnio sków, 109 speł ni ło wy -
mo gi for mal no -me ry to rycz ne dla te go Pro gra mu.
Z pro jek to daw ca mi wszyst kich po zy tyw nie oce nio -
nych wnio sków Za rząd Wo je wódz twa Opol skie go
za warł umo wy na łącz ną kwo tę do fi nan so wa nia
ok. 32,3 mln zło tych ze środ ków (EFR ROW) Eu -
ro pej skie go Fun du szu Rol ne go na rzecz Roz wo ju
Ob sza rów Wiej skich. 

Po moc w wy so ko ści do 75% kosz tów kwa li fi ko -
wa nych in we sty cji, lecz
nie wię cej niż 500 tys. zło -
tych na miej sco wość,
otrzy ma ło: 61 gmin, 20
in sty tu cji kul tu ry, 22 pa ra -
fie rzym sko -ka to lic kie
oraz 6 or ga ni za cji po żyt -
ku pu blicz ne go. 

W ra mach udzie lo ne -
go wspar cia, w miej sco -
wo ściach do 5 tys. miesz -
kań ców gmin wiej skich lub
miej sko -wiej skich zo sta nie
wy bu do wa nych lub wy re -
mon to wa nych 51 świe tlic
wiej skich i do mów kul tu -
ry, 24 obiek ty spor to we,
re kre acyj ne, pla ce za baw,

na 18 ko ścio łach wy mie nio ne zo sta nie po kry cie da -
chu i od no wio na ele wa cja, przy 5 zbior ni kach i cie -
kach wod nych po wsta ną miej sca wy po czyn ku, we
wsiach po wsta ną par kin gi, chod ni ki, ścież ki ro we ro -
we, te re ny zie lo ne. 

W tym ro ku pla no wa ny jest ko lej ny na bór wnio -
sków o przy zna nie po mo cy w za kre sie dzia ła nia
„Od no wa i roz wój wsi” PROW 2007-2013. Po moc
udzie la na bę dzie do wy czer pa nia li mi tu środ ków
przy zna nych wo je wódz twu opol skie mu przez Mi ni -
stra Rol nic twa i Roz wo ju Wsi. 

Li mit ten obec nie wy no si 10 446 612 eu ro
tj. 45 797 986 zło tych, co sta no wi 75% z ogó łu
środ ków prze wi dzia nych dla na sze go wo je wódz twa
w la tach 2007-2013.

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Opole, ul. Ozimska 19. 

Pierw szą zre ali zo wa ną w wo je -
wódz twie opol skim in we sty cją w ra -
mach dzia ła nia „Od no wa i roz wój
wsi” Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów
Wiej skich 2007-2013 jest prze bu do -
wa cen trum wsi Gra cze w gm. Nie mo -
dlin. Dzię ki unij ne mu wspar ciu za go -
spo da ro wa no cen trum miej sco wo ści,
po wstał par king i przy sta nek, wy bu do -
wa no chod ni ki i za in sta lo wa no oświe -
tle nie. Prze bu do wa kosz to wa ła pra -
wie 260 tys. zł, ok. 100 tys. zł
po cho dzi ło z bu dże tu gmi ny,
zaś 159,5 tys. zł to fun du sze unij ne
Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej -
skich na la ta 2007 – 2013.
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BIULETYN
GMINY NIEMODLIN

Dodatek do Pulsu Niemodlina
redagowany przez

Urząd Miejski w Niemodlinie

Kolegium redakcyjne: Jadwiga Kutyła, Zenon Romańczukiewicz, Małgorzata Kochanek

Sprawozdanie
Burmistrza
Niemodlina
z działalności
międzysesyjnej

• W dniach 2 i 3 lutego Burmistrz spotykał się z zarządami Ludowych
Klubów Sportowych w związku ze zgłaszanymi postulatami dofinansowania
działalności klubów w 2010 roku.

• W dniu 3 lutego Burmistrz spotkał się z przedstawicielami Agencji
Nieruchomości Rolnych w Opolu w sprawie sfinansowania budowy sieci
wodociągowej w Grabinie oraz dokończenia prac pielęgnacyjnych
w zabytkowym parku w tej miejscowości.

• W dniu 4 lutego Burmistrz na zaproszenie Wójta Tułowic Wiesława
Plewy wziął udział w spotkaniu przedstawicieli samorządów i firmy
inwestycyjnej promującej budowę instalacji termicznego unieszkodliwiania
odpadów. W tym samym dniu odbyło się kolejne spotkanie zespołu
konsultacyjnego do spraw oświaty.

• W dniu 8 lutego Zastępca Burmistrza wziął udział w spotkaniu
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego na temat zabezpieczenia
gmin przed powodzią po roztopach śniegu, na terenie powiatu opolskiego.

• W dniu 9 lutego z inicjatywy Burmistrza odbyło się spotkanie
z Wiceburmistrzem Nysy, którego głównym tematem było przystąpienie
Gminy Niemodlin do międzygminnego związku gospodarki odpadami
komunalnymi.

• W dniu 11 lutego Burmistrz wystąpił z inicjatywą do Burmistrza Nysy
odbycia wspólnego posiedzenia obu rad miejskich, z udziałem wojewody,
marszałka oraz parlamentarzystów opolskich w sprawie wyrażenia stanowiska
dotyczącego budowy obwodnic Niemodlina i Nysy.

• W dniu 12 lutego odbyło się uroczyste pożegnanie dyrektora
Nadleśnictwa Tułowice Pana Romana Świątka, w związku z przejściem
na emeryturę.

• W dniu 15 lutego Burmistrz został zaproszony do udziału w pracach
zespołu roboczego budowy obwodnic Niemodlina i Nysy. Pierwsze spotkanie

zespołu odbędzie się w dniu 11 marca z udziałem Marszałka i Wojewody
Opolskiego.

• W dniu 16 lutego gościem Burmistrza był prezes Klubu Sportowego
Sokół w Niemodlinie. Podczas rozmowy omówione zostały najistotniejsze
problemy funkcjonowania klubu.

• W dniu 18 lutego gościem Burmistrza był pan prof. Damian Tomczyk,
autor przygotowywanej publikacji dotyczącej najwybitniejszych absolwentów
niemodlińskiego liceum ogólnokształcącego. W tym samym dniu odbył się
coroczny konkurs recytatorski niemodlińskich szkół organizowany przez
Ośrodek Kultury „Miłość jest wśród nas”.

• W dniu 19 lutego Burmistrz wziął udział w szkoleniu zorganizowanym
przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie na temat możliwości finansowania
inwestycji gminnych.

• W dniu 22 lutego w gabinecie Burmistrza odbył się drugi dyżur
poselski Posła RP, Wiceministra Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza.
Podczas spotkania z Burmistrzem poseł poinformował o aktualnym stanie
sfinansowania prac budowy obwodnicy Niemodlina. W tym samym dniu
zakończono zbieranie podpisów pod petycją do Premiera RP Donalda
Tuska dotyczącą przyspieszenia prac związanych z rozpoczęciem budowy
obwodnicy Niemodlina. Z apelem o poparcie tej inicjatywy
do mieszkańców Niemodlina Burmistrz zwrócił się w grudniu ubiegłego
roku. Wszystkim osobom zaangażowanym w sprawny przebieg tej akcji
składam wyrazy podziękowania.

• W dniu 23 lutego odbył się w Ośrodku Kultury coroczny konkurs
recytatorski pod patronatem Burmistrza poezji Marcina Makucha,
organizowany przez PSP nr 1 w Niemodlinie. Gościem konkursu oraz
fundatorem jednej z nagród był Starosta Opolski Henryk Lakwa.
Organizatorom oraz uczestnikom konkursu należą się słowa uznania.

• W dniu 24 lutego Burmistrz wziął udział w spotkaniu z dyrektorem
Oddziału Opolskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Bolesławem Pustelnikiem. W trakcie spotkania omówiono wstępny
harmonogram prac związanych z posiedzeniem Komisji Oceny Przygotowania
Inwestycji GDDKiA w Warszawie, związanych z budową obwodnicy
Niemodlina oraz oceną przebiegu prowadzonego remontu drogi krajowej
w Niemodlinie. Burmistrz, po raz kolejny, przekazał negatywne opinie na temat
tempa oraz organizacji prac remontowych. W tym samym dniu Burmistrz
wraz ze Skarbnikiem Gminy Alicją Domalewską podpisali umowę z Zarządem
Województwa na dofinansowanie budowy kanalizacji w Gościejowicach
w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). To
kolejny sukces naszej gminy w pozyskiwaniu środków z UE.

Mirosław Stankiewicz
Burmistrz Niemodlina

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

I. Informacja o wyznaczeniu do dzierżawy na czas określony tj. do 31
grudnia 2020 roku nieruchomości zabudowanej o powierzchni 2, 6734 ha
oznaczonej nr działki 1179, która stanowi teren sportowy o charakterze
publicznym- basen ul. Daszyńskiego w Niemodlinie.

• Ustalenie dzierżawcy następuje w trybie przetargu pisemnego
nieograniczonego.

II. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze
nieograniczonego przetargu ustnego:

• niezabudowanej położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 167/7 o
pow. 0,0876 ha,

• niezabudowanej położonej w Niemodlinie przy ul. Krótkiej, oznaczonej
nr działki 506/4 o pow. 0,0033 ha,

III. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze
nieograniczonego przetargu ustnego:

• część działki nr 1227/4 o powierzchni 340 m² położonej w rejonie ul.
Chopina w Niemodlinie,

• część działki nr 464 o powierzchni 15 m² położonej przy ul. Boh.
Powst. Śl.  w Niemodlinie.

IV. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie
bezprzetargowym : 

• część działki nr 1081 o powierzchni 168 m² położonej przy ul. Lipowej
w Niemodlinie.

Informacji udziela się w pokoju nr 23 tut. Urzędu, 
tel. 774606295 do 7 wew.209.
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W dniu 25 lutego 2010r.
odbyła się LI Sesja Rady
Miejskiej w Niemodlinie,
na której podjęto n/w
uchwały:

1. Uchwa ła Nr LI/356/10 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 25 lu te go 2010 r. w spra -
wie udzie le nia po mo cy fi nan so wej Wo je wódz -
twu Opol skie mu na wy ko na nie pro jek tu bu -
dow la no – wy ko naw cze go na za da nie pn.:
„Prze bu do wa dro gi wo je wódz kiej Nr 405 na od -
cin ku Nie mo dlin – Wy dro wi ce”.

2. Uchwa ła Nr LI /357/10 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 25 lu te go 2010 r. w spra -
wie zmian bu dże tu Gmi ny Nie mo dlin
na rok 2010.

3. Uchwa ła Nr LI /358/10 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 25 lu te go 2010 r. w spra -
wie za opi nio wa nia pro jek tu uchwa ły Sej mi ku
Wo je wódz twa Opol skie go do ty czą cej prze -
kształ ce nia po przez li kwi da cję dzia łal no ści me -
dycz nej Sa mo dziel ne go Pu blicz ne go Ze spo łu
Szpi ta li Pul mo no lo gicz no -Reu ma to lo gicz nych
z sie dzi bą w Kup.

4. Uchwa ła Nr LI / 359 /10 Ra dy Miej -
skiej w Nie mo dli nie z dnia 25 lu te go 2010 r.
w spra wie skar gi na dzia łal ność kie row ni ka jed -
nost ki or ga ni za cyj nej.

Peł ne tek sty uchwał do stęp ne są w Biu -
le ty nie In for ma cji Pu blicz nej na stro nie in ter -
ne to wej Urzę du Miej skie go – www.nie mo -
dlin.pl oraz w Biu rze Ra dy Miej skiej
w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli nie. 

Zakończenie
kwalifikacji
wojskowej

Zgod nie z roz po rzą dze niem MSWiA oraz MON
z dnia 24 li sto pa da 2009 r. (Dz. U. z 2009r. Nr 207
poz. 1601) usta lo ny zo stał ter min kwa li fi ka cji woj sko -
wej dla po wia tu opol skie go na okres
od dnia 16.02.2010 r. do 06.04.2010 r. 

Do sta wie nia się do kwa li fi ka cji woj sko wej wzy -
wa ni by li męż czyź ni uro dze ni w 1991 ro ku, uro dze -
ni w la tach 1986-1990, któ rzy nie po sia da li okre ślo -
nej ka te go rii zdol no ści do czyn nej służ by woj sko wej
oraz ko bie ty uro dzo ne w la tach 1986-1991, po sia -
da ją ce kwa li fi ka cje przy dat ne do czyn nej służ by woj -
sko wej.

Oso by, któ re zo sta ły we zwa ne do sta wie nia się
w ter mi nie okre ślo nym w we zwa niu, a nie sta wi ły się
w tym ter mi nie, win ne bez we zwa nia sta wić się
do Woj sko wej Ko men dy Uzu peł nień w Opo lu, ul.
Ple bi scy to wa nr 5 ce lem ure gu lo wa nia spraw zwią -
za nych z kwa li fi ka cją.

Przy po mi na się, że zgod nie z art. 32 ust. 6 usta -
wy z dnia 21 li sto pa da 1967r. o po wszech nym obo -
wiąz ku obro ny Rze czy po spo li tej Pol skiej (Dz. U.
z 2004r. nr 241 poz. 2416 z późn. zmia na mi) w ra -
zie nie sta wie nia się pod le ga ją ce go kwa li fi ka cji woj -
sko wej bez uza sad nio nej przy czy ny, jed ną z sank cji
jest grzyw na w ce lu przy mu sze nia do sta wien nic twa.

Inspektor GCZK
Urzędu Miejskiego

w Niemodlinie

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych
od alkoholu i narkotyków 

oraz dla członków ich rodzin

mieści się w Niemodlinie przy ul. Bohaterów Powstań
Śląskich 34 (budynek Biblioteki Publicznej – II piętro)

i udziela pomocy w zakresie:
• motywowania osób uzależnionych do podjęcia leczenia,
• informowania o ofertach terapeutycznych w regionie i poza nim,
• prowadzenia grupy wsparcia dla rodzin osób uzależnionych,
• wsparcia/edukacji  osób po zakończonym leczeniu odwykowym,
• wsparcia/edukacji Dorosłych Dzieci Alkoholików,
• wsparcia/edukacji dla rodziców dzieci i młodzieży eksperymentujących z alkoholem

lub narkotykami i zagrożonych uzależnieniem,
• wsparcia/edukacji dla ofiar przemocy, 
• pomocy psychologicznej dotyczącej między innymi kwestii:

- porozumiewania się w rodzinie (komunikacji interpersonalnej),
- rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami i niezdrowymi przekonaniami,
- samopoznania – rozpoznawania w swojej osobowości mocnych stron,
- porad wychowawczych,
- samorozwoju.

Usługi Punktu są nieodpłatne.

Godziny przyjęć klientów:
Poniedziałek: od 14.30 do 16.30 - psycholog

Czwartek : od 14.00 do 18.00 -  specjalista terapii uzależnień
Piątek (poza ostatnim piątkiem w miesiącu):

od 8.30 do 12.30 - instruktor terapii uzależnień

Porady telefoniczne udzielane są w godzinach pracy Punktu Konsultacyjnego (nr tel. 77/ 4 606 313).

Miejsko-Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

przyjmuje interesantów 
w ostatni roboczy piątek każdego miesiąca 

w godz. od 15.00 do 18.00 
w siedzibie Punktu Konsultacyjnego. 

Wnioski do Komisji można również kierować korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego 
w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie,
ul. Wojska Polskiego 3, 49-100 Niemodlin

Z A W I A D O M I E N I E
Informujemy, że w dniu 16 kwietnia 2010r. na terenie Miasta Niemodlina i Sołectw Gminy

Niemodlin firma REMONDIS Gliwice Sp. z o. o. dokona nieodpłatnego odbioru odpadów o dużych
gabarytach oraz sprzętu AGD i RTV, z wyjątkiem opon i ram okiennych z szybami.

W związku z powyższym Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie prosi
Państwa o wystawienie w dniu 15 kwietnia 2010r. w/w odpadów w obrębie ustawionych przy
budynkach pojemników do wywozu nieczystości komunalnych w taki sposób, aby były one widoczne
od strony ulicy.

mgr inż. Kazimierz Górski
Dyrektor ZGKiM w Niemodlinie



PN: Zo stał Pan Rad nym Miej skim
w wy ni ku wy bo rów uzu peł nia ją cych. Skąd
de cy zja o kan dy do wa niu? Czy od daw -
na in te re su je się Pan po li ty ką?

Ste fan Su kien nik: Skąd ta ka de cy zja? Chciał -
bym coś zro bić dla lu dzi, że by się coś dzia ło. Przede
wszyst kim my ślę, że być mo że bę dąc w ra dzie szyb -
ciej wpły nę na de cy zję w spra wie wy re mon to wa nia
świe tli cy w Lip nie. Nie ste ty, oprócz ła wek, któ re zro -
bi li śmy sa mi (z miesz kań ca mi - przyp. red) nie ma tam
wła ści wie nic. Chce my zro bić za ple cze – ja kieś to a le -
ty, ma leń ką ku chen kę, by moż na by ło or ga ni zo wać ko -
mu nie, czy po dob ne uro czy sto ści. Na wet te raz już
oso by z Nie mo dli na py ta ły się nas, czy nie moż na by
wy na jąć tej świe tli cy, a więc jest za in te re so wa nie.
Dla te go po sta no wi łem, rów nież za na mo wą zna jo -
mych, kan dy do wać. Mam na dzie ję, że bę dąc bli żej,
uda mi się coś zro bić dla wsi. Choć cza su do koń ca
ka den cji zo sta ło nie wie le, bo za le d wie pół ro ku, ale je -
że li wy bor cy te raz mi za ufa li, to być mo że bę dzie tak
i w na stęp nej ka den cji. 

PN: Ja kie in ne ce le sta wia so bie Pan
za sia da jąc w Ra dzie?

Ste fan Su kien nik: Chcę pra co wać uczci wie, po -
dej mo wać słusz ne de cy zje. Oczy wi ście czło wiek jest
isto tą omyl ną, ale bę dę się sta rał kie ro wać zdro -
wym roz sąd kiem i gło so wać za roz sąd ny mi pro po zy -
cja mi. Oczy wi ście bę dzie mnie in te re so wać nie tyl ko
mo ja wieś – Lip no. Wy bie ra li mnie lu dzie rów nież
z in nych miej sco wo ści. W koń cu po win no się już za -
cząć coś ro bić na tych wsiach, nie któ re le żą tro chę
na ubo czu i cza sem się o nich za po mi na. A Lip no
na pew no jest w tej gru pie wsi, któ re mo gą się po do -
bać i mo gą wie le za ofe ro wać, nie tyl ko swo im miesz -

kań com. Tyl ko nie ste ty mi nu sem jest trans port cięż -
ki, któ ry jest na praw dę za gro że niem. Szcze gól nie
w cza sie week en du jest nie bez piecz nie, do słow nie nie
ma się gdzie scho wać przed sa mo cho da mi. Nie ma
też ka na li za cji w Lip nie, a to wią że się z tym, że nie
moż na zro bić chod ni ków. Są to ogrom ne kosz ty.
Naj pierw trze ba zro bić ka na li za cję, po tem chod ni ki,
mo że w koń cu te go do cze ka my. Trud no mi po wie -
dzieć, jak to bę dzie. 

PN: A co obec nie dzie je się w okrę gu,
któ ry Pan re pre zen tu je? 

Ste fan Su kien nik: Naj waż niej sze, by za cząć
coś ro bić – trze ba mieć czas i, nie jed no krot nie,
pie nią dze na pra cę spo łecz ną. Co rocz nie or ga ni -
zu je my fe sty ny we wrze śniu, jest przy tym du żo
pra cy – trze ba zna leźć spon so rów, ale uda je się.
W tam tym ro ku by ło ich czter dzie stu. Mie li śmy też
or kie strę aż z No we go Tar gu. Cho ciaż wrze sień to
ta ka po ra nie pew na, je śli cho dzi o po go dę, le piej
by ło by or ga ni zo wać to w lip cu, sierp niu, ale z róż -
nych przy czyn, nie za wsze wszyst ko wy cho dzi tak,
jak by się chcia ło. Roz wi ja my się, mam pe wien po -
mysł, by by ło jesz cze le piej, ale nie chcę zdra -
dzać, by nie za pe szyć...

PN: Co na za koń cze nie chciał by Pan
prze ka zać na szym Czy tel ni kom?

Ste fan Su kien nik: Chcia łem po dzię ko wać
wszyst kim wy bor com za za ufa nie, ja kim mnie ob da -
rzy li. Bę dę się sta rał nie za wieść, jak naj le piej za ła -
twiać róż ne spra wy w Urzę dzie Gmi ny, przy spie szać
ich po zy tyw ne roz wią za nie. 

PN: Dzię ku ję za roz mo wę.

Zmarł Pa weł Le lo nek

20 mar ca 2010 ro ku
od szedł Pan Pro fe sor Pa -
weł Le lo nek. Za słu żo ny dla
mia sta i re gio nu, uho no ro -
wa ny ty tu łem „Za słu żo ny
dla Zie mi Nie mo dliń skiej”,
wie lo let ni na uczy ciel, pe -
da gog, od 1966 do 1984
ro ku dy rek tor Li ceum
Ogól no kształ cą ce go
w Nie mo dli nie. Z wiel kim

za an ga żo wa niem włą czał się rów nież w dzia łal ność
Nie mo dliń skie go To wa rzy stwa Re gio nal ne go. Swo ją
po sta wą przez ca łe ży cie da wał do wód wiel kiej mi ło ści
do uko cha nej Zie mi Nie mo dliń skiej po pu la ry zu jąc
i wzbo ga ca jąc jej dzie je i hi sto rię. 

Był oso bą, któ rej na ser cu le ża ło do bro dru gie -
go czło wie ka, ema no wał cie płem i życz li wo ścią, był
wiel kim au to ry te tem dla swo ich wy cho wan ków,
współ pra cow ni ków i lu dzi, któ rzy go zna li. 

Cześć je go pa mię ci!

Krzyż w Lip nie
Wspól ny mi si ła -

mi miesz kań ców Lip -
na, przede wszyst kim
soł ty sa i no we go rad -
ne go – Ste fa na Su -
kien ni ka, w miej sco -
wo ści sta nął pięk ny
drew nia ny krzyż.
Znaj du je się on
przy dro dze z Nie mo -
dli na do Lip na (ja dąc

od ba se nu) po le wej stro nie – na nie wiel kim łu ku,
obok sta wu. Z pew no ścią bę dzie cie szył swo im wi do -
kiem oraz skła niał do za du my i mo dli twy wy ciecz ko -
wi czów i miesz kań ców oko licz nych miej sco wo ści.

Bu do wa ha li wi do wi sko wo -
-spor to wej w Nie mo dli nie

Trwa ją ro bo ty kon struk cyj ne zwią za ne z umo co wa -
niem więź by da cho wej i mon ta żem da chu na ha li wi do -
wi sko wo -spor to wej przy uli cy Rey mon ta w Nie mo dli nie. 

Re ali za cję in we sty cji pro wa dzi Przed się bior stwo
Pro duk cyj no – Han dlo wo – Usłu go we „DO MUS” Ka zi -
mierz Se wio ło z Grod ko wa, wy bra ne w dro dze za mó -

wie nia pu blicz ne go. War tość ro bót bu dow la nych wy no -
si 6 172 910,65 PLN. Ter min za koń cze nia in we sty cji pla -
no wa ny jest na dzień 30 wrze śnia 2010r. Za da nie do -
fi nan so wa ne jest w 50% z Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Opol skie go, ze środ ków
Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go.

Umo wa na bu do wę dróg
w re jo nie ul. Cho pi na
w Nie mo dli nie została pod pi sa na

W dniu 15 mar ca 2010 r. Bur mistrz Nie mo dli -
na Mi ro sław Stan kie wicz pod pi sał w imie niu Gmi ny
Nie mo dlin umo wę z Przed się bior stwem Ro bót Dro -
go wo – Mo sto wych w Brze gu na re ali za cję za da nia
pn. „Bu do wa dróg osie dlo wych z od wod nie niem
oraz oświe tle niem na te re nie osie dla bu dow nic twa
jed no ro dzin ne go w Nie mo dli nie w re jo nie ul. Cho pi -
na oraz od cin ka chod ni ka przy ul. Rey mon ta”

Przed mio to wa in we sty cja re ali zo wa na jest z udzia -
łem środ ków bu dże tu pań stwa w ra mach Na ro do we -
go Pro gra mu Prze bu do wy Dróg Lo kal nych 2008 –
2011 zwa ne go po pu lar nie „Sche ty nów ką”.

Ter min roz po czę cia prac bu dow la nych – kwie -
cień 2010 r., na to miast za koń cze nia – paź dzier -
nik 2010 r.

PULS
Niemodlina

Aktualności 12

(1929-2010)

Chcę pra co wać uczci wie,
po dej mo wać słusz ne de cy zje
Ze Ste fa nem Su kien ni kiem, 28 lu te go br. wy bra nym do Ra dy Miej -
skiej w Nie mo dli nie, roz ma wia Ka ta rzy na Knie ja.

Stefan Sukiennik po uroczystym ślubowaniu
podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 26
marca 2010 r.

Wieści
z gminy
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PN: Po cząt ki PSS w Nie mo dli nie się ga ją
ro ku 1947. Ja ka by ła hi sto ria spół dziel ni
w Nie mo dli nie?

Jan Olek sa: Za czy na li śmy od pie kar ni. Po tem
by ła rzeź nia, ma sar nia, wy twór nia wód mi ne ral nych
i lo dów. Przy uli cy Opol skiej wy bu do wa no pa wi lon
han dlo wy o po wierzch ni 200 me trów kw. W la tach 90-
tych zo stał on roz bu do wa ny, po więk sza jąc po wierzch -
nię po tocz nie zwa ne go „skle pu na gór ce” do 500 me -
trów kw. W la tach 70-tych, w do bie gi gan tów
w nie mo dliń skiej spół dziel ni, de cy zją władz wo je wódz -
kich do pro wa dzo no do li kwi da cji rzeź ni, ma sar ni oraz
wy twór ni wód i lo dów. Spół dziel ni uda ło się je dy nie
ura to wać pie kar nię, któ ra do dziś wy pie ka wspa nia łe
pie czy wo me to da mi tra dy cyj ny mi, po któ re spe cjal nie
przy jeż dża ją klien ci spo za Nie mo dli na. Wol na ame ry -
kan ka na stą pi ła w la tach 90- tych, kie dy na stą pi ło tzw.
uryn ko wie nie han dlu. Był to ko lej ny za mach na spół -
dziel nię. Wła dze sa mo rzą do we Nie mo dli na z dnia
na dzień wy po wie dzia ły umo wy naj mu na lo ka le han -
dlo we, za bra nia jąc jed no cze śnie udzia łu spół dziel ni
w prze tar gach na te lo ka le, od mó wi ły rów nież sprze -
da ży obiek tów. Mi mo tych prze ciw no ści PSS prze -
trwał do dzi siej sze go dnia i ma się do brze. Ko lej ny
etap dzia łal no ści spół dziel ni przy pa da na la ta 1995
– 2005. W 1995 za rząd pod jął stra te gicz ne de cy zje
od no śnie funk cjo no wa nia i roz wo ju. Dzia ła nia roz po -
czę to od wy ku pu ma jąt ku od pań stwa, na któ rym
spół dziel nia go spo da ro wa ła od 1945 ro ku. To, co in -
ni otrzy ma li za dar mo, nie mo dliń scy spół dziel cy mu -
sie li ku pić i sło no za pła cić. W na stęp nych la tach roz -
po czę to mo der ni za cję wszyst kich pla có wek
han dlo wych oraz pie kar ni. Od 1995 ro ku na ten cel
wy da no 1.240 tys. zło tych. W ro ku 2004 na mo der -
ni za cję pie kar ni i przy sto so wa nie do wy mo gów unij -
nych wy da no po nad 160 tys. zł. A to jest do pie ro
pierw szy etap. Wan da Ba ne ra już trze cią ka den cję
peł ni funk cję prze wod ni czą cej Ra dy Nad zor czej PSS.
Człon kiem spół dziel ni zo sta ła 17 li sto pa da 1960 ro -
ku. Ra da Nad zor cza znaj du je nić po ro zu mie nia z za -
rzą dem spół dziel ni. 

PN: Ile punk tów han dlo wych nadzień dzi -
siej szy pro wa dzi spół dziel nia wNie mo dli nie?

W ja kiej kon dy cji eko no micz nej znaj du je się
PSS Spo łem w do bie tzw. „kry zy su”?

Jan Olek sa: Po ten cjał go spo dar czy spół dziel ni
opar ty jest o 4 skle py i za kład pro duk cyj ny – pie kar nia:

• Sklep De li ka te sy nr 1, ul. Ry nek 42, te le -
fon 77 4023500,

• Sklep Dom Chle ba nr 5, ul. Ry nek 10, te le -
fon 77 4023495,

• Sklep Mię sny nr 7, ul. Ry nek 16, te le -
fon 77 4033405,

• Sklep Pa wi lon nr 9, ul. Opol ska 4, te le -
fon 77 4023550,

• Pie kar nia o zdol no ści pro duk cyj ne 3,2 to ny na 16
go dzin, moc pro duk cyj na nie wy ko rzy sta na, ak -
tu al nie pro duk cja wy no si oko ło 22 ton mie sięcz -
nie, pro du ku je my 12 ro dza jów chle ba (min. jęcz -
mien ny, pra ski, bal to now ski, sło necz ni ko wy,
ra zo wy), pro du ku je my 20 ro dza jów pie czy wa
pszen ne go min. buł ki zwy kłe, ba to ny, ro ga le,
chał ki – Nie mo dlin ul. Ry nek 10, te le -
fon 77 4023495.

Na ryn ku jest miej sce dla wie lu pod mio tów rów -
nież dla nas. Spół dziel nia mo że nie jest du ża, ale jest
no wo cze sna. W dzia łal no ści swo jej kie ru je się do -
brem miesz kań ców, przy no si rów nież zysk człon kom
spół dziel ni. Wy gry wa my kon ku ren cję z wie lo ma pod -
mio ta mi funk cjo nu ją cymi na ryn ku nie mo dliń skim,
ofe ru jąc klien tom to war naj wyż szej ja ko ści o nie wy -
gó ro wa nych ce nach. Z po nad 300 dzia ła ją cych w kra -
ju spół dziel ni – na sza jest jed ną z lep szych w ran kin -
gu – mie ści my się pierw szej set ce. Jest to wy nik pra cy
pra wie trzech po ko leń. I to jest po wód do za do wo le -
nia i du my. 

PN: Jest Pan Prze wod ni czą cym Ra dy
Miej skiej, Pre ze sem PSS Spo łem. Znaj du je
Pan czas na swo je za in te re so wa nia i pa sje?

Jan Olek sa: Do ba ma 24 go dzi ny, je że li cza su
bra ku je – wy star czy wstać trosz kę wcze śniej. A tak zu -
peł nie po waż nie – wy star czy do bra książ ka, kie dyś był
brydż, sza chy, ale te raz… mo że kie dyś. Lu bię ci szę
i spo kój. Do brze jest cza sem urwać się za mia sto lub
w gó ry i tro chę się po włó czyć, jest wte dy czas na prze -
my śle nia.

PN: Czę sto wspie ra Pan ja ko pre zes
gmin ne wy da rze nia ar ty stycz ne (kon kur sy,
WOŚP) itp. Czy czu je się Pan czło wie kiem
spo łecz ni kiem, któ ry tam gdzie moż na słu ży
po mo cą?

Jan Olek sa: Każ dy po wi nien ro bić to, co lu bi i to,
co mo że. Mi uda je się cza sem po móc in nym – ro bię to
z wiel ką przy jem no ścią, nie ocze ku jąc nic w za mian. Czy
je stem spo łecz ni kiem? – oce nę po zo sta wiam in nym. Po -
ma gam, bo mam ta kie moż li wo ści i je stem prze ko na -
ny, że każ dy, kto mo że po stę pu je po dob nie, jak ja. Jest
tak wie lu lu dzi, któ rzy po trze bu ją po mo cy… 

PN: Dzię ku ję za te kil ka słów i ży czę suk -
ce sów.

Jan Olek sa:Dzię ku ję zaży cze nia, azoka zji zbli ża ją -
cych się Świąt Wiel kiej No cy ży czę Pa nu iWszyst kim Klien -
tom spół dziel ni zdro wia, po myśl no ści i speł nie nia ma rzeń.

„Spo łem” Po wszech na Spół dziel nia
Spo żyw ców w Nie mo dli nie

Spół dziel nia zo sta ła za ło żo na w lip cu 1945 ro ku, ja -
ko od dział „Spo łem” Związ ku Go spo dar cze go Spół -
dziel ni R. P. w War sza wie – Spół dziel ni z od po wied ni mi
udzia ła mi, od dział w Nie mo dli nie. Jed ny mi z pierw -
szych człon ków by li An to ni Cza pla, Al fred Gą kow ski, Ta -
de usz Ko wal ski, Sta ni sław Ra dec ki, Ma ria Szczy pa wa,
Adam Fry del, Le ona Se wił ło.

• Naj waż niej sze wy da rze nie to dzień 27 ma -
ja 1982 – uzy ska nie sa mo dziel no ści w wy ni ku od by cia
Ze bra nia Za ło ży ciel skie go Po wszech nej Spół dziel ni Spo -
żyw ców w Nie mo dli nie,

• Pre ze si Za rząd Spół dziel ni: Sta ni sław Brom bosz,
Sta ni sław Ni zio łek, Jó ze fa Nie do śpiał, Ge rard Ce gla rek,
Jan Wo lań ski, od 1992 ro ku Jan Olek sa.

• Głów ni Księ go wi Spół dziel ni: Hil de gar da Ju zwa,
Ali cja Tra buć, Sta ni sła wa Że luk, od 2009 ro ku An na Ma -
chu lak.

• Za słu że ni dzia ła cze: Eu ge nia Ko kow ska, Zyg munt
Dziu rok, Ha li na Or liń ska, Kry sty na Ni zio łek, Anie la Po -
po wicz, Wła dy sław Tar now ski, An to ni na Wil czyń ska.

• Za słu żo ny dla „Spo łem”: Ma rian Ma liń ski, An na
Ma chu lak, Ha li na Boch nak.

Lu dzie „z pa sją” 

Kry sty na Gon sior i jej rzeź by

Kry sty na Gon sior jest ro do wi tą miesz kan ką Nie -
mo dli na. Odwie lu lat two rzy nie sa mo wi te fi gur ki – jest
au ten tycz nym i praw dzi wym pa sjo na tem te go, co ro -

bi. Rzeź bie nie jest dla niej wiel ką przy jem no ścią i pa -
sją, w któ rej od naj du je się bez resz ty. Nie two rzy dla
roz gło su, sła wy. Wśród jej rzeźb moż na zna leźć mo ty -
wy lu do we, jak i sa kral ne.

Rzeź bi oddaw na –wła ści wie oddziec ka. Naj pierw
w gip sie – to wdzięcz ny ma te riał. Za wsze czy ta ła mnó -
stwo ksią żek ote ma ty ce po dróż ni czo –przy go do wej, co
po bu dza ło jej wy obraź nię. „Mo je rzeź by są o róż nej te -
ma ty ce. W mo ich zbio rach znaj du ją się cy kle: ma ski,
twa rze, po sta cie” – wy zna je Kry sty na Gon sior. 

Za in te re so wa nia rzeź biar ki wy wo dzą się z tra dy -
cji ro dzin nych, bo wiem oj ciec i sio stra rów nież rzeź bi -
li. Te cie ka we inie po wta rzal ne fi gur ki imo ty wy by ły pre -
zen to wa ne w wie lu opol skich miej sco wo ściach:
Nie mo dlin, Tu ło wi ce, Prud nik Kom prach ci ce, Kor fan -
tów, Jar noł tó wek, Sko ro goszcz. 

W ro ku 1999 w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie
mia ła miej sce du ża wy sta wa za ty tu ło wa na „Ro dzin ne
pa sje”, na któ rej swo je pra ce za pre zen to wa ła rów -
nież ro dzi na pa ni Kry sty ny (oj ciec oraz naj młod sza sio -
stra Bar ba ra Rost kow ska, któ ra jest zna ną ma lar ką
ama tor ką). Kry sty na Gon sior two rzy rów nież mo ty wy
re li gij ne – rzeź bi głów nie po sta cie świę tych, anio łów
oraz Chry stu sa.

Do jed nej z naj waż niej szych rzeźb na le ży „Chry -
stus Fra so bli wy”, któ ry zaj mu je w do mu ar tyst ki spe -
cjal ne miej sce. Wszyst kie rzeź by po wsta ją głów nie
wdrze wie li po wym. Jak przy sta ło naar tyst kę, poukoń -
cze niu pra cy nad rzeź bą od czu wa wiel ką sa tys fak cje
i ra dość, ale po ja kimś cza sie wra ca do fi gur ki z my ślą
o miej scach, któ re chcia ła by po pra wić. 

Mi chał Gra czyk

Hi sto ria PSS „Spo łem”
w Nie mo dli nie

Z Ja nem Olek są, pre ze sem PSS „Spo łem” Nie mo dlin,
roz ma wia Mi chał Gra czyk
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Kie dy słoń ce wzbi ja ło się już wy żej,
pierw sze skow ron ki roz po czy na ły swo -

je śpie wy a wiatr osu szył zie mię, we
wszyst kich miej sco wo ściach wo kół Nie mo -
dli na roz po czy na ły się ro bo ty po lo we. Go -
spo da rze dzień za dniem spę dza li przy płu -
gach. Ora no po la, ob sie wa no zbo ża,
do zie mi wkła da no ziem nia ki, rze pę czy
ku ku ry dzę. W ogro dach i sa dach przy ci -
na no drze wa, a dla go spo dyń roz po czy na -
ła się pra ca w wa rzyw nia kach. Kie dy łą ki,
przy droż ne krze wy i za gaj ni ki po kry wa ły
się kwie ciem, u drzwi cze ka ła już Wiel ka -
noc i zwią za ne z nią świą tecz ne po rząd ki
w izbach i ko mo rach.

Wiel ka Śro da: pa le nie żu ru, wiel ka noc ne
za ją ce i ko lo ro we ja ja

Wio sna to przede wszyst kim Wiel ka noc i zwią -
za ne z nią sta re ob rząd ki i zwy cza je, chęt nie kul ty wo -
wa ne tak że i w daw nym po wie cie nie mo dliń skim. 

W śro dę wie czo rem w nie któ rych gór no ślą skich
wio skach od by wał się ta jem ni czy i za ra zem bar dzo
wi do wi sko wy ry tu ał. W przed wo jen nym po wie cie
nie mo dliń skim prak ty ko wa no go w oko li cach wio ski
Rut ki, nie da le ko Gra czy (być mo że też i w in nych gmi -
nach). Jak opo wia da pan Przy klenk w swo im ar ty ku -
le opu bli ko wa nym w cza so pi śmie „Obe rschle sier”
w 1921 ro ku, a po twier dza to Je rzy Po śpiech w książ -
ce „Zwy cza je i ob rzę dy do rocz ne na Ślą sku” z 1987
ro ku, chłop cy ob no si li po łą kach w ciem no ściach
pło ną ce, na są czo ne smo łą czy ży wi cą sta re mio tły,
al bo żer dzie z przy mo co wa ny mi wo kół wiech cia mi ze
sło my. Na zy wa no to „pa le niem żu ru” (ża ru). Ca ła
wieś wy le ga ła, aby zo ba czyć wi do wi sko. Chłop cy
bie ga li i ska ka li z po chod nia mi wy ma wia jąc przy tym
róż ne se kwen cje: np. „żur po la, co krok to snop, co
sto pa to ko pa”. Wy pa lo ne po chod nie rzu ca no na ko -
niec w jed no miej sce, two rzą ce wiel kie ogni sko. Jak
pi sze Przy klenk, oby czaj ten jest wspo mnie niem szu -
ka nia z po chod nia mi za Je zu sem w ogro dzie oliw -
nym (Ge th se ma ne).

A w Nie mo dli nie? W mię dzy cza sie wi try ny więk -
szo ści skle pów w mie ście opa no wy wa ły za ją ce. Tak
pi sa no o tym sym bo lu wiel ka noc nych świąt w la -
tach 20-tych w ty go dni ku „Gór ny Śląsk w ob raz ku”: 

„... Za ją czek Wiel ka noc ny – wier ny po sła niec
Wiel ka noc nej Pa ni, po cie szy ciel dzie ci na świą tecz ny
czas, zno wu zja wił się w mie ście. W ta jem ni czy spo -
sób, póź ną no cą za ją ce cał ko wi cie opa no wa ły wy sta -
wy skle po we; wszę dzie do stoj ne, ni by ma łe lu dzi ki,
uszy w szpic. Du że al bo ma łe, brą zo wo -cze ko la do we,
zie lo no sza re, srebr no bia łe, ma li no we. Ca łe za ję cze
ro dzi ny, a obok nich, mię dzy no ga mi al bo na grzbie -
tach, ko sze peł ne ja jek. Wszyst kie ja ja ko lo ro we, go -
to we do wy wie zie nia na pięk nych tacz kach, w czer -
wie ni i ró żu, zie lo ne, żół te, nie bie skie, lek ko
na kra pia ne. Bar dziej no wo cze sne za ją ce trans port
ja jek za ła twia ją za par ko wa ny mi obok au tka mi. Ta ki
po stęp! O, i ku ra zna la zła tu miej sce. Wspo ma ga ją
ją cu kro we i cze ko la do we pi sklę ta. Tyl ko zi ry to wa ny
ko gut przy glą da im się z da le ka. Ja ki prze pych, ja ką
ocho tę i ra dość wzbu dza ją roz kosz ne wi try ny skle po -
we. Gro ma dy dzie ci tło czą się przed ni mi i dzi wią
w za chwy cie...”

W cza sie świąt, po za wiel ka noc ny mi za ją ca mi,
nie mo gło oczy wi ście za brak nąć ja jek, zwłasz cza
sym bo licz nych ko lo ro wych pi sa nek. Przy go to wy wa -
no je tuż przed świę ta mi. Aby spro stać oby cza jom,
szcze gól nie na wsi, nie któ re licz ne ro dzi ny po trze bo -
wa ły ich na wet oko ło 200 sztuk. Po trzeb ne by ły nie
tyl ko do ozdo by, czy do zje dze nia pod czas wiel ka noc -

nych po sił ków, ale głów nie na róż ne go ro dza ju pre -
zen ty, wrę cza ne zwy cza jo wo pod czas wiel ka noc nych
igra szek, zwłasz cza gdy w do mu by ło kil ka có rek
na wy da niu. Tech ni ki ozda bia nia jaj by ły roz ma ite.
Naj po pu lar niej szą by ła tech ni ka jed no barw ne go
ma lo wa nia, a na stęp nie wy dra py wa nia wzo rów –
za po mo cą któ rej two rzo no tzw. kro szon ki. Do bar -
wie nia jaj uży wa no barw ni ków na tu ral nych po cho -
dze nia ro ślin ne go. Go to wa ne łu py ce bu li da wa ły
róż ne od cie nie brą zu, pę dy mło dej psze ni cy lub ży ta
da wa ły ko lor zie lo ny, za po mo cą ko ry dę bu, ol szy,
brzo zy uzy ski wa no ko lor czer wo ny al bo czar ny.

Ma lo wa nie wiel ka noc nych jaj. Fo to 1932

Kon kurs kro szon kar ski w Nie mo dli nie. Fo to 1980

Wiel ki Czwar tek: drew nia ne ko łat ki 
Do na dej ścia Wiel kie go Czwart ku nie prak ty ko -

wa no już żad nych in nych oby cza jów. Do pie ro od te -
go dnia roz po czy nał się ich ca ły dłu gi ciąg. Wiel ki
Czwar tek, jak pi sał Sey del w cza so pi śmie

„Śląsk” 1910/11, miał wie le zwy cza jów, w któ rych
mie sza ły się wie rze nia daw nych po gan i chrze ści jan.
Gdy po na bo żeń stwie przed po łu dnio wym dzwo ny
ko ściel ne za mil kły, ich brzmie nie za stę po wa ły drew -
nia ne ko łat ki. Mi ni stran ci i ucznio wie z miej sco wych
szkół prze mie rza li wieś i bie ga jąc od do mu do do mu
„kle ko ta li”, za co otrzy my wa li w da rze ja ja. Dla te go
też w nie któ rych miej sco wo ściach, jak twier dzi Sey -
del, oby czaj ten na zy wa no Eier klap pern „jaj cza ny mi
kle ko ta mi”.

Wiel ki Pią tek: od wie dza nie świę te go
gro bu, wiel ka noc na wo da 

Wiel ki Pią tek, ja ko dzień pa mię ci śmier ci Chry -
stu sa, świę to wa no w ci szy i po wa dze. Naj waż niej -
szym zwy cza jem w tym dniu by ły od wie dzi ny świę te -
go gro bu. Le ża ła w nim fi gu ra zmar łe go Zba wi cie la,
ja sno oświe tlo na i ozdo bio na kwie ciem. Przed nim le -
żał kru cy fiks, któ ry od wie dza ją cy grób ca ło wa li
w miej scu ran po ukrzy żo wa niu, a na stęp nie zo sta -
wia li po da run ki, wkła da jąc je do ko sza po sta wio ne -
go obok Przez ca ły dzień wier ni przy cho dzi li i mo dli -
li się na ko la nach przed świę tym gro bem.

Szcze gól nym gór no ślą skim oby cza jem wiel ko -
piąt ko wym by ło no sze nie wiel ka noc nej wo dy, oraz
my cie i ką pa nie się w niej, po nie waż w tym dniu wo -
da mia ła wła ści wo ści uzdra wia ją ce. Jesz cze
przed wscho dem słoń ca lu dzie uda wa li się do miej -
sco wych wiej skich stru my ków i rze czek, w każ dym ra -
zie do miejsc, gdzie wo da pły nę ła, ob my wa li twarz,
rę ce, sto py i od pra wia li przy tym mo dli twę. Nie któ -
rzy na wet roz bie ra li się, jak opo wia da Dit trich
w „Schle si schen Ge schichtsblättern” w 1908 ro ku,
i za ży wa li peł nej ką pie li. We dług wie rzeń lu do wych,
te go kto umył się w wiel ka noc nej wo dzie, nie któ re
cho ro by nie ima ły się. Ten sta ry zwy czaj ro dzi mej ślą -
skiej lud no ści wiej skiej miał przy po mi nać przy po -
wieść o Chry stu sie i bi blij nym stru mie niu Ce dron.
Aby ry tu al ne ob my wa nie przy nio sło po żą da ny sku -
tek, na le ża ło prze strze gać sze re gu na ka zów i za ka -
zów. Obo wią zy wa ło cał ko wi te mil cze nie. Oprócz mo -
dli twy, któ rą od ma wia no szep tem przed my ciem
i po my ciu, nie moż na by ło wy rzec ani jed ne go sło -
wa, za rów no w dro dze do źró dła, jak i z po wro tem.
Wo da na cie le po umy ciu mu sia ła sa ma wy schnąć,
ina czej tra ci ła ma gicz ną moc. Pod czas mo dli twy na -
le ża ło klę czeć z gło wą zwró co ną w stro nę wscho dzą -
ce go słoń ca.

Wiel kie zna cze nie mia ła rów nież wo da za czerp -
nię ta te go ran ka ze stru mie nia, ze wzglę du na jej
szcze gól ną moc; przy no si ło się ją do do mu, głów nie
dla cho rych, któ rym po da wa no ją do my cia i pie lę -
gna cji.

Wiel ka So bo ta: świę ce nie ognia,
po trzą sa nie drzew

Ko lej nym, peł nym mi sty cy zmu dniem by ła Wiel -
ka So bo ta. Wspo mi na ny już wcze śniej Dit trich opo -
wia da o roz pa la niu w tym dniu ognia wiel ka noc ne -
go, m.in. w po wie cie głub czyc kim, czy ny skim

Wio sna
w daw nym
po wie cie nie mo dliń skim
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(Mań ko wi ce ko ło Ny sy). Tam ogień wiel ka noc ny roz -
pa la no przy ko ście le pa ra fial nym bądź na przy ko -
ściel nym cmen ta rzu. Chłop cy pod trzy mu ją cy ogień
wrzu ca li do ogni ska drew nia ne po la na, czę sto za cze -
pio ne na dru tach al bo łań cu chach, a póź niej z te go
drew na ro bi li krzy ży ki, któ re ra zem z po świę co ny mi
w Nie dzie lę Pal mo wą wit ka mi wierz bo wy mi (pal ma -
mi) wty ka ne by ły w zie mię na po lach..

A jak wy glą da ło to w daw nym po wie cie nie mo -
dliń skim? Pi sze o tym pan Wa gner z Kor fan to wa
w książ ce „He imat buch des Kre ises Fal ken berg in
Obe rschle sien, 1971”: „... Jest Wiel ka So bo ta. Nam
chło pa kom za da no dziś spo ro pra cy. Wczo raj każ dy
go spo darz we wsi miał przy go to wać od po wied ni
ka wa łek drew na prze zna czo ny na uro czy ste po świę -
ce nie ognia. Mu sia ły to być szcze gól nie pięk ne ka wał -
ki, bez bocz nych ga łę zi, po rząd nie roz łu pa ne. Naj -
więk szym wzię ciem cie szy ła się osi ka i brzo za. 

Bar dzo wcze śnie ra no, jesz cze przed wscho dem
słoń ca, z drzwi każ dej za gro dy wy cho dzi li chłop cy
z ka wał ka mi drew na, ni czym z ka ra bi na mi na ra mie -
niu. Dziś od daw na już by li na po ste run ku, a wraz ze
świ tem mu sie li jesz cze prze cież „kle ko tać” ko łat ka mi.
Szyb ko więc zja da li śnia da nie i bie gli na cmen tarz
do świę ce nia ognia, któ re przy go to wy wa no przy ko -
ściel nym mu rze. Ko ściel ny usta wiał przy nie sio ne
drew no w stos i pod kła dał pod nie su che wió ry, spo -
rzą dzo ne wcze śniej z ka wał ków wy schnię te go „świe -
że go drew na”. Każ dy chciał swo je po la no umie ścić
jak naj ni żej tak, aby się do brze zwę gli ło. Ko ściel ny
krze sał ogień że la zem i ka mie niem. Nie od ra zu to
mu się uda ło. Chłop cy płu ca wy plu wa li, aby się za -
tli ło, a po dłu gim wy sił ku we so ły pło mień z su chych
wiór prze my kał w gó rę na drew nia ny stos. Po tem
przy szedł ksiądz, wy gło sił mo dli twę i świę cił ogień;
kro ple wo dy świę co nej z sy kiem wpa da ły w ogni sko.
Te raz już no wy, świę ty ogień uży ty był do za pa le nia
świec, któ re to ksiądz i wier ni wno si li do ko ścio ła; pło -
mień ogni ska po wo li wy ga sał.

Za raz po za koń cze niu na bo żeń stwa chłop cy
sztur mo wa li wy ga słe ogni sko, za bie ra li ze so bą ka -
wał ki zwę glo ne go drew na i wkrót ce zni ka li w bra -
mach oko licz nych go spo darstw. Te raz to by ła do pie -
ro ro bo ta. Zwę glo ne drew no roz kła da no, a wy bra ne
ka wał ki prze pi ło wy wa no. Dłu gie i gru be sztu ki by ły
ostroż nie łu pa ne na szcza py gru bo ści pal ca, a na wet
cień sze. Szcza py te na jed nym koń cu na ci na no tak,
że by zro bić szcze li nę, do któ rej w po przek moż na by
by ło we pchnąć cien ki pa ty czek. Krzyż był go to wy. To
by ła dłu ga i mo zol na pra ca. Go to we krzy że wkła da -
li śmy do ko szy ków. Przy no si li śmy jesz cze z izby „pal -
my”, po zo sta łe z ubie głej nie dzie li, oraz świe że ba zie
z łą ki; na tym koń czy li śmy przy go to wa nia do „wty ka -
nia krzy ży” (Kreu zel stec ken).

Był już naj wyż szy czas. Dzwo ny, po dwóch
dniach mil cze nia, te raz wo ła ły na uro czy sto ści od ro -
dze nia, któ re od by wa ły się póź nym po po łu dniem
w Wiel ką So bo tę. Ni ko go nie mo gło tu wów czas za -
brak nąć. Kie dy uro czy sto ści do bie ga ły koń ca za do -
wo le ni go spo da rze po ma łu kro czy li ku swo im do -
mom w mi łym, świą tecz nym na stro ju. My chłop cy
dziś wcze śniej szli śmy do łó żek, po nie waż ju tro,
w Wiel ką Nie dzie lę o brza sku, za nim wiel ka noc ne
słoń ce wyj dzie znad Młyń skiej Gó ry, mu sie li śmy te
krzy że jesz cze po wty kać...”

In nym gór no ślą skim zwy cza jem, prak ty ko wa -
nym w Wiel ką So bo tę, by ło tzw. „po trzą sa nie drzew
owo co wych” (Schütteln der Ob stbäume). Opi su je to
Ol brich w „Mit te lun gen der Schles. Ge sel l schalt
für Volks kun de” w 1899 ro ku; pi sze o tym rów nież
Je rzy Po śpiech w książ ce „Zwy cza je i ob rzę dy do -
rocz ne na Ślą sku” w 1987 ro ku. „... Kie dy dzwo ny
ko ściel ne, po dniach ża ło by po raz pierw szy znów
za dzwo nią, chło pi, ogrod ni cy czy sa dow ni cy zbie ra -

ją wień ce sło my, któ re w dniach Bo że go Na ro dze -
nia wo kół drze wa za wią zy wa li, po tem ła pią za pień
i wstrzą sa ją drze wem, aby obu dzi ło się ze snu zi mo -
we go i ro dzi ło do rod ne owo ce...” W nie któ rych re -
gio nach zwy czaj ten miał bar dziej dra ma tycz ny
prze bieg. Go spo darz wbie gał do sa du z sie kie rą
i krzy czał do drze wa, któ re ubie głe go ro ku da ło
mar ny plon, że je ze tnie! Za nim zwy kle bie gła żo -
na i pro si ła, aby te go nie ro bił, bo w tym ro ku drze -
wo na pew no się już po pra wi i da du żo do brych
owo ców. Oczy wi ście in ter wen cja go spo dy ni po ma -
ga ła i udo bru cha ny go spo darz od kła dał sie kie rę.
Zwy czaj ten prak ty ko wa ny był głów nie we wschod -
niej czę ści Gór ne go Ślą ska; czy pa mię ta no o nim
w przed wo jen nym po wie cie nie mo dliń skim, te go
nie wie my.

Po trzą sa nie drze wem. Fo to 1929

Wiel ka noc: wty ka nie krzy ży, świą tecz ne
śnia da nie, szu ka nie za jącz ka

Pan Wa gner z Kor fan to wa pi sał: „... By ło jesz -
cze ciem no, tyl ko od wscho du wi dać by ło lek ko ja -
śnie ją ce smu gi na ho ry zon cie. Chłop cy bra li ko sze
z krzy ża mi i pal ma mi, i cho dzi li w mil cze niu
od drzwi, do drzwi staj ni. Trzy krzy że i ga łąz kę pal -
mo wą przy bi ja li szep cząc przy tym: „Pa nie, chroń
i za cho waj”. Na stęp nie bie gli szyb ko do ogro du.
Na je go środ ku wsa dza no znów trzy krzy że, a mię -
dzy ni mi ga łąz kę pal mo wą. „Pa nie, spraw, że by
wzro sło i doj rza ło” – Po tym zno wu bie giem
na otwar te po la. Wszyst ko na dal jesz cze okry wa -
ła sza rość i mgła. Wio sen ny wia te rek po wie wał
rześ ko tak, że kurt ki by ły szyb ko za pi na ne. W każ -
dym ro gu, na każ dym ka wał ku po la trzy krzy że
i ga łąz ka pal mo wa! „Pa nie, przed bu rza mi i pio ru -
na mi za cho waj nas i na sze po la!”. To by ła mę czą -
ca ro bo ta. Jed nak z cza sem ko szy ki sta wa ły się
lżej sze. Ostat ni krzyż mu siał być we tknię ty, nim
wio sen ne słoń ce wy śle pierw sze pro mie nie.
Na wszyst kich są siedz kich po lach moż na by ło zo -
ba czyć sza re, uwi ja ją ce się w po śpie chu po sta cie.
Ro bo ta za koń czo na. Z ob ró co ne go ko szy ka wy -
trze pa łem reszt ki wiór. Szczę śli wie zdą ży łem za -
nim słoń ce wze szło! Te raz szyb ko na wzgó rze, aby
jesz cze po pa trzeć na wscho dzą ce wio sen ne słoń -
ce, któ re po wo li uno si ło się zza gó ry. Śpie wa jąc

i gwiż dżąc wra ca li śmy do do mów, spo ty ka jąc je -
den dru gie go po dro dze. Te raz mo gła już na dejść
Wiel ka noc, na sze krzy że by ły po wty ka ne, po la od -
ro dzo ne zna kiem krzy ża, któ ry tkwił tam te raz,
ja ko znak na szej wia ry...”

Nie dzie la wiel ka noc na we wszyst kich miej sco -
wo ściach daw ne go po wia tu nie mo dliń skie go mia ła
za wsze prze bieg uro czy sty i po waż ny. Po wy peł nie -
niu ob rząd ku „we tknię cia krzy ży ków” (Kreu zel stec -
ken) ca ły mi ro dzi na mi uda wa no się na Re zu rek cję.
Po za koń cze niu na bo żeń stwa, śpie sząc się je den
przed dru gim, wszy scy pę dzi li do do mów. W więk szo -
ści wie rzo no w prze sąd, że kto pierw szy z ko ścio ła
do do mu wró ci, ten naj szyb ciej za koń czy żni wa. 

Do śnia da nia za sia da no ocho czo. Ku sił su to
za sta wio ny stół, tym bar dziej, że wszyst kim da wał
się już we zna ki dłu gi post. Kró lo wa ły jaj ka, za rów -
no czy ste jak i ma lo wa ne, szyn ka, kieł ba sy, pie czo -
ne mię so, a na słod ko – tra dy cyj ne ko ła cze z po -
syp ką. Daw niej do świą tecz ne go śnia da nia
obo wiąz ko wo po da wa no chrzan, któ re go spo ży -
wa nie sym bo li zo wa ło mę kę Chry stu sa po jo ne go
octem i żół cią. Nie by ło na to miast al ko ho lu, któ -
ry moż na by ło spo ży wać do pie ro w dru gim dniu
świąt. W więk szo ści nie mo dliń skich wio sek, ina -
czej niż we wschod niej czę ści Gór ne go Ślą ska,
nie prak ty ko wa no świę ce nia żyw no ści, w związ ku
z czym pod czas uro czy ste go wiel ka noc ne go śnia -
da nia na sto le nie by ło tra dy cyj nej dziś świę con -
ki. Czę sto jed nak po si łek roz po czy na no od dzie le -
nia się jaj kiem. Obiad w tym dniu nie był
obo wiąz ko wy, ale je że li już go po da wa no, przy po -
mi nał zwy kły nie dziel ny obiad. Na ko la cję zja da -
no zwy kle słod kie go ko ła cza i po pi ja no go ka wą.
W tym dniu du żo ra do ści prze ży wa ły dzie ci. Za raz
po świą tecz nym śnia da niu (w nie któ rych miej sco -
wo ściach po po łu dniu) uda wa ły się na po szu ki wa -
nie tzw. za jącz ka – za ję czych gniazd, wy peł nio -
nych ko lo ro wy mi jaj ka mi i sło dy cza mi, któ re
wcze śniej, w ta jem ni cy przed ni mi, ro dzi ce ukry li
w ogro dach, na łą kach a na wet w po bli skich za -
gaj ni kach. Dziś za jąc wiel ka noc ny sam przy no si
ko szyk z ła ko cia mi do do mu. Daw niej dzie ci mu -
sia ły go sa me zna leźć.

Szu ka nie „za jącz ka”. Fo to 1929

Opra co wa nie:
Ma riusz Woź niak
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Za gra li na gó ry kon cert...
W nie dziel ne po po łu dnie (7 mar ca br.)

w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie wy stą pi -
ła Wol na Gru pa Bu ko wi na. 

Trzon ze spo łu, któ ry ist nie je od 1971 ro ku, sta no -
wią Gra ży na Ku la wik, Wa cław Jusz czy szyn oraz Woj -
ciech Ja ro ciń ski, a nad wszyst kim czu wa duch Woj cie -
cha Bel lo na, któ ry był za ło ży cie lem i li de rem gru py.
Ko ja rze ni są przede wszyst kim z pio sen ką tu ry stycz ną
oraz po ezją śpie wa ną. Od ich utwo ru „Pieśń ła god nych”
wzię ła się na zwa „Kra ina Ła god no ści”, któ ra sta ła się
sym bo lem pio sen ki z du szą. 

Po dob nie by ło na ich kon cer cie w Nie mo dli nie.
Licz nie zgro ma dzo ną pu blicz ność w sa li wi do wi sko -
wej Ośrod ka Kul tu ry wpro wa dzi li w bło gi, pe łen re -
flek sji i spo ko ju na strój. Obok „prze bo jów” gru py,
któ re fa ni zna ją na pa mięć, ta kich jak: „Maj ster
Bie da”, „Bu ko wi na I”, „Bu ko wi na II”, czy „Sie lan ka
o do mu” usły sze li śmy rów nież now sze pio sen ki,
z ostat niej pły ty:”Sło necz nik” oraz wy grze ba ne głę -
bo ko z szu fla dy, mniej zna ne wier sze Woj cie cha
Bel lo na i Ada ma Zie mia ni na. 

Brzmie nie gi tar, aniel ski głos wo ka list ki, mą dre
sło wa o rze czach naj waż niej szych – po trze bie by cia
ra zem, życz li wo ści, spo ko ju gór, przy ro dy, z pew no -
ścią spra wi ły, że świat w to wa rzy stwie Wol nej Gru -
py Bu ko wi ny stał się na chwi lę choć odro bi nę lep szy...

Ka ta rzy na Knie ja

„Wy graj Suk ces”
po raz dru gi w Nie mo dli nie

W dniu 19 mar ca br. w Ośrod ku Kul tu -
ry w Nie mo dli nie od by ły się eli mi na cje
wstęp ne do Ogól no pol skie go 15 Kon kur -
su Pio sen ki „Wy graj Suk ces”, któ re go fi -
nał za pla no wa ny jest na prze łom ma ja
i czerw ca w Tar no brze skim Do mu Kul tu ry. 

Wca łym kra ju weli mi na cjach wzię ło udział2117
so li stów, a prze słu cha nia od by wa ły się w 51 ośrod -
kach, na to miast w Nie mo dli nie do kon kur su przy stą -
pi ło dwa dzie ścia pięć osób. 

„Wy graj Suk ces” to kon kurs pio sen ki, w któ rym
szan se ma ją dzie ci, na wet znaj mniej szych miej sco wo -
ści, nie tyl ko te oby te ze sce ną, mu zy ka mi i or kie strą.
Uczest ni cy wczte rech ka te go riach wie ko wych (kla sy0-
III, IV -VI, gim na zjal ne oraz po nad gim na zjal ne) zma -
ga ją się z trud nym re per tu arem – pio sen ka mi na pi sa -
ny mi spe cjal nie na po trze by kon kur su oraz z pol ski mi
prze bo ja mi. Lau re ato wi Grand Prix przy zna wa na jest
naj cen niej sza w kra ju na gro da – wy ciecz ka do Eu ro di -
sney lan du pod Pa ry żem.

Po ziom pre zen to wa ny przez mło dych wo ka li stów
przy by łych do Nie mo dli na m.in. z Kę dzie rzy na -Koź la,
Łam bi no wic, Opo la czy Miesz ko wic był wy so ki, ale do -
syć wy rów na ny. Wszyst kim na le żą się grom kie bra wa,

co zgod nie przy zna ło ju ry, w skład któ re go we szli: peł -
nią cy funk cję prze wod ni czą ce go Ma rek Kry jom (czło nek
ze spo łu „Pier si”), dy rek tor Ośrod ka Kul tu ry wNie mo dli -
nie Ka ta rzy na Pa szu la -Gryf oraz Ka ta rzy na Knie ja. 

Do dal sze go eta pu
(eli mi na cji re gio nal nych)
no mi na cje otrzy ma li: Pau -
li na Za tor z Łam bi no wic
(pio sen ki: „Drzwi do ka -
rie ry” i „Pa pu ga z dzio -
bem”), Fi lip Se me niuk
zKę dzie rzy na -Koź la („Coś
we mnie za wsze gra”,
„Ko cham jak ma ło kto”),
Na ta lia Ku ty ła z Łam bi -

no wic („Speł nia ją się ma rze nia”, „Ba nal ny blu es”),
Mar le na Bo ro wicz z Nie mo dli na („Ba nal ny Blu es”,
„Rytm ime lo dia”), An na Her man („Dzień bli żej cie bie”,
Bursz ty no wa wie ża”) i Ewe li na Ko by lań ska („Bądź
mo ją si łą”, „Nie ma szans”) – obie z Łam bi no wic, Pa -
try cja Se ra fin z Mi cha łów ka („Obu dzi mnie mi łość”,
„Ja dla pa na cza su nie mam”), Ka ta rzy na Wo łyn kie -
wicz z Kę dzie rzy na -Koź la („Ma gia cie nia”, „Ry cerz
prze gra nych spraw”) oraz Kin ga Mar kie wicz zNie mo -
dli na („Sen bez twa rzy”, „Dwo rzec”).

Wszyst kim no mi no wa nym ży czy my po wo dze nia
i do tar cia do fi na łu, w któ rym z pew no ścią god nie re -
pre zen to wać bę dą na sze wo je wódz two. kk

Rytm i me lo dia
W ostat nią so bo tę mar ca w Gmin nym

Ośrod ku Kul tu ry w Tar no wie Opol skim od był
się pierw szy etap XV Wo je wódz kie go Prze -
glą du Ze spo łów Ta necz nych Ozi mek 2010. 

W ka te go rii dzie cię cej (do lat 11) wzię ły w nim
udział, przy go to wa ne przez in struk to r tań ca Agniesz kę
Kar das, dwie dzie cię ce gru py ta necz ne z Ośrod ka Kul -
tu ry w Nie mo dli nie – Ryt mix I i Ryt mix II.

Wy pra wa do Tar no wa Opol skie go by ła dla wszyst -
kich wiel kim prze ży ciem, po dob nie jak sam wy stęp.

Dzie ci w pięk nych stro jach za pre zen to wa ły bar dzo ory -
gi nal ny i wi do wi sko wy układ do mu zy ki ta necz nej. 

Mi mo wiel kie go za an ga żo wa nia i uśmie chów
na bu ziach, któ re wy róż nia ły ze spół z Nie mo dli na spo -
śród in nych za wod ni ków, na si mło dzi tan ce rze nie za -
kwa li fi ko wa li się do fi na łu. 

Ma my jed nak na dzie ję, że sam udział w kwa li fi ka -
cjach i wy stęp na sce nie de biu tu ją cych ar ty stów był dla
nich nie za po mnia ną przy go dą i mo ty wa cją do dal szej
pra cy, któ ra z pew no ścią za owo cu je w przy szło ści, cze -
go im ser decz nie ży czy my. kk

By cie ła god nym
to dziś luk sus…
Z Woj cie chem Ja ro ciń skim,
człon kiem Wol nej Gru py Bu ko wi -
ny, roz ma wia Ka ta rzy na Knie ja

PN: Czy dziś cią gle jesz cze po tra fi cie od -
naj dy wać swo ją Kra inę Ła god no ści? Gdzie ona
się znaj du je?

Woj ciech Ja ro ciń ski:Wnas sa mych, w ser cach. Cza -
sy są ma ło ła god ne, wręcz krwio żer cze. Po goń za sła wą,
pie niędz mi, wła dzą od by wa się to w do syć agre syw ny spo -
sób, na ła god ność tu ra czej miej sca nie ma. Nie jest to „to -
war” po szu ki wa ny. By cie ła god nym to wła ści wie dziś luk sus,
naktó ry moż na so bie po zwo lić. Je że li jest się ła god nym inie
ma się od po wied nie go za ple cza to rze czy wi ście moż na po -
nieść cięż kie stra ty…

PN: Czy du żo jest słu cha czy, któ rzy uda ją
się w tę kra inę ra zem z Wa mi?

Woj ciech Ja ro ciń ski: Ra czej ma ło wy stę pu je my
w me diach, cza sem w ra dio wej Trój ce, w au dy cji Ja nu sza
De bles se ma („Gi ta rą i pió rem” – przyp. red.). W te le wi zji to
już pra wie w ogó le się nie po ka zu je my, je ste śmy tzw. ka pe -
lą „ni szo wą”, ale gra my już bli sko czter dzie ści lat i przez te
la ta lu dzie cią gle przy cho dzą na na sze kon cer ty. 

PN: Ma cie no wych fa nów czy tych sa mych –
wier nych wiel bi cie li, któ rzy są z Wa mi od lat?

Woj ciech Ja ro ciń ski: Tak to się dzie je, że śpiew ni ki
z na szy mi pio sen ka mi wciąż „krą żą” po lu dziach, sprze da -
li śmy du żo płyt, szcze gól nie ta pierw sza („Bu ko wi na” –
przyp. re dak cji) cie szy ła się ogrom ną po pu lar no ścią, dla -
te go na dal je ste śmy za pra sza ni nakon cer ty. Za wsze te sto,
czy dwie ście osób przy cho dzi, by nas po słu chać. 

PN: Zna leź li ście już, czy na dal szu ka nia Wam
trze ba? (Na wią za nie dopio sen ki „Sie lan ka odo -
mu” i słów: „Szu kam, szu ka nia mi trze ba…”)

Woj ciech Ja ro ciń ski: Ca łe ży cie to po szu ki wa nie, sa -
ma dro ga jest ce lem. Pro ces two rze nia, dą że nia do cze goś
jest naj waż niej szy. Choć my, w swo im re per tu arze opie ra -
my się głów nie na tra dy cji, tych utwo rach, jak to się te raz
mó wi „kul to wych”, te go ocze ku je pu blicz ność, nie mo że my
znich zre zy gno wać. To jest nasz obo wią zek, by je grać. One
na da ją kli mat, są na szą „mar ką”. Prze my ca my now sze
rze czy, „wy naj du je my” pio sen ki mniej zna ne, za po mnia ne,
by uroz ma icić kon cert, ale bar dzo ostroż nie i nie śmia ło, bo
zda je my so bie spra wę, że je ste śmy ja kąś, mo że nie iko ną,
ale „ikon ką” nur tu, któ ry re pre zen tu je my i lu dzie ocze ku ją
te go, co nas do tej ran gi „pod nio sło”, czy li stan dar dów. Tak
mu si być, ta kie są re gu ły tej gry. 

PN: Jak się gra w ta kich ma łych miej sco -
wo ściach, jak Nie mo dlin? Pu blicz ność re agu -
je ina czej niż w więk szych mia stach?

Woj ciech Ja ro ciń ski: Nie ma na to re gu ły. Wszę -
dzie znaj dzie się gru pa lu dzi, któ ra nas zna, wie po co przy -
szła, nie za leż nie, czy jest to wiel kie, czy ma łe mia sto. 

PN: Dzię ku ję za roz mo wę. 

Od gó ry (od le wej): Gra ży na Ku la wik, Wa -
cław Jusz czy szyn, na do le (od le wej): Woj -
ciech Ja ro ciń ski, Woj ciech Ma zia kow ski). 

Kinga
Markiewicz
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Ośrodek  Ku l tur y  w N iemodl in ie  zaprasza

Kon cert
wio sen ny
W imie niu naj młod szych ar ty stów nie mo dliń -

skie go Ośrod ka Kul tu ry pra gnie my za pro sić wszyst -
kich miesz kań ców Nie mo dli na i oko lic na kon cert
łą czą cy róż ne prze ja wy dzia łal no ści ar ty stycz nej.
W pro gra mie pio sen ki, dla ma łe go i du że go, tań -
ce, wer ni saż prac pla stycz nych i nie tyl ko.

Wy stęp od bę dzie się 21 kwiet nia, o go dzi -
nie 17.30. w sa li wi do wi sko wej Ośrod ka Kul tu ry
w Nie mo dli nie. Za pra sza my!

KA BA RET
NEO -NÓW KA
W NIE MO DLI NIE

Po nie wąt pli wym suk ce sie, ja kim był
stycz nio wy wy stęp ka ba re tu „Pa ra nie nor -
mal ni”, tym ra zem w Ośrod ku Kul tu ry
w Nie mo dli nie go ścić bę dzie rów nie po pu -
lar ny ka ba ret Neo -Nów ka. 

Gru pa po wsta ła dzie więć lat te mu, w jed nym
z wro cław skich aka de mi ków. W jej skład wcho dzą:
Ra do sław Bie lec ki, Ro man Żu rek i Mi chał Ga liń ski. 

Ar ty ści wy stą pią 9 ma ja br.,
o godz. 16.00 ze swo im naj now szym pro -
gra mem „Co by by ło gdy by”. Bi le ty w ce -
nie 40 zł do na by cia w se kre ta ria cie Ośrod ka Kul tu -
ry. Wszyst kich chęt nych za pra sza my na du żą daw kę
do bre go hu mo ru, iro nii i ab sur dal ne go dow ci pu,
z któ re go sły nie „Neo -Nów ka”. 

Koncert Stanisława Soyki
Ośrodek Kultury w Niemodlinie zaprasza na recital Stanisława
Soyki, który odbędzie się dn. 21 maja 2010 r., o godz. 18.00.

Ten wszechstronny artysta (piosenkarz, skrzypek, pianista, gitarzysta,
kompozytor i poeta), który od lat porusza polskich słuchaczy swoją muzyką
z pogranicza popu, jazzu i piosenki literackiej, wystąpi jako gość specjalny
oraz niekwestionowana gwiazda Koncertu Laureatów VI Ogólnopolskiego
Konkursu na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej „Oceany”.  

Stanisław Soyka ma swój szczególny wkład w popularyzację twórczości
poetki. Jego niezwykła interpretacja piosenki „Uciekaj moje serce” (Krajowy
Festiwal Polskiej Piosenki Opole 1998 r.) to prawdziwe mistrzostwo, które
z pewnością wielu miłośnikom muzyki zapadło głęboko w pamięć. Być może
usłyszymy ten wzruszający utwór w jego wykonaniu na koncercie w
Niemodlinie...

A dla odbiorców spragnionych nie tylko muzycznych wrażeń Ośrodek
Kultury w Niemodlinie poleca wystawę kolaży autorstwa Michała Graczyka
z Soyką w roli głównej, którą będzie można odwiedzać również podczas

trwania konkursu i koncertu laureatów. Wejściówki na koncert będą dostępne w pierwszej połowie maja.
Więcej informacji na plakatach już w maju.

Serdecznie zapraszamy!

Dni Niemodlina
z zespołem „Piersi”

Po kil ku la tach nie obec no ści w ro dzin -
nym mie ście, w ra mach or ga ni zo wa nych
przez Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie co -
rocz nych Dni Nie mo dli na, 27 czerw ca br.,
o godz. 21.00 wy stą pi Pa weł Ku kiz i ze spół
„Pier si”. Z pew no ścią bę dzie to nie la da
grat ka dla fa nów roc ka. 

Ze spół „Pier si” zo stał za ło żo ny w 1984 r. przez
mu zy ków z Nie mo dli na: Paw ła Ku ki za oraz Ra fa ła Je -
zier skie go. Za de biu to wał na Fe sti wa lu w Ja ro ci nie. 

W 1994 r. zdo by li głów ną na gro dę na prze glą -
dzie „Yach Film Fe sti wal” za te le dysk do pio sen ki
„Nie sa mym chle bem czło wiek ży je”. W tym sa mym
ro ku hucz nie ob cho dzi li dzie się cio le cie swo jej dzia łal -

no ści spe cjal nym uro dzi no wym kon cer tem, któ ry od -
był się w Nie mo dli nie. 

„Pier si” na swo im kon cie ma ją pięć płyt dłu go -
gra ją cych, a ostat nia – z 2004 r. pt.”Pi rac ka pły ta”,
osią gnę ła sta tus zło tej. 

Obec ny skład gru py two rzą: Pa weł Ku kiz, Ma rek
Kry jom, Zbi gniew Moź dzier ski, Woj ciech Cie ślak, Krzysz -
tof Imioł czyk oraz Mar cin Pa pior. k. k. 

„Oce any” po raz szó sty
Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie za pra sza do wzię cia udzia -
łu w VI Ogól no pol skim Kon kur sie na In ter pre ta cję Pio se nek
Agniesz ki Osiec kiej „Oce any”, któ ry od bę dzie się dn. 21 ma -
ja 2010 r. (pią tek), o godz. 9.00, w sa li wi do wi sko wej Ośrod -
ka Kul tu ry w Nie mo dli nie. W te go rocz nym Kon cer cie Lau -
re atów ze swo im re ci ta lem wy stą pi Sta ni sław Soy ka.

RE GU LA MIN KON KUR SU „OCE ANY 2010”

CE LE I ZA DA NIA KON KUR SU
• po pu la ry za cja twór czo ści Agniesz ki Osiec kiej,
• pro pa go wa nie po ezji o wy so kich wa lo rach ar ty stycz nych,
• roz wi ja nie kul tu ry i wraż li wo ści mu zycz nej mło dzie ży.
ZA SA DY KON KUR SU
• W Kon kur sie mo gą wziąć udział ucznio wie szkół gim na zjal -

nych, po nad gim na zjal nych oraz in nych pla có wek kul tu ral -
no – oświa to wych w wie ku 13 – 24 lat.

• W Kon kur sie mo gą uczest ni czyć ama tor skie ze spo ły wo kal -
ne, wo kal no -in stru men tal ne, du ety, so li ści.

• Pod czas Kon kur su uczest ni cy pre zen tu ją je den wy bra ny
utwór z twór czo ści Agniesz ki Osiec kiej.

• Wy ko naw cy oce nia ni bę dą w na stę pu ją cych KA TE GO -
RIACH WIE KO WYCH:

1) 13-16 lat (so li ści i ze spo ły)
2) 17-24 lat (so li ści i ze spo ły)
• Lau re aci bio rą udział w Kon cer cie Lau re atów w dniu Kon -

kur su, 21 MA JA (pią tek), GODZ. 18.00. Pod czas Kon cer tu
Lau re aci wy ko nu ją na gro dzo ny utwór. W te go rocz nym Kon -
cer cie Lau re atów wy stą pi Sta ni sław Soy ka.

• Or ga ni za tor za strze ga so bie pra wo za pro sze nia do udzia -
łu w Kon kur sie i Kon cer cie Lau re atów ze spo łów i so li stów
nie bio rą cych udzia łu w prze słu cha niach wstęp nych.

• Kosz ty trans por tu po kry wa ją in sty tu cje de le gu ją ce.
• Or ga ni za tor za strze ga so bie pra wo do usta le nia do dat ko -

we go ter mi nu prze słu chań (w ra zie du żej ilo ści uczest ni ków).
WA RUN KI UCZEST NIC TWA
Wa run kiem uczest nic twa w Kon kur sie jest wpła ta akre dy ta -
cji za każ de go uczest ni ka w kwo cie 20 zł na kon to: BS w Na -
my sło wie o/ Nie mo dlin
83 8890 1079 0009 5035 2006 0001 z do pi skiem Oce any 
oraz prze sła nie kar ty zgło sze nia do dnia 14 MA JA 2010 r.
na ad res:
Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie
ul. M Re ja 1, 49-100 Nie mo dlin
tel./faks (077)–460–60-96
lub E -MA IL: ok@nie mo dlin.pl
UWA GA! Zgło sze nia wy sła ne po ter mi nie nie bę dą przyj -
mo wa ne.

OCE NA
Oce ny wy ko naw ców do ko na Ju ry po wo ła ne przez or ga ni za -
to ra Kon kur su we dług kry te riów:
• do bór od po wied nie go re per tu aru i po ziom wy ko na nia,
• in ter pre ta cja, spo sób i eks pre sja wy ko na nia w od nie sie niu

do tre ści, ogól ne wra że nie sce nicz ne.
Wy ko naw cy bio rą cy udział w Kon kur sie zo sta ną uho no ro wa -
ni dy plo ma mi a Lau re aci na gro da mi.

S E R D E C Z N I E Z A P R A S Z A M Y! 

W DNIU KON KUR SU ZA PEW NIA MY CIE PŁY PO SI ŁEK
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Sty pen dia spor to we 
W dniu 12 mar ca br. Bur mistrz Nie mo dli na Mi ro -

sław Stan kie wicz w obec no ści Prze wod ni czą ce go Ra dy
Miej skiej w Nie mo dli nie Ja na Olek sa, pod pi sał umo wy
sty pen dial ne ze spor tow ca mi osią ga ją cy mi wy so kie wy -
ni ki spor to we na ogól no pol skich i mię dzy na ro do wych
are nach spor to wych. 

Wła dze sa mo rzą do we chcą w ten spo sób wspo -
móc dal szy roz wój ka rie ry spor to wej mło dych miesz kań -
ców na szej gmi ny. W gru pie sty pen dy stów w ro ku 2010
zna leź li się:

Sła wo mir Szy mań ski – uczest nik Igrzysk Pa -
ra olim pij skich w Pe ki nie,

Ra fał Pa sier bek – wie lo krot ny Mistrz Pol ski we
Fri sta lin gu Mo to cy klo wym,

Ra fał Do ma lew ski – Mistrz Pol ski w Bra zy lij -
skim Jiu -Jit su,

Pa weł Ja strzęb ski – wi ce Mistrz Pol ski w Bra -
zy lij skim Jiu -Jit su,

San dra Sa le ra – uczest nicz ka Mi strzostw Pol -
ski Ka de tów w Pił ce Siat ko wej,

Mag da le na Gut ka – uczest nicz ka Mi strzostw
Pol ski Ka de tów w Pił ce Siat ko wej.

Wdniu 21 mar ca br. Ra fał Pa sier bek
z Nie mo dli na zwy cię żył na Mię dzy -
na ro do wych Za wo dach w tzw.

Stunt cie (ka ska der ka na ści ga czach ulicz -
nych), któ re od by ły się we Fran cji. O swo jej
pa sji i ostat nim suk ce sie opo wie dział w roz -
mo wie z Ka ta rzy ną Knie ja. 

PN: Upra wiasz bar dzo wi do wi sko wą
dys cy pli nę spor tów mo to ro wych. Opo wiedz
w kil ku zda niach o niej.

Ra fał Pa sier bek: Dys cy pli na ta na zy wa się stunt -
-dri ving, czy li fre esty le mo to cy klo wy, w wol nym tłu ma -
cze niu to ka ska der ka na ści ga czach ulicz nych. Jest to
wi do wi sko wy, a za ra zem eks tre mal ny i cza sem nie bez -
piecz ny sport. Ma my róż ne ka te go rie tric ków – jaz da
na przed nim ko le, na tyl nym oraz in ne akro ba cje.
Sport ten jest sto sun ko wo no wy i in no wa cyj ny. 

PN: Jak za czę ła się Two ja przy go da ze
spor tem?

Ra fał Pa sier bek: Mo to cy kla mi in te re so wa łem
się od kąd pa mię tam. Jeż dże nie na nich spra wia ło mi
za wsze du żo ra do ści. Na to miast sport zwią za ny z mo -
to cy kla mi za fa scy no wał mnie ja kieś pięć lat te mu.
Zo ba czy łem pierw sze fil mi ki w In ter ne cie – Ame ry ka -
nów, któ rzy jeź dzi li. Za in spi ro wa ło mnie to, po sta no -
wi łem spró bo wać sam nie któ rych rze czy. Tak to się za -
czę ło. Co raz wię cej cza su spę dza łem na tre nin gach.
Wy star to wa łem na pierw szych za wo dach w Bie la -
wie w 2005 r., gdzie uda ło mi się za jąć pierw sze miej -
sce. By ło to dla mnie du że osią gnię cie i mo ty wa cja
na dal sze la ta. 

PN: Ja kie in ne suk ce sy masz na swo im
kon cie?

Ra fał Pa sier bek: Od dwóch lat je stem Mi strzem
Pol ski, uda ło mi się wy grać ogó łem sześć ta kich im prez

w tym cza sie. Te raz sta ram się wy stę po wać na are nie
mię dzy na ro do wej. Na Mi strzo stwach Świa ta w Zu ry -
chu uda ło mi się za jąć ósme miej sce, w tam tym ro ku
na Mi strzo stwach Eu ro py pią te, a 21 mar ca br. na ta -
kich du żych mię dzy na ro do wych za wo dach Stun tu,
któ re od by wa ły się we Fran cji by łem pierw szy. 

PN: Gra tu lu ję zwy cię stwa. Ja kie wra że -
nia z za wo dów, czy by ło trud no?

Ra fał Pa sier bek: Star to wa ło oko ło osiem dzie się -
ciu za wod ni ków z ca łe go świa ta, w tym ze Sta nów
Zjed no czo nych. Naj wię cej oczy wi ście by ło Fran cu zów.
Du ża i cięż ka ry wa li za cja, róż ni ce w punk ta cji mię dzy
po szcze gól ny mi za wod ni ka mi nie wiel kie. Ale za ją łem
pierw sze miej sce, za rów no w kwa li fi ka cjach, jak i w fi -
na le. By łem na praw dę w szo ku, że uda ło się i sę dzio -
wie oce ni li naj wy żej mój prze jazd. 

PN: Czy du żo osób upra wia Stunt? Ja kie
jest za in te re so wa nie w Pol sce?

Ra fał Pa sier bek: Za in te re so wa nie jest co raz
więk sze, ta dys cy pli na się roz wi ja. Z ro ku na rok na za -
wo dy przy by wa co raz wię cej za wod ni ków, obec nie jest
ich oko ło trzy dzie stu, czter dzie stu w Pol sce. To na praw -
dę do bra fre kwen cja. My ślę, że Pol ska wspól nie z Fran -
cją znaj du je się na czo ło wym miej scu w Eu ro pie, je śli
cho dzi o ten sport. 

PN: Ja kich rad udzie lił byś oso bom za fa -
scy no wa nym mo to ra mi, któ rzy ma rzą o po -
dob nych wy czy nach? Czy jest to sport tyl ko
dla od waż nych?

Ra fał Pa sier bek: Wszyst ko jest dla lu dzi, ale
trze ba ro bić to „z gło wą”. Na le ży za cho wać mak si -
mum bez pie czeń stwa, jeź dzić na za mknię tych te re -
nach, by nie za gra żać kie row com sa mo cho dów, ani
in nym po jaz dom, któ re bę dą jeź dzić gdzieś w po bli -
żu. Nie na le ży upra wiać te go ty pu spor tów na pu -
blicz nych dro gach, czy na par kin gach, tyl ko naj le piej
na obiek tach za mknię tych, gdzie nie ma ru chu. Oczy -
wi ście trze ba pa mię tać o pod sta wo wym za bez pie -
cze niu w po sta ci ochra nia cza i ka sku. Nie moż na

szar żo wać, wy my ślać nie wia do mo ja kich sko ków,
akro ba cji, wszyst kie go na le ży uczyć się stop nio wo
i po wo li, uwa żać na upad ki. 

Nie chciał bym jed nak na ma wiać do te go spor tu
osób, któ re się bo ją, le piej że by za ję ły się czymś in -
nym. Im się czło wiek bar dziej boi, tym więk sze jest
praw do po do bień stwo upad ków w przy pad ku wy ko -
ny wa nia trud nych tric ków. Po le cam jeż dże nie na ści -
ga czach oso bom, któ re te go stra chu ma ją trosz kę
mniej i po tra fią od po wied nio upa dać, bo to też jest
nie zmier nie waż ne. A przede wszyst kim mu szą być
spraw ne fi zycz nie i psy chicz nie oraz za cho wy wać
roz wa gę w tym, co ro bią. 

PN: Zda rza ły Ci się ja kieś kon tu zje? 
Ra fał Pa sier bek: Tak, szcze gól nie na tre nin gach

zda rza ją się mniej sze, czy więk sze kon tu zje. Na za wo -
dach w Li twie w 2008 r. zła ma łem rę kę, mia łem ją
ope ro wa ną, ale po mie sięcz nej prze rwie wró ci łem
na mo tor. 

PN: Czy znaj du jesz czas na in ne za in te -
re so wa nia?

Ra fał Pa sier bek: Mo je in ne pa sje łą czą się z wy -
czy na mi na mo to cy klach. Sta ram się ćwi czyć ja kieś
akro ba cje, upra wiać gim na sty kę. To się przy da je
do ewo lu cji na mo to rze. In nym mo im hob by jest edy -
to wa nie i skła da nie fil mów o stunt cie, któ re moż na zo -
ba czyć w in ter ne cie pod nic kiem stun te r13. Spra wia
mi to nie ma łą fraj dę. 

PN: Czy jest coś, co chciał byś prze ka zać
Czy tel ni kom „Pul su Nie mo dli na”?

Ra fał Pa sier bek: Chciał bym po dzię ko wać
wszyst kim mo im spon so rom, któ rzy mnie wspie ra -
ją. Kosz ta zwią za ne z wy jaz da mi są dość du że.
Dzię ku ję pa nu bur mi strzo wi i ca łej Gmi nie Nie mo -
dlin za to, że już dru gi rok z rzę du otrzy ma łem sty -
pen dium, dzię ki któ re mu ca ły czas mo gę tre no wać.
Te pie nią dze na praw dę się przy da ją. Je stem
wdzięcz ny też ca łej mo jej ro dzi nie, przy ja cio łom
i wszyst kim, któ rzy mi ki bi cu ją. 

Suk ces UKS So ko lik na tur nie ju w Opo lu
W so bo tę 20 mar ca br. od był się ostat -

ni V fi na ło wy tur niej te ni sa sto ło we go o Pu -
char Pre ze sa Wo je wódz kie go Szkol ne go
Związ ku Spor to we go oraz Pre ze sa Okrę -
go we go Związ ku Te ni sa Sto ło we go Opo lu. 

W tur nie jach uczest ni czy li ucznio wie z ca łe go wo -
je wódz twa, a tak że PSP nr 2 w Nie mo dli nie, któ rzy
na co dzień tre nu ją w UKS So ko lik Nie mo dlin. Re pre -
zen tan ci PSP nr 2 w Nie mo dli nie zdo by li w kla sy fi ka cji
ge ne ral nej II miej sce w ka te go rii dziew cząt rocz -
nik 1999 i młod sze w skła dzie: Ka ro li na Hol ka, Ka ro li -
na Ja niak i Okta wia Wal ków oraz II miej sce w ge ne ral -
ce, w ka te go rii dziew cząt rocz nik 1997-98 w skła dzie:
Mar ta Ba weł kie wicz, An ge li ka Czech i Alek san dra Roz -
wa dow ska. Woj ciech Kwie ciń ski

W dniu 1 ma ją 2010 ro ku na te re nie na -
szej gmi ny od bę dzie się „II Mię dzy na ro do -
wy Tur niej Pił ki Noż nej i Te ni sa Sto ło we go
o Pu char Bur mi strza Nie mo dli na – Nie mo -
dlin Cup 2010”. 

Po bar dzo uda nej im pre zie w ro ku 2009, po sta -
no wio no kon ty nu ować tra dy cję spo tkań mło dzie ży
z miast part ner skich w ra mach współ za wod nic twa
spor to we go. W tur nie ju pla nu je się udział wszyst kich
re pre zen ta cji z miast part ner skich Gmi ny Nie mo -
dlin: Do li na -Ukra ina, Ve chel de -Niem cy, Sti ty -
- Cze chy oraz Olsz tyn -Pol ska. 

W ra mach za wo dów pla nu je się ro ze gra nie tur -
nie ju pił ki noż nej na obiek cie „Or li ka” w ka te go rii wie -

ko wej chłop ców z rocz ni ka 1994 i młod szych. W ra -
mach tur nie ju te ni sa sto ło we go od bę dą się roz gryw -
ki w dwóch ka te go riach wie ko wych: rocz ni ki 2000
i młod si i 1999-1997.

Zma ga nia tur nie jo we bę dą od by wać się zgod nie
z prze pi sa mi związ ko wy mi oraz pod opie ką li cen cjo -
no wa nych sę dziów Opol skie go ZTS i Opol skie go
ZPN. Jed no cze śnie or ga ni za to rzy ży wią na dzie ję, że
za wo dy bę dą oka zją nie tyl ko do ry wa li za cji spor to -
wej, ale tak że do wspól nej za ba wy i za wią za nia no -
wych przy jaź ni.

Już te raz za pra sza my miesz kań ców Gmi ny Nie -
mo dlin do ki bi co wa nia zma ga niom mło dych spor -
tow ców. Woj ciech Kwie ciń ski

Wszyst ko jest dla lu dzi,
ale trze ba ro bić to „z gło wą”

Za pro sze nie do udzia łu w tur nie ju mię dzy na ro do wym
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Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych
wszystkim Mieszkańcom
Naszej Gminy życzymy –
ciepłych, pełnych radosnej
nadziei Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego,
dużo zdrowia, radości,
mokrego dyngusa, mnóstwo
wiosennego słońca
oraz samych sukcesów. 

Drodzy mieszkańcy!
Z okazji nadchodzących
Świąt Wielkanocnych niech
Zmartwychwstały Chrystus obudzi
w nas to, co jeszcze uśpione, niech
światło Jego słowa prowadzi nas
przez życie.
Radosnych Świąt, wielu ciepłych
chwil, odpoczynku przy rodzinnym
stole oraz mnóstwa pomyślności
w życiu prywatnym i zawodowym
życzą

Święta Wielkiej Nocy to czas radości,
odkupienia, przebaczania. Z nowymi
nadziejami patrzymy na świat,
a dodatkowo wraz z nadejściem wiosny
budzi się w nas chęć do odkrywania
uroków przyrody, dzielenia się tym,
co najlepsze z drugim człowiekiem. 

Życzymy, aby te Święta były czasem
odpoczynku od szarej codzienności,
by dały siłę i zdrowie do pokonywania
trudności, jakie niesie życie. Byśmy
przeżyli je w ciepłej, rodzinnej
atmosferze uśmiechając się do siebie…

Wesołego Alleluja!

„Rodzina Bogiem silna,
staje się siłą człowieka

i całego narodu”
Jan Paweł II

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
składam serdeczne życzenia
radości płynącej
ze  Zmartwychwstania  Pańskiego 
– życzę pogodnych, pełnych
nadziei i pokoju Świąt
oraz wiosennego nastroju
i miłych spotkań w gronie rodziny
i przyjaciół.

Burmistrz
Niemodlina

Mirosław Stankiewicz

Członek Zarządu
Województwa Opolskiego

Tomasz Kostuś

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jan Oleksa

Starosta Opolski
Henryk Lakwa

Przewodniczący
Rady Powiatu Opolskiego
Stefan Warzecha

Dyrekcja oraz Pracownicy
Ośrodka Kultury w Niemodlinie
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