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Dro dzy Czy tel ni cy!

Od da je my w Wa sze rę ce ma jo we wy da nie „Pul su Nie mo dli na”.
Znaj dzie cie w nim wy wia dy i in for ma cje z bie żą cych wy da rzeń z ży cia
na szej gmi ny. 

W tym nu me rze szcze gól ną uwa gę kie ru je my na ob cho dy świąt
na ro do wych, w któ re mie siąc maj wy jąt ko wo ob fi tu je. Re la cjo nu je my
za tem uro czy sto ści zwią za ne z rocz ni cą uchwa le nia Kon sty tu cji 3 Ma -
ja oraz z 65 rocz ni cą za koń cze nia II woj ny świa to wej. 

Smut nym i tra gicz nym wy da rze niem, któ re za pi sa ło się na kar tach
na sze go mie sięcz ni ka, by ła ka ta stro fa lot ni cza pod Smo leń skiem. Na -
to miast w związ ku z przy pa da ją cą w kwiet niu 70. rocz ni cą zbrod ni ka -
tyń skiej opi su je my prze bieg uro czy ste go ape lu, pod czas któ re go hołd
po mor do wa nym zło ży li ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej nr 1. 

Jak za wsze du żą atrak cją na sze go mie sięcz ni ka są wy wia dy
z miesz kań ca mi Zie mi Nie mo dliń skiej. W tym mie sią cu przed sta wia -
my syl wet kę za cnej ju bi lat ki, Mag da le ny Ko wal skiej, któ ra 11 kwiet nia
br. ob cho dzi ła set ną rocz ni cę uro dzin. 

Po raz ko lej ny pre zen tu je my jed ną z pla có wek szkol nych – Szko -
łę Pod sta wo wą nr 2 w Nie mo dli nie. Wspo mi na my rów nież o eg za mi -
nach gim na zjal nych, ma tu rach, któ re roz po czę ły się 4 ma ja b. r., m.in. w Li ceum Ogól -
no kształ cą cym im. Bo le sła wa Chro bre go w Nie mo dli nie i in nych wy da rze niach z ży cia szkół
i przed szko li. 

Po nad to Czy tel ni cy „Pul su Nie mo dli na” bę dą mo gli prze czy tać o „Kon cer cie Wio sen -
nym”, któ ry od był się 21 kwiet nia br. w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie, a tak że o suk ce -
sach mło dych wo ka li stów w kon kur sach pio sen ki w Klucz bor ku, Brze gu i Kor fan to wie. 

Pre zen tu je my rów nież prze bieg ro ze gra ne go 1 ma ja br. II Mię dzy na ro do we go Tur -
nie ju w Pił ce Noż nej i Te ni sie Sto ło wym o Pu char Bur mi strza Nie mo dli na. 

Z my ślą o fa nach do bre go hu mo ru prze pro wa dzi li śmy wy wiad z ka ba re tem Neo –
Nów ka oraz z ry sow ni kiem – ka ry ka tu rzy stą Hen ry kiem Ce bu lą. 

Dla mi ło śni ków po ezji po raz ko lej ny przy go to wa li śmy kil ka wier szy w ką ci ku li te rac -
kim i na dal za chę ca my do przy sy ła nia swo ich wier szy na ad res ma ilo wy „Pul su Nie mo -
dli na”. Tra dy cyj nie już za miesz cza my za po wie dzi wy da rzeń kul tu ral nych, któ re bę dą mia -
ły miej sce pod ko niec ma ja i w czerw cu oraz wie le in nych cie ka wo stek. 

Do lek tu ry za pra sza
Re dak cja

Wszyst kim Ma mom, Ma mu siom, z oka zji ich Świę ta, ży czy my
uśmie chu na twa rzach i w ser cach, życz li wych lu dzi wo kół, któ rzy za -
wsze słu żą po moc ną dło nią oraz speł nie nia ma rzeń – tych du żych
i cał kiem ma lut kich... 

A w pre zen cie przyj mij cie wiersz Bo le sła wa Le śmia na: 

Czy po zwo lisz, że ci po wiem...
W wiel kim skró cie i mil cze niu...
Że ci od dam i otwo rzę...
W ci szy serc, w po to ków lśnie niu...
Sło wa dwa przez sen po rwa ne...
Przez noc ukry te... przez czas schwy ta ne...
Sło wa dwa co brzmią jak śpiew,
dwa pro ste sło wa... ko cham cię.
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Aktualności 3

W na szej gmi nie z wiel ki mi ho -
no ra mi ob cho dzo no rocz ni cę
uchwa le nia Kon sty tu cji 3 Ma ja.
Ob cho dy ma jo we go świę ta roz -
po czę ła Msza Świę ta w Ko ście -
le Pa ra fial nym w Nie mo dli nie,
w in ten cji Oj czy zny, na któ rą
przy by li przed sta wi cie le władz
sa mo rzą do wych na cze le z Bur -
mi strzem Nie mo dli na Mi ro sła -
wem Stan kie wi czem oraz miesz -
kań cy. Na stęp nie od by ła się
se sja Ra dy Miej skiej w Ośrod ku
Kul tu ry w Nie mo dli nie.

Uro czy stą se sję otwo rzył Prze wod ni czą cy Ra dy
Miej skiej w Nie mo dli nie Jan Olek sa. Po krót kim wpro -
wa dze niu w hi sto rię uchwa le nia Kon sty tu cji 3 Ma ja,
Prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej Jan Olek sa za pro sił
zgro ma dzo ną pu blicz ność do obej rze nia oko licz no -
ścio we go przed sta wie nia w wy ko na niu Ze spo łu

Ama tor skie go przy Szko le Pod sta wo wej w Ro gach,
za ty tu ło wa ne go „Wi taj Ma jo wa Ju trzen ko”. 

Ama tor ski te atr z Ro gów, któ ry w ubie głym ro -
ku roz po czął swo ją ak tor ską przy go dę wła śnie
od przed sta wie nia zwią za ne go z uro czy sto ścia mi 3
Ma ja, i tym ra zem za chwy cił od bior ców stro ja mi
z epo ki, zna jo mo ścią hi sto rii, nie zwy kłym za an ga żo -
wa niem w grę ak to rów – ama to rów, któ re go po zaz -
dro ścić mo gą na wet za wo dow cy, a tak że wspa nia -
łym przy go to wa niem mu zycz nym przed sta wie nia.
Re ży se rem oko licz no ścio we go wi do wi ska i sce na -
rzy stą był eme ry to wa ny na uczy ciel i kie row nik oświa -
ty z Ro gów Pan Zdzi sław Wa sy lik. 

W po wsta nie spek ta klu za an ga żo wa nych by ło
wie lu miesz kań ców Ro gów, za rów no mło dzież szkol -
na i pe da go dzy ze Szko ły Pod sta wo wej w Ro gach,
na cze le z dy rek tor Pa nią Jo lan tą Włoch, a tak że
wszy scy chęt ni, któ rzy za chły snę li się te atrem, spę -
dza jąc czas na pró bach. 

Przed sta wie nie „Wi taj Ma jo wa Ju trzen ko” spo -
tka ło się z aplau zem wi dzów, któ rzy do ce ni li w ten
spo sób pra cę ak to rów wło żo ną w uczcze nie ko lej nej
rocz ni cy uchwa le nia Kon sty tu cji 3 Ma ja. 

Ka ta rzy na Knie ja

W 219. rocz ni cę uchwa le nia Kon -
sty tu cji 3 Ma ja Nie mo dliń skie To -
wa rzy stwo Re gio nal ne za pro si -
ło do udzia łu w XVII Ma jów ce
NTR w dniu 2 ma ja 2010 r.

W pro gra mie zna la zło się zło że nie kwia tów
pod po mni kiem Obroń ców Prze bra ża w Nie mo dli nie
oraz pod ta bli cą pa miąt ko wą, po świę co ną 200 rocz -
ni cy uchwa le nia Kon sty tu cji 3 Ma ja w Tu ło wi cach,
wy ciecz ka ro we ro wa i ogni sko. Red.

219. rocz ni ca
uchwa le nia
Kon sty tu cji 3 Ma ja
Sejm Czte ro let ni po burz li wej
de ba cie przy jął przez akla -
ma cję usta wę rzą do wą, któ -
ra prze szła do hi sto rii ja ko
Kon sty tu cja 3 Ma ja. Usta wa
okre śla ła pod sta wy ustro -
ju I Rze czy po spo li tej.

Kon sty tu cja 3 Ma ja by ła dru gą na świe cie
(po Sta nach Zjed no czo nych) i pierw szą w Eu ro -
pie usta wą re gu lu ją cą or ga ni za cję władz pań -
stwo wych, pra wa i obo wiąz ki oby wa te li. Za bez -
pie cza ła moż li wość roz wo ju go spo dar cze go
i po li tycz ne go kra ju.

Dzień 3 ma ja zo stał uzna ny Świę tem Kon -
sty tu cji 3 Ma ja już 5 ma ja 1791 r. Je go ob cho -
dze nie zo sta ło za ka za ne pod czas roz bio rów.
Po od zy ska niu nie pod le gło ści rocz ni ca uchwa -
le nia Kon sty tu cji 3 Ma ja zo sta ła uzna na świę -
tem na ro do wym. Jej świę to wa nia za bro ni li hi -
tle row cy i so wie ci w cza sie II woj ny świa to wej.
Po za koń cze niu woj ny ob cho dzo no je
do 1946r., kie dy to mia ło miej sce wie le de -
mon stra cji stu denc kich. Od te go mo men tu
wła dze ko mu ni stycz ne za ka za ły je go świę to -
wa nia, a w 1951 r. świę to zo sta ło ofi cjal nie
znie sio ne. W 1990 r. przy wró co no je do ka len -
da rza świąt pań stwo wych.

Wi taj Maj, Trze ci Maj

Ma jów ka z Nie mo dliń skim To wa rzy stwem Re gio nal nym

Pod pomnikiem Obrońców Przebraża

Msza Św. w intencji Ojczyzny

Aktorzy-amatorzy

Aktorzy na scenie

Pod tablicą pamiątkową w Tułowicach



W dniu 7 ma ja br., w Ośrod ku Kul -
tu ry w Nie mo dli nie, mia ła miej -
sce uro czy stość po świę co na 65.
rocz ni cy za koń cze nia II woj ny
świa to wej. Na za pro sze nie Bur -
mi strza Nie mo dli na Mi ro sła wa
Stan kie wi cza przy by li na nią
Kom ba tan ci Rzecz po spo li tej Pol -
skiej oraz dy rek to rzy i ucznio wie
szkół na szej gmi ny. 

W sa mo po łu dnie, po po wi ta niu wszyst kich go ści,
od śpie wa no wspól nie hymn pań stwo wy. Na stęp nie
głos za brał Bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie -
wicz. Wy ra ził on głę bo ki sza cu nek wo bec tych, któ rzy
z na ra że niem ży cia wal czy li o wol ną Oj czy znę. „Spo -
tka nie stwa rza moż li wość do wspo mnień z bo ga tej
prze szło ści, gdyż róż ne są Wa sze bo jo we ży cio ry sy,
róż ne lo sy, róż ne ży cio we do świad cze nia. Ja ko świad -
ko wie hi sto rii, speł nia cie waż ną mi sję; z upły wem lat
bo wiem co raz trud niej przy swa ja się hi sto rycz ne fak -
ty. Dziś spo so bem na do tar cie do umy słu mło de go
czło wie ka jest opo wieść o in nym czło wie ku. Na szym
obo wiąz kiem jest upa mięt nia nie wy da rzeń sprzed lat,

a tak że od da nie hoł du tym, któ rych już nie ma wśród
nas” – po wie dział, zwra ca jąc się do Kom ba tan tów
i uczest ni ków spo tka nia. Na rę ce wal czą cych w II woj -
nie świa to wej żoł nie rzy zło żył tak że li sty gra tu la cyj ne
oraz ser decz ne ży cze nia zdro wia rów nież tym, któ rych
z po wo du cho ro by za bra kło na ob cho dach. 

Wśród przy by łych Kom ba tan tów zna leź li się: Ta -
de usz Fe li szek, Flo rian Skar żyń ski, Fran ci szek Kow -
nac ki, Mi ro sław Ło ziń ski, Ste fan Myś ko, Be ne dykt Syt -
nik, Wła dy sław Dża luk i Al bin Ka miń ski. 

By uczcić rocz ni cę za koń cze nia II woj ny świa to wej
i po dzię ko wać wszyst kim pol skim bo ha te rom wo jen -
nym, mło dzi wy cho wan ko wie Ośrod ka Kul tu ry w Nie -
mo dli nie, w czę ści ar ty stycz nej uro czy sto ści, przy go -
to wa li dla wi dzów pro gram słow no -mu zycz ny.
Przy po mnie li wy da rze nia z 1 wrze śnia 1939 ro ku,
kie dy to woj ska nie miec kie za ata ko wa ły ob szar Pań -
stwa Pol skie go na lą dzie, mo rzu i w po wie trzu, roz po -
czy na jąc w ten spo sób, trwa ją cą 36 dni, woj nę obron -
ną Pol ski, któ ra by ła po cząt kiem II woj ny świa to wej
za koń czo nej w ma ju 1945 ro ku. 

Mło dzież, dzię ki swo jej in ter pre ta cji pie śni wo -
jen nych, przy wo ła ła w star szych słu cha czach wspo -
mnie nia z daw nych lat. Za brzmia ły utwo ry: „Wo jen ko,
Wo jen ko” w wy ko na niu Mag da le ny Mro żek i Do ro ty
Zy siak, „Je sien ny deszcz” (Alek san dra Ka le ta) oraz, wy -
ko na ne przez Mar ci na Ję drzej czy ka, ze sło wa mi
Agniesz ki Osiec kiej „Mia stecz ko Bełz”. Pio sen kę fi na -
ło wą kon cer tu „Że by Pol ska by ła Pol ską” bra wu ro wo
wy śpie wa ła Ju sty na Ada mow ska. Na to miast wier sze
o te ma ty ce wo jen nej re cy to wa ły uczen ni ce – Ka mi la
Ju rec ka, Mag da le na Szwa la oraz Rok sa na Jan kie -
wicz. Mło dzież do wy stę pu przy go to wa li opie ku no wie:
Ka ta rzy na Pa szu la -Gryf, Mał go rza ta Do lak oraz To -
masz Ło zo wic ki. 

Po czę ści ar ty stycz nej, na za koń cze nie uro czy sto -
ści, wy stą pił po rucz nik Ta de usz Fe li szek – pierw szy wi -
ce pre zes Opol skie go Za rzą du Wo je wódz kie go Związ -

ku Kom ba tan tów RP i BWP. W kil ku zda niach przed sta -
wił lo sy żoł nie rzy pol skich, ich udział w wal kach
na wszyst kich fron tach przez ca ły okres trwa nia woj -
ny oraz nie pod wa żal ny wkład w jej za koń cze nie. Od -
no sząc się do sa mej uro czy sto ści przy znał, że jest nie -
zmier nie wdzięcz ny bur mi strzo wi, wszyst kim go ściom,
mło dzie ży, na uczy cie lom, a tak że or ga ni za to rom
za przy go to wa nie i udział w tak waż nym świę cie oraz
za za pro sze nie Kom ba tan tów. Wy raź nie po ru szo ny
wy stę pem mło dych lu dzi, któ rzy kul ty wu ją pa mięć
o bo ha ter skich czy nach je go po ko le nia, po wie dział:
„By ła to pięk na, po etyc ka, o du żym ła dun ku pa trio tycz -
nym lek cja hi sto rii, któ ra po zo sta nie na dłu go w na szej
pa mię ci”. Po nad to, w imie niu pre zy dium Opol skie go
Za rzą du Wo je wódz kie go Związ ku Kom ba tan tów, ży -
czył wszyst kim oso bom wal czą cym w cza sie II woj ny
świa to wej du żo zdro wia, by mo gli na dal słu żyć swo ją
wie dzą o woj nie mło dym, wzra sta ją cym po ko le niom
Po la ków. „Zło ży li ście du żą ofia rę krwi, mę stwa, to był
Wasz wkład w zwy cię stwo nad hi tle row ski mi Niem ca -
mi. Dziel cie się swo im do świad cze niem. Ży we sło wo
tra fia do świa do mo ści. Ta dzi siej sza uro czy stość, w któ -
rej uczest ni czy ło wie lu mło dych, jest te go naj lep szym
do wo dem” – do dał Ta de usz Fe li szek.

Ka ta rzy na Knie ja
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Dzień Zwy cię stwa 

65. rocz ni ca za koń cze nia II woj ny świa to wej

Tadeusz Feliszek

Część artystyczna

Re flek sje nie mo dliń skiej gim na zja list ki

70. rocz ni ca zbrod ni ka tyń skiej
skoń czy ła się ka ta stro fą…

Kie dy do wie dzia łam się o tra ge dii lot ni czej
w Smo leń sku, o tym, że ty lu waż nych lu dzi zgi nę ło,
a na ich cze le pre zy dent Lech Ka czyń ski, nie mo -
głam w to uwie rzyć. Przez ca ły dzień nie do cie ra ło
to do mnie. My śla łam, że to sen. Do pie ro na dru gi
dzień, gdy wsta łam, uświa do mi łam so bie, że to jed -
nak praw da. Pierw szą oso bą, któ ra przy szła mi
do gło wy, to cór ka pre zy den ta. To jej naj bar dziej

współ czu łam i na dal współ czu ję. Ta dziew czy na
stra ci ła obo je ro dzi ców. 

Skła dam naj głęb sze wy ra zy współ czu cia ro dzi -
nom i bli skim ofiar ka ta stro fy. Jest mi bar dzo przy -
kro z te go po wo du, na wet gdy bym chcia ła o tym
na chwi lę za po mnieć, to się nie da. 

Me dia ca ły czas mó wią o tym, że po raz ko lej -
ny ro syj skie lo sy w oko li cach Smo leń ska sta ły się
miej scem uni ce stwie nia pol skich elit. Zie mie ka tyń -
skie zno wu po chło nę ły wie le ofiar. Nie ustan nie pły -
ną ce z ca łe go świa ta kon do len cje, ża ło ba na ro do -
wa ogło szo na w ośmiu pań stwach, lu dzie

skła da ją cy kwia ty i mo dlą cy się pod pol ski mi am ba -
sa da mi. Czy to ja kiś znak od Bo ga?

Pre zy dent Lech Ka czyń ski wy bie ra jąc się do
Ka ty nia chciał od dać ho nor i po ka zać, że bie rze
udział w pro ce sie od bu do wa nia ro syj sko -pol skich re -
la cji. Rze czy wi stość na pi sa ła jed nak in ny, nie wia ry -
god ny sce na riusz. Ow szem, te re la cje się pew nie od -
bu du ją, ale czy trze ba by ło ta kiej tra ge dii, że by śmy
do szli do po ro zu mie nia?

Mag da le na Szwa la
Uczen ni ca Pu blicz ne go Gim na zjum

Ze spo łu Szkół w Nie mo dli nie 

Miesz kań cy Gmi ny Nie mo dlin, któ rzy
pra gnę li uczcić pa mięć naj wyż szych
przed sta wi cie li Pań stwa Pol skie go, tra -
gicz nie zmar łych 10 kwiet nia br. na Smo -
leń skiej Zie mi, mo gli to uczy nić wpi su jąc
się do księ gi kon do len cyj nej wy sta wio nej
w okre sie ża ło by w Ośrod ku Kul tu ry
w Nie mo dli nie. 

Wie le osób od wie dza ją cych Ośro dek Kul tu ry
dłu go i z re flek sją po chy la ło się nad kar ta mi księ -
gi kon do len cyj nej, by za po mo cą słów pły ną cych
pro sto z ser ca wy ra zić swą łącz ność w bó lu z ro -
dzi na mi osób, któ re zgi nę ły w miej scu tak sym bo -
licz nym, jak Ka tyń. 

Po nad to, w po nie dzia łek, 12 kwiet nia br., o go -
dzi nie 18.00, w Ko ście le Pa ra fial nym w Nie mo dli nie,
w in ten cji ofiar, zo sta ła od pra wio na Msza Świę ta
z udzia łem Bur mi strza Niemodlina, sa mo rzą dow -
ców oraz miesz kań ców Gmi ny Nie mo dlin. 

Licz nie zgro ma dze ni pa ra fia nie, któ rzy wy peł ni -
li po brze gi świą ty nię, so li dar nie i w sku pie niu mo -
dli li się za tra gicz nie zmar łe go Pre zy den ta Le cha Ka -
czyń skie go oraz za po zo sta łych pa sa że rów
fe ral ne go lo tu. 

Nie by ło po dzia łu na le wi cę, czy pra wi cę, umil -
kły wszel kie spo ry. Po raz ko lej ny Po la cy udo wod ni -
li, że w chwi lach naj waż niej szych po tra fią być ra zem.

Ka ta rzy na Knie ja

Miesz kań cy Nie mo dli na od da ją hołd
ofia rom ka ta stro fy lot ni czej
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W Nie mo dli -
nie na ryn ku
stoi so bie
pew na fi gu -
ra. Przed sta -
wia świę te go
Flo ria na. Ten
do bro czyń ca
po noć nie
raz spra wił
tu bar dzo

wie le do bre go. Zwłasz cza cho -
rzy dba li o nie go i mo dli li się
przy nim o zdro wie. Po mógł on
nie jed ne mu bie da ko wi w du cho -
wej lub ży cio wej po trze bie.
Strzegł też do mów w ryn ku
przed pio ru na mi i po ża ra mi. 

Raz pe wien bied ny chłop, miesz ka ją cy w po -
bli żu mia sta, opła ki wał stra tę kro wy. W tam tych
cza sach nikt nie po ży czył bie da ko wi pie nię dzy,
aby ten mógł ku pić so bie no we zwie rzę. Przy szedł
więc bie dak no cą pod fi gu rę i ukląkł przed ka -

mien nym świę tym, któ ry stał wy nio śle na co ko le.
Chłop bła gał go: „Świę ty Flo ria nie, wy słu chaj mo -
jej proś by; mo ja je dy na kro wa zde chła; czwo ro
mo ich ma łych dzie ci krzy czy o mle ko, a ja nie
mam pie nię dzy, aby ku pić no wą kro wę. Po da ruj
mi do bry Flo ria nie 50 ta la rów, abym ja, bie dak,
zno wu mógł wpro wa dzić kro wę do obo ry. Zwró cę
ci wszyst ko z po wro tem w ra tach, co do ta la ra.
Pro szę, pro szę, wy słu chaj mnie.” Jed nak ka mien -
na fi gu ra po zo sta wa ła nie wzru szo na. Bie dak po -
wtó rzył proś bę jesz cze bar dziej bła gal nym gło -
sem, jed nak znów bez od po wie dzi. W koń cu
roz złosz czo ny chłop wstał i gło śno gwizd nął w nie -
czu łe na je go proś by uszy ka mien ne go po są gu,
tak, że aż za dźwię cza ło. Na gle roz legł się huk. Po -
sąg za chwiał się, po chy lił i spadł z co ko łu. Zło czyń -
ca prze stra szył się co w zło ści na roz ra biał i za czął
oglą dać znisz cze nia. Na gle na je go twa rzy po ja -
wił się uśmiech. W dziu rze, któ ra po zo sta ła w co -
ko le, gdy fi gu ra ru nę ła na zie mię, do strzegł mnó -
stwo zło tych i srebr nych mo net.

Szczę ściarz od li czył su mien nie 50 ta la rów,
a resz tę odło żył na miej sce wraz z po kwi to wa niem.
Na stęp nie osa dził ostroż nie fi gu rę na co ko le, na sta -
rym miej scu, za kry wa jąc po zo sta wio ną resz tę skar -
bu. Pe łen wznio słych uczuć dzię ko wał swo je mu do -
mnie ma ne mu do bro czyń cy: „Ko cha ny Flo ria nie,
oka za łeś mi ty le do bra! Sta łeś so bie na pie nią dzach,
a nic nie od po wia da łeś na mo je proś by. Je śli dał byś

mi je od ra zu nie mu siał bym cię skrzyw dzić. Wy -
bacz mi, przy kro mi za to co zro bi łem!”

Do pie ro póź niej chłop do wie dział się, że pie nią -
dze zna le zio ne pod świę tym na le ża ły do zbó jów,
któ rzy urzą dzi li tam so bie „scho wek” na łu py. 

Z kwi tu, któ ry po zo sta wił, mo gli się hul ta je do my -
ślić, kto uszczk nął część z ich skar bu. Wkrót ce więc
na pa dli na za gro dę chło pa, chcąc od zy skać pie nią -
dze lub kro wę. Kie dy jed nak uj rze li bie dę w ja kiej ży -
ła je go ro dzi na, usły sze li bia do le nie i proś by je go żo -
ny oraz płacz wy chu dzo nych dzie ci, zli to wa li się
nad ni mi, znisz czy li we ksel i po szli so bie. Kie dy chłop
zro zu miał zbieg oko licz no ści, któ ry po zwo lił mu
na zdo by cie pie nię dzy i za kup no wej kro wy za nie chał
spła ce nia dłu gu, zwłasz cza że po kwi to wa nie po dar -
li zbój cy. Jed nak w dni tar go we, za każ dym ra zem
kie dy prze cho dził ko ło fi gu ry świę te go, ci cho mru czał
pod no sem „Dzię ku ję ci bar dzo”.

Fi gu rę św. Flo ria na, o któ rej mo wa, po sta wio no
na nie mo dliń skim ryn ku w 1717 ro ku. Sta ła tam
pra wie 200 lat, do cza su kie dy w 1906 ro ku z nie zna -
nych dzi siaj po wo dów, za stą pio no ją no wą – wy rzeź -
bio ną z bo le sła wiec kie go pia skow ca, po sa do wio ną
na wy so kim co ko le. Po sąg w nie zmie nio nej for mie
stoi do dziś w miej scu, gdzie po sta wio no go po -
nad 100 lat te mu, choć po śród se tek sa mo cho dów,
któ re zdo mi no wa ły ob raz ryn ku, nie jest już tak wi -
docz ny jak kie dyś. 

Opra co wał: Ma riusz Woź niak

Kart ka z ka len da rza • 4 ma ja, w dniu Świę te go Flo ria na, w więk szo ści kra jów eu ro pej skich ob cho dzo ny jest Dzień Stra ża ka 

O świę tym Flo ria nie z nie mo dliń skie go ryn ku

Za wo dy Spor to wo -Po żar ni cze w Gra czach
W dniu 9 ma ja br., na sta dio nie w Gra czach, od by ły się Miej -
sko-Gmin ne Za wo dy Spor to wo-Po żar ni cze, w któ rych udział wzię -
ło sie dem dru żyn Ochot ni czych Stra ży Po żar nych. 

I miejsce - OSP Gracze

II miejsce - OSP Grodziec III miejsce - OSP Krasna Góra

Ko mi sję Sę dziow ską po wo łał Ko men dant Miej ski
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Opo lu – mł. bryg. Pa -
weł Kie lar, a sę dzią głów nym za wo dów był st. kpt.
Krzysz tof Ku niec. 

Za wo dy zo sta ły ro ze gra ne w dwóch kon ku ren -
cjach. W ćwi cze niach bo jo wych pierw sze miej sce
za ję ła OSP Gro dziec, dru gie - OSP Gra cze, a trze cie -
OSP Kra sna Gó ra. Na to miast w kon ku ren cji szta fet
po żar ni czych zwy cię ży ła OSP z Gra czy, dru gim miej -
scem cie szy ła się dru ży na z Grodź ca, a trze cie miej -
sce przy pa dło stra ża kom z Kra snej Gó ry. 

W koń co wym re zul ta cie Pu char Bur mi strza Nie -
mo dli na tra fił do OSP Gra cze, ty tuł wi ce mi strzow ski
otrzy ma ła Straż z Grodź ca, a miej sce trze cie za ję ła
OSP Kra sna Gó ra. 

W ka te go rii Mło dzie żo wych Dru żyn Po żar ni -
czych, po za żar tym i wy rów na nym bo ju, zwy cię stwo
od nie śli Stra ża cy z Grodź ca, dru gie miej sce na le ża -
ło do OSP Kra sna Gó ra. 

W ka te go rii naj młod szej (12-15 lat) w ćwi cze -
niach bo jo wych, ja ko je dy na, udział wzię ła OSP Gra -
cze, zdobywając pierwsze miejsce w konkurencji.
Dziew czę ta, w tej sa mej ka te go rii wie ko wej, dziel nie
re pre zen to wa ły OSP Gra cze. 

Na gro dy ufun do wał Urząd Mar szał kow ski Wo -
je wódz twa Opol skie go, a ich łącz na su ma wy nio sła
pięć ty się cy zło tych. 

k. k.
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Set na rocz ni ca uro dzin
W dniu 10 kwiet nia 2010 ro ku
Mag da le na Ko wal ska, naj star -
sza miesz kan ka Nie mo dli na,
ob cho dzi ła set ną rocz ni cę
uro dzin.

Pa ni Mag da le na Ko wal ska swo je dzie ciń -
stwo i mło dość spę dzi ła na Ukra inie, gdzie ukoń -
czy ła sied mio let nią szko łę pod sta wo wą. W wie ku
dzie więt na stu lat wy szła za mąż za Mar ce le go Ko -
wal skie go. Wkrót ce Pań stwu Ko wal skim uro dzi ły
się dwie cór ki – Ha li na i Te re sa. Szczę ście ro dzin -
ne prze rwa ła II woj na świa to wa. Pa ni Mag da le -
na Ko wal ska by ła świad kiem tra gicz nych wy da -
rzeń zwią za nych z okrut nym trak to wa niem
Po la ków przez ban dy Ukra iń skiej Po wstań czej Ar -
mii. Słu ży ła po mo cą swo im ro da kom, m.in. dzie ląc
się z ni mi upie czo nym przez sie bie chle bem, każ -
de go dnia woj ny swo imi czy na mi wy ra ża ła mi łość
do Oj czy zny. Po woj nie, wraz z ro dzi ną, tra fi ła
na Opol szy znę, do wsi Ku ro pa sy. Tu na świat przy -
szła trze cia cór ka Pań stwa Ko wal skich – Da nu ta. 

W 1961 ro ku ko lej na prze pro wadz ka – tym
ra zem do Nie mo dli na. Po tra gicz nej śmier ci Mar -
ce le go Ko wal skie go, Pa ni Mag da le na sa mot nie
pro wa dzi ła go spo dar stwo do mo we. Po ma ga ły jej
do ro słe już dzie ci, a wnu ko wie by li i na dal są
oczkiem w gło wie bab ci. 

Na uro czy sto ściach uro dzi no wych, nie co
skrom niej szych z po wo du ża ło by na ro do wej, zja -

wi ła się pra wie ca ła ro dzi na. Nie za bra kło więc
wnu ków roz pro szo nych po świe cie, m.in. osia dłych
we Fran cji i Ka na dzie, a tak że krew nych i zna jo -
mych miesz ka ją cych w bliż szych i dal szych oko li -
cach Nie mo dli na. 

Sza cow ną Ju bi lat kę, we wtor ko we przed po łu -
dnie 13 kwiet nia, od wie dził tak że Bur mistrz Nie -
mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz. Bur mistrz ży czył
Ju bi lat ce wie le zdro wia i dwu stu lat ży cia. W mi -
łej at mos fe rze, przy uro dzi no wym tor cie i ka wie,
go ście wy słu cha li wspo mnień ro dzi ny Pań stwa
Ko wal skich do ty czą cych m.in. skom pli ko wa nych
dzie jów na ro du pol skie go w cza sie woj ny i uwi kła -
nych w nią se tek ro dzin Kre so wian, z któ rej wy wo -
dzi się Pa ni Mag da le na. 

Uko cha na se nior ka ro du za chwy ca ła zna ko -
mi tą pa mię cią i go ścin no ścią, choć los jej nie
szczę dził, a i zdro wie nie za wsze do pi sy wa ło, to
jed nak wiel ka mi łość ro dzi ny i wza jem ny sza cu nek
po zwa la ły prze trwać wszel kie prze ciw no ści lo su
i do żyć tak sę dzi we go wie ku. 

Ka ta rzy na Knie ja

Bi skup Die ce zji
Opol skiej An drzej
Cza ja w Nie mo dli nie
W po nie dział ko we po po łu -
dnie, 19 kwiet nia br., na szą
Zie mię Nie mo dliń ską od wie -
dził no wy Bi skup Die ce zji
Opol skiej ks. An drzej Cza ja. 

Miej scem, od któ re go bi skup roz po czął swo -
ją wi zy tę, by ła ka pli ca pod we zwa niem Świę te go
Ja na Chrzci cie la w Grodź cu. Jak na do stoj ne go
go ścia przy sta ło, przy wi ta no go z wiel ki mi ho no -
ra mi. Nie za bra kło więc m.in. wo zu miej sco wej

Ochot ni czej Stra ży Po żar nej, któ ry pi lo to wał je go
sa mo chód. Po przy jeź dzie do Grodź ca miesz kań -
cy na cze le z soł ty sem, Krzysz to fem Bart ków, w kil -
ku cie płych sło wach wy ra zi li swo ją ra dość
i wdzięcz ność, że mo gą go ścić księ dza bi sku pa.
Przed sta wi li krót ką hi sto rię ka pli cy w Grodź cu,
a tak że wrę czy li bu kiet kwia tów. 

Księ dza bi sku pa An drze ja Cza ję, w imie niu
ca łej Gmi ny Nie mo dlin, ser decz nie po wi tał rów -
nież Bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz,
któ ry na pa miąt kę wi zy ty po da ro wał go ścio wi al -
bum o Nie mo dli nie i oko li cach. 

Na stęp nie w obec no ści księ dza pro bosz cza
Je rze go Chył ka, księ ży wi ka riu szy, mi ni stran tów
i pa ra fian z Grodź ca, bi skup od pra wił krót kie na -
bo żeń stwo. Po dzię ko wał tak że za cie płe przy ję cie
i obec ność miesz kań ców.

Ko lej nym punk tem wi zy ty księ dza bi sku pa był
Za kład Opie ki Lecz ni czej w Nie mo dli nie, gdzie spo -
tkał się z cho ry mi, le ka rza mi oraz pra cow ni ka mi pla -
ców ki. Ostat nim przy stan kiem w po dró ży po nie mo -
dliń skiej pa ra fii był ko ściół w Szy dłow cu Ślą skim. 

Ka ta rzy na Knie ja

Ze Sta ni sła wą Wę gliń ską,
z księ gar ni „No we la” w Nie mo dli nie,
roz ma wia Mi chał Gra czyk

Puls Nie mo dli na: Co czy ta ją i co naj czę ściej
na by wa ją miesz kań cy Nie mo dli na w lo kal -
nej księ gar ni?

Sta ni sła wa Wę gliń ska: Przez pe wien okres pa no wał
spo ry za stój w sprze da ży ksią żek. Sy tu acja nie przed -
sta wia ła się zbyt do brze. W chwi li obec nej jest już co -
raz le piej, a naj więk szym za in te re so wa niem cie szą się
ta kie po zy cje jak: „Za gi nio ny Sym bol” Da na Brow na
oraz „Ja In kwi zy tor” Jac ka Pie ka ry. Du żym uzna niem
wśród czy tel ni ków cie szy się świa to wy be st sel ler
„Zmierzch” Ste phe na Mey era, któ ry na by wa ją pra wie
wszy scy czy tel ni cy bez wzglę du na wiek. Je śli cho dzi
o pol ską li te ra tu rę zde cy do wa nie kró lu je Ka ta rzy na
Gro cho la z „Krysz ta ło wym Anio łem” i Ry szard Ka pu -
sciń ski „Non Fic tion”. Ze wzglę du na se rial „Dom
Nad Roz le wi skiem” bar dzo do brze sprze da ją się
wszyst kie książ ki Mał go rza ty Ka li ciń skiej. Li te ra tu ra
zde cy do wa nie wra ca do łask. Je śli cho dzi o li te ra tu rę
dla męż czyzn to kró lu ją: Bog dan Wo ło szań ski i Wik -
tor Su wo row. Wiel kim uzna niem cie szą się rów nież po -
zy cje z dzie dzi ny psy cho lo gii, me dy cy ny i zdro wia.

Puls Nie mo dli na: Naj le piej sprze da ją ce się
książ ki?

Sta ni sła wa Wę gliń ska: Zde cy do wa nie do mi nu ją Ste phen
Mey er i je go „Zmierzch”, Dan Brown „Za gi nio ny Sym -
bol”, Pau lo Co el ho –„Zwy cięz ca Jest Sam”, C. S. Le wis
–„Opo wie ści zNa rnii”, Jo an na Chmie lew ska (wszyst kie),
Go ścin ny i Sem pe -„Nie zna ne Przy go dy Mi ko łaj ka”.

Puls Nie mo dli na: Czy moż na u Pań stwa za pre -
nu me ro wać po zy cje książ ko we ta kie jak en -
cy klo pe die, czy słow ni ki, któ re uka zu ją się
cy klicz nie w okre ślo nych ter mi nach?

Sta ni sła wa Wę gliń ska: Je śli by ła by ta ka ko niecz ność, to
mo że my klien to wi za mó wić nie mal wszyst ko. Ma my
bar dzo do bre kon tak ty z naj lep szy mi hur tow nia mi
ksią żek w Pol sce. W cią głej sprze da ży ma my jed no to -
mo we en cy klo pe die i słow ni ki.

Puls Nie mo dli na: Od kie dy dzia ła księ gar nia
„No we la”? Pro szę o kil ka słów na te mat
Pa ni pra cy i za in te re so wań?

Sta ni sła wa Wę gliń ska: Księ gar nia dzia ła od czerw ca
ubie głe go ro ku. W księ gar ni w Nie mo dli nie pra cu -
ję 22 la ta. Za czy na łam pra cę w ro ku 1988 r. ja ko kie -
row nik „Do mu Książ ki”. Pra cu ję w tym miej scu do dzi -
siaj. Od naj młod szych lat in te re so wa ły mnie książ ki.
Mia łam bar dzo do brych na uczy cie li, któ rzy na uczy li
mnie sza cun ku do nich. Mo je ulu bio ne ga tun ki to sen -
sa cja i psy cho lo gia. Ze wzglę du na wy ko ny wa ną pra -
cę sta ram się być na bie żą co z no wo ścia mi. Bar dzo
du żo czy tam, więc ko rzy stam czę sto z bi blio te ki.
Obec nie wła ści cie la mi księ gar ni są oso by, któ re ma -
ją sta ły kon takt z książ ką i z do bry mi hur tow nia mi.
Dzię ki nim ma my tak do brze za opa trzo ną księ gar nię.
Du żym za in te re so wa niem cie szy się pra sa (zwłasz cza
fa cho wa). Przez la ta mo jej pra cy pa mię tam oso by,
któ re na by wa ły książ ki 20 lat te mu – dzi siaj ro bią to
ich dzie ci i wnu ki.

Puls Nie mo dli na: Dzię ku ję za roz mo wę..

Li te ra tu ra zde cy do wa nie
wra ca do łask Jubilatka z gośćmi

Mieszkańcy Grodźca wraz
z sołtysem witają gościa

Burmistrz Niemodlina
wita ks. biskupa
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Maj w Gmi nie Nie mo dlin po wi ta li śmy II
Mię dzy na ro do wym Tur nie jem Pił ki Noż nej
i Te ni sa Sto ło we go o Pu char Bur mi strza
Nie mo dli na, któ ry zo stał ro ze gra ny
na obiek cie „Or li ka” oraz w sa li gim na -
stycz nej Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Nie -
mo dli nie. Or ga ni za to rem był Urząd Miej ski
w Nie mo dli nie oraz Szko ła Pod sta wo wa
nr 1. Im pre zie to wa rzy szy ła rów nież ry wa -
li za cja mło dzie ży szkol nej w bie gach prze -
ła jo wych o Pu char Bur mi strza w ra mach
ak cji „Pol ska bie ga”. 

W pierw szo ma jo wy po ra nek Bur mistrz Nie mo -
dli na Mi ro sław Stan kie wicz, ofi cjal nie otwo rzył tur -
niej. Wśród zgro ma dzo nych go ści znaj do wa li się
m.in. Ji ri Vo gel – sta ro sta cze skie go mia sta Sti ty,
przed sta wi ciel Gmi ny Olsz tyn – Zdzi sław Kacz ma -
rzyk, a tak że przed sta wi cie le władz Nie mo dli na,
szkół i miesz kań cy gmi ny. 

Do tur nie ju pił ki noż nej przy stą pi ło sześć dru żyn
(chłop cy z rocz ni ka 1994 i młod si). Ry wa li za cja mię -
dzy ze spo ła mi by ła za żar ta i po cząt ko wo wy rów na -
na, o czym świad czyć mo gą re mi so we wy ni ki dwóch

pierw szych roz gry wek (Gra cze -Tu ło wi ce 4: 4, Sti ty -
- Olsz tyn 0: 0). 

W tym sa mym cza sie w bu dyn ku Szko ły Pod sta -
wo wej nr 1 do gry przy stą pi ły dru ży ny te ni sa sto ło we -
go (rocz ni ki 2000 i młod si oraz 1999-1997). Za wo dy
w bie gach prze ła jo wych ro ze gra li na to miast ucznio -
wie szkół pod sta wo wych na szej gmi ny. Mło dzi spor -
tow cy w trzech ka te go riach wie ko wych (osob no dziew -
czyn ki i chłop cy) z za cho wa niem za sad fa ir -play

i z du żym za an ga żo wa niem ry wa li zo wa li przy ogrom -
nym aplau zie wy cho waw ców, ro dzi ców, re pre zen tan -
tów władz mia sta Nie mo dli na i part ner skich, a tak że
szkół oraz po zo sta łych ki bi ców. 

Wie lu od wie dza ją cych za wo dy z za par tym
tchem śle dzi ło ry wa li za cję pił ka rzy, a wi dzo wie nie
mo gli na rze kać na brak go li, któ re sta no wi ły o atrak -
cyj no ści ca łe go wi do wi ska. Po spo tka niach gru po -
wych ro ze gra ne zo sta ły me cze mię dzy gru pa mi, któ -
re wy ło ni ły pół fi na li stów i fi na li stów. 

Trze cie miej sce Mię dzy na ro do we go Tur nie ju Pił -
ki Noż nej o Pu char Bur mi strza Nie mo dli na za ję li
mło dzi za wod ni cy Unii Tu ło wi ce, wi ce mi strza mi zo -
sta li pił ka rze go spo da rza – So ko ła Nie mo dlin, któ rzy
w me czu fi na ło wym ule gli dru ży nie Ro dła Opo le
(0: 6)- zwy cięz cy za wo dów i zdo byw cy pu cha ru.

Po roz da niu na gród, me da li i pu cha ru na za koń -
cze nie za wo dów Bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław
Stan kie wicz, po dzię ko wał wszyst kim spor tow com,
ki bi com oraz go ściom z miast part ner skich za przy -
by cie i za pe łen wra żeń dzień, a tak że wy ra ził na dzie -
ję, że za rok wszy scy spo tka ją się po now nie. 

Ka ta rzy na Knie ja 

PN: Pro szę opo wie dzieć Czy tel ni kom
„Pul su Nie mo dli na” o swo im mie ście.

Ji ri Vo gel: Peł nię za szczyt ną funk cję sta ro sty
cze skie go mia sta o na zwie Sti ty. Na sze mia sto
znaj du je się dwa dzie ścia ki lo me trów od pol skiej
gra ni cy – po ło żo ne jest mię dzy Cze cha mi a Mo ra -
wą. Li czy dwa ty sią ce miesz kań ców. Je go po -
wierzch nia to trzy ty sią ce hek ta rów. Mia sto jest
ład ne, no wo cze sne. Znaj du je się w nim Park Akro -
ba ty ki za ło żo ny przez zna ne go, być mo że tak że Po -
la kom, Ale sa Va len tę – cze skie go nar cia rza spe cja -
li zu ją ce go się w sko kach akro ba tycz nych,
zwy cięz cę Igrzysk Olim pij skich (w Salt La ke Ci ty -
przyp. red.) W par ku tym tre nu ją spor tow cy z ca -
łe go świa ta. Sport jest na szą do me ną. 

Wiel kim au to ry te tem, któ ry miesz kał w na szym
mie ście, jest rów nież wy bit ny egip to log, pro fe sor Mi -
ro slav Ver ner, któ ry wy kła da m.in. w Pra dze. 

PN: Jak ukła da się współ pra ca mię -
dzy mia stem, któ re Pan re pre zen tu je,
a Nie mo dli nem? Co spra wi ło, że na wią -
za li Pań stwo współ pra cę? Jak to się za -
czę ło?

JV: Na sza współ pra ca za czę ła się już w ro -
ku 2002. Szu ka li śmy rów ne go so bie part ne ra
po stro nie pol skiej – nie my śle li śmy o ja kimś wiel kim
mie ście. W prak ty ce oka za ło się, że do brze się nam
dzia ła ra zem z Nie mo dli nem, więc po sta no wi li śmy
ofi cjal nie pod pi sać umo wę o part ner stwie. Sta ło się
to we wrze śniu 2007 ro ku. Na ce lu mie li śmy przede
wszyst kim wspól ne dzia ła nia w dzie dzi nie spor tu
i kul tu ry. My ślę, że mo że my śmia ło po wie dzieć, że je -
ste śmy przy ja ciół mi. Bar dzo lu bię przy jeż dżać
do Wa sze go mia sta. My ślę, że to dzia ła w dwie stro -
ny i przy no si ko rzy ści obu mia stom. 

PN: A jak Pan oce nia ro ze gra ny w Nie -
mo dli nie Dru gi Mię dzy na ro do wy Tur niej
w Pił ce Noż nej i Te ni sie Sto ło wym o Pu char
Bur mi strza?

JV: Cie szy my się, że re pre zen ta cja na sze go
mia sta mo gła już po raz dru gi wziąć udział w tur nie -

ju, dzię ku je my za za pro sze nie. Wła śnie o to nam
cho dzi ło, gdy na wią zy wa li śmy współ pra cę. Chcie li -
śmy, by moż na by ło spo ty kać się nie tyl ko z przed -
sta wi cie la mi władz – na grun cie ofi cjal nym, ale by
spo ty ka ły się ze so bą tak że dzie ci, mło dzież, oby wa -
te le obu miast na za wo dach, tur nie jach, im pre zach
kul tu ral nych, by uczest ni czy li w wy mia nie mię dzy re -
gio nal nej. Sport nas łą czy. De le ga cje obu miast
wza jem nie się od wie dza ją. 

Pra cu je my ra zem, jak już wspo mnia łem, nie tyl -
ko na po lu spor to wym, ale i kul tu ral nym. Od pod pi -
sa nia umo wy spo tka li śmy się już sze ścio krot nie
i mam na dzie ję, gra ni czą cą z pew no ścią, że tak bę -
dzie na dal. Tym bar dziej, że ję zyk nie sta no wi dla nas
więk szej ba rie ry. Po za tym na sze mia sta są po ło żo -
ne za le d wie 120 ki lo me trów od sie bie. Gra ni ce są
otwar te, świat się dzię ki te mu skur czył, co po win no
da wać więk sze moż li wo ści i oka zje do współ pra cy
oraz wza jem nej po mo cy. Po la cy i Cze si są po dob ny -
mi na ro da mi, war to za tem szu kać te go, co łą czy,
a nie dzie li. 

PN: Dzię ku ję bar dzo za roz mo wę.
JV: Dzię ku ję rów nież. 

Po la cy i Cze si są po dob ny mi na ro da mi,
war to za tem szu kać te go, co łą czy, a nie dzie li...
Z Ji rim Vo glem, sta ro stą Sti ty – cze skie go mia sta part ner skie go,
roz ma wia Ka ta rzy na Knie ja.

Jan Oleksa i Jiri Vogel

Ma jo we świę to spor tu

Najlepszy zawodnik turnieju

Zwycięzcy - Rodło Opole

Nagrody dla zwycięzców
biegu przełajowego

dzieci i młodzieży



W po ło wie paź dzier ni ka roz po -
czął się na bór na „Wdra ża nie
Lo kal nych Stra te gii Roz wo ju”.
To ogrom nie waż ny etap w kon -
su mo wa niu unij nych do ta cji
z Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów
Wiej skich na la ta 2007-2013
(PROW 2007-2013), osi 4 Le ader.

25 ma ja 2009 ro ku Za rząd Wo je wódz twa Opol -
skie go pod jął Uchwa łę w spra wie wy bo ru Lo kal nych
Grup Dzia ła nia (LGD) do re ali za cji Lo kal nych Stra te gii
Roz wo ju (LSR) w ra mach Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów
Wiej skich na la ta 2007 – 2013.

10 czerw ca 2009 r. Sa mo rząd Wo je wódz twa
Opol skie go oraz 12 grup LGD uro czy ście pod pi sa li
umo wy o wa run kach i spo so bie re ali za cji Lo kal nej Stra -
te gii Roz wo ju – Oś 4 Le ader w ra mach PROW 2007 –
2013. By ło to 11 sto wa rzy szeń oraz 1 fun da cja.

Wraz z wnio ska mi o wy bór Lo kal nych Grup Dzia -
ła nia do wdra ża nia lo kal nych stra te gii roz wo ju, LGD zło -
ży ły wnio ski na ich funk cjo no wa nie w 2009 r. na kwo -
tę wspar cia 3 mln zł. 

Roz wój ob sza rów wiej skich w wo je wódz twie
opol skim ob ję tych LSR, czy li po dział środ ków w ra -
mach osi IV PROW 2007-2013, roz dzie lo ny zo stał
na trzy dzia ła nia. Lo kal ne Gru py Dzia ła nia dys po -
nu ją kwo tą łącz ną ok. 100 mln 341 tys. 486 zł,
z te go na dzia ła nia:

• 4.1/413 Wdra ża nie lo kal nych stra te gii roz wo ju:
78,6 mln zł

• 4.21 Wdra ża nie pro jek tów współ pra cy: 2,0
mln zł

• 4.31 Funk cjo no wa nie LGD, na by wa nie umie jęt -
no ści i ak ty wi za cja: 19,4 mln zł.

Na rok 2009 LGD za pla no wa ły bu dże ty w łacz nej
kwo cie 17,9 mln zł, z te go na „Wdra ża nie lo kal nych
stra te gii” – prze zna czo no 14,7 mln zł.
Dzia ła nie 4.31

„Funk cjo no wa nie lo kal nej gru py dzia ła nia, na by -
wa nie umie jęt no ści iak ty wi za cja”. Ce lem dzia ła nia jest
za pew nie nie spraw nej i efek tyw nej pra cy lo kal nych grup
dzia ła nia LGD wy bra nych do re ali za cji opra co wa nych
przez nie lo kal nych stra te gii roz wo ju LSR oraz do sko na -
le nie za wo do we osób uczest ni czą cych w re ali za cji LSR.
Dzia ła nie 4.1/413

„Wdra ża nie lo kal nych stra te gii roz wo ju”. Ce lem
dzia ła nia jest umoż li wie nie miesz kań com ob sza ru ob -
ję te go lo kal ną stra te gią roz wo ju LSR re ali za cji pro jek -
tów w ra mach tej stra te gii. Re ali za cja stra te gii po win -
na przy czy nić się do po pra wy ja ko ści ży cia
na ob sza rach wiej skich m.in. po przez wzrost ak tyw no -
ści lo kal nych spo łecz no ści oraz sty mu lo wa nie po wsta -
wa nia no wych miejsc pra cy.

Po moc udzie la na jest na pro jek ty:
• od no wa i roz wój wsi
• „ma łe pro jek ty”
• róż ni co wa nie w kie run ku dzia łal no ści nie rol ni czej
• two rze nie i roz wój mi kro przed się biorstw.

Dzia ła nie 4.21
„Wdra ża nie pro jek tów współ pra cy”. Ce lem dzia -

ła nia jest wdra ża nie wspól nych przed się wzięć wra mach
współ pra cy mię dzy re gio nal nej lub mię dzy na ro do wej.

Ko lej nym eta pem wdra ża nia po dej ścia Le ader
w wo je wódz twie opol skim są ogła sza ne przez Za rząd
Wo je wódz twa Opol skie go we współ pra cy z LGD, kon -
kur sy dla be ne fi cjen tów dzia ła nia „Wdra ża nie lo kal -
nych stra te gii”. 

Wnio ski przyj mu ją LGD wła ści we ze wzglę du
na ob szar ob ję ty LSR, któ re do ko nu ją oce ny pro jek tów
pod wzglę dem zgod no ści z LSR, wy bie ra ją pro jek ty

do re ali za cji w ra mach do stęp nych li mi tów środ ków
okre ślo nych w bu dże tach LSR, na stęp nie prze ka zu ją
do we ry fi ka cji Sa mo rzą do wi Wo je wódz twa Opol skie go
lub Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa,
w za leż no ści od ro dza ju pro jek tów.

„Wdra ża nie pro jek tów współ pra cy”
• na bór wnio sków jest otwar ty, 
• LGD mo gą skła dać wnio ski po dniu za war cia

umo wy ra mo wej o wa run kach i spo so bie re ali -
za cji lo kal nych stra te gii roz wo ju, czy li od dnia 11
czerw ca 2009 r.

• do dnia 30 kwiet nia 2010 r. nie wpły nął ża den
wnio sek od LGD.

Na roz wój ob sza rów wiej skich ob ję tych LSR w wo -
je wódz twie opol skim na la ta 2008 – 2015 prze wi dzia -
ne jest 100,1 mln zł, z te go 17,8 mln zł na rok 2009.

Lo kal ne Gru py Dzia ła nia przy stą pi ły do re ali za cji
dzia ła nia osi IV Le ader w ra mach Pro gra mu Roz wo ju
Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007-2013. To idea, któ -
rej ce lem jest za ini cjo wa nie no wych pro ce sów roz wo ju
spo łecz no -go spo dar cze go. 

Głów nym ani ma to rem i be ne fi cjen tem są miesz -
kań cy ob sza rów wiej skich po szcze gól nych gmin wo je -
wódz twa opol skie go. Lo kal na Gru pa Dzia ła nia – ina -
czej zwa na part ner stwem – jest ro dza jem trwa łe go
po ro zu mie nia in sty tu cji pu blicz nych oraz sek to ra go -
spo dar cze go i spo łecz ne go. Człon ka mi ta kich grup
mo gą zo stać m. in.:

• z sek to ra pu blicz ne go: sa mo rzą dy gmin ne i po -
wia to we, szko ły, do my kul tu ry, ośrod ki do radz -
twa rol ni cze go, in sty tu cje na uko we, mu zea i bi -
blio te ki,

• sek tor go spo dar czy mo że być re pre zen to wa ny
przez: du że i ma łe fir my – bez wzglę du na for mę
praw ną i ro dzaj pro wa dzo nej dzia łal no ści, rol ni -
ków, or ga ni za cje przed się bior ców i każ dy pod -
miot dzia ła ją cy dla zy sku, któ re mu nie są obo jęt -
ne spra wy roz wo ju te re nu na któ rym pro wa dzi
swo je in te re sy,

• sek tor spo łecz ny na to miast re pre zen tu ją: sto -
wa rzy sze nia, fun da cje i in ne for my praw ne zaj -
mu ją ce się: po mo cą spo łecz ną, dzia łal no ścią
cha ry ta tyw ną, spor to wą, tu ry stycz ną,

• a tak że po za rzą do we or ga ni za cje go spo dar cze,
izby rol ni cze, ko ła go spo dyń wiej skich i ochot ni -
cze stra że po żar ne.

Lo kal na Gru pa Dzia ła nia jest struk tu rą de cy zyj ną
i wdro że nio wą w za kre sie wy dat ko wa nia środ ków
z dzia ła nia osi IV Le ader w ra mach PROW 2007-2013.
Szcze gól nym wy ma ga niem jest, aby part ne rzy go spo -
dar czy i spo łecz ni mie li co naj mniej 50% gło sów w cie -
le de cy zyj nym. To stwa rza du żą szan sę na za an ga żo -
wa nie przed sta wi cie li tych sek to rów do ak tyw ne go
uczest nic twa w dzia ła niach na rzecz roz wo ju da ne go
ob sza ru. Ideą by ło wy pra co wa nie me to dy włą cza nia lo -
kal nych part ne rów w dzia ła nia dla przy szło ści ob sza -
rów wiej skich w Unii Eu ro pej skiej. Skon cen tro wa nie się
na roz wo ju lo kal nym zo sta ło osią gnię te dzię ki Lo kal nym
Gru pom Dzia ła nia LGD. 

Gwał tow ne zmia ny tech no lo gii pro duk cji rol ni czej,
ich udo sko na la nie, wzrost wy daj no ści pro duk cji ro ślin -
nej, zwie rzę cej oraz co raz do sko nal sze ma szy ny – spo -

wo do wa ły zna czą ce zmia ny ob ra zu wsi w dru giej po -
ło wie XX w. Po dob ne pro ce sy ob ser wo wać moż na w rol -
nic twie wie lu państw, jed nak w Eu ro pie do dat ko wym
czyn ni kiem przy spie sza ją cym ta kie zmia ny by ła i wciąż
po zo sta je Wspól na Po li ty ka Rol na. 

Wspól na Po li ty ka Rol na za czy na co raz bar dziej
uwzględ niać po trze by za cho wa nia tra dy cyj nych war to -
ści ży cia na wsi. Pro mo wa ny dzi siaj „eu ro pej ski mo del
rol nic twa” uwzględ nia łą cze nie kil ku funk cji wsi: pro duk -
cji żyw no ści, za cho wa nia na tu ral ne go śro do wi ska,
w tym kra jo bra zu czy za pew nie nia wa run ków do wy po -
czyn ku. Wieś obok pro duk cji żyw no ści, ma się stać do -
brym miej scem do ży cia, dba ją cym o śro do wi sko na tu -
ral ne i pa mię ta ją cym o wa lo rach hi sto rycz nych,
kul tu ro wych zwią za nych z dzie dzic twem da ne go miej -
sca, dzię ki cze mu mo że roz wi jać się dzia łal ność tu ry -
stycz na drob ne rze mio sło i róż ne for my za go spo da ro -
wa nia wol ne go cza su. 

Dzia ła nia osi IV Le ader, wdra ża ne przez Sa -
mo rząd wo je wódz twa opol skie go w ra mach
PROW na la ta 2007-2013 – ja ko no we po dej ście
do roz wią zy wa nia pro ble mów roz wo ju wsi, zmie rza -
ją do zrów no wa żo ne go roz wo ju wsi opie ra jąc się
na tra dy cyj nym rol nic twie, wa lo rach śro do wi ska
na tu ral ne go i dzie dzic twie kul tu ro wym. 

Ce lem tych dzia łań jest, by jak naj wię cej wła dzy
i de cy zji w pla no wa niu wła snej przy szło ści od dać sa -
mym miesz kań com wsi, aby bu do wać pro gra my od dol -
nie, opie ra jąc się na mą dro ści lo kal nych li de rów re pre -
zen tu ją cych róż ne śro do wi ska. 

Tak po wstał po mysł za wią zy wa nia tzw. part -
nerstw lo kal nych, zwa nych Lo kal ny mi Gru pa mi Dzia -
ła nia. W skład ta kiej Gru py, obej mu ją cej swo im dzia -
ła niem ob szar wiej ski od 10 000 do 100 000 ty się cy
miesz kań ców, wcho dzą in sty tu cje i or ga ni za cje lo kal -
ne z sek to ra pu blicz ne go, or ga ni za cje spo łecz ne oraz
przed się bior cy. 

Pro gram Le ader, w ra mach dzia łań osi IV PROW,
wy cho dzi z za ło że nia, że je śli po trze bu jesz po mo cy –
zrób coś w tym kie run ku, nie siedź z za ło żo ny mi rę ko -
ma, po móż so bie sam. Dla te go ta kie na sta wie nie
na od dol ne dzia ła nia, któ rym oczy wi ście trze ba po -
móc po przez do radz two i szko le nia, ale tak że da nie re -
al nej moż li wo ści de cy do wa nia i re ali za cji, choć by nie -
du żych pro jek tów.

Ce lem dzia łań osi IV Le ader jest wspar cie „li de rów
lo kal nych” dzia ła ją cych na ob sza rach wiej skich w po dej -
mo wa niu dłu go fa lo wych dzia łań -przed się wzięć, zmie -
rza ją cych do wdra ża nia zin te gro wa nych stra te gii dla
zrów no wa żo ne go roz wo ju m. in.:

• dzie dzic twa przy rod ni cze go i kul tu ro we go,
• śro do wi ska go spo dar cze go, w tym two rze niu

miejsc pra cy,
• po pra wy zdol no ści or ga ni za cyj nych spo łecz no -

ści lo kal nych.

Szcze gó ło we in for ma cje na te mat funk cjo -
no wa nia oraz na bo rów wnio sków o do fi nan so -
wa nie do stęp ne są na stro nie: www.opol skie.pl
w za kład kach: PROW \ Dzia ła nia osi 4 Le ader
i PROW \ Ogło sze nia o na bo rze \ Wdra ża nie lo -
kal nych stra te gii roz wo ju oraz na stro nach po -
szcze gól nych LGD.

PULS
Niemodlina

8Gospodarka

Lo kal ne Gru py Dzia ła nia w wo je wódz twie opol skim

Do ta cje unij ne dla miesz kań ców
opol skich wsi i mia ste czek
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Ab so lu to rium po raz trze ci
W dniu 27 kwiet nia 2010 r. od by ła się se sja Ra dy Miej skiej w Nie mo -

dli nie. Głów nym te ma tem ob rad by ło pod ję cie uchwa ły w spra wie udzie -
le nia ab so lu to rium Bur mi strzo wi Nie mo dli na Mi ro sła wo wi Stan kie wi czo -
wi z wy ko na nia bu dże tu Gmi ny Nie mo dlin za rok 2009.

Rad ni Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie za po zna li się z Uchwa łą Ko mi sji Re wi zyj nej Ra -
dy Miej skiej wnio sku ją cą o udzie le nie Bur mi strzo wi Nie mo dli na ab so lu to rium z wy ko na nia
bu dże tu Gmi ny Nie mo dlin, któ ra szcze gó ło wo ana li zo wa ła wy ko na nie wy dat ków za 2009
rok. W uza sad nie niu uchwa ły Ko mi sja Re wi zyj na stwier dzi ła, że środ ki pu blicz ne wy dat ko -
wa ne by ły w spo sób ce lo wy, oszczęd ny, go spo dar ny i zgod nie z usta lo nym pla nem fi nan -

so wym. Rów nie po zy tyw ne opi nie wy da ła Re gio nal na Izba Ob ra chun ko wa w Opo lu.
Rad ni Ra dy Miej skiej w dys ku sji, oce nia jąc sto pień re ali za cji do cho dów gmi ny za 2009 rok, pod kre śli li du że za an ga żo wa nie bur mi strza i je go służb  w po -

zy ski wa niu ze wnętrz nych źró deł fi nan so wa nia za dań gmi ny. W spra wie udzie le nia ab so lu to rium bur mi strzo wi – rad ni Ra dy Miej skiej by li jed no myśl ni i jed no -
gło śnie pod ję li uchwa łę w spra wie udzie le nia ab so lu to rium za 2009 rok.

Koń cząc tą część se sji Prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej Pan Jan Olek sa w imie niu Ra dy zło żył po dzię ko wa nia Bur mi strzo wi Nie mo dli na za wy ko na nie tak
trud ne go i am bit ne go bu dże tu gmi ny.

Źró dło: www.nie mo dlin.pl

I DZIE CIĘ CA
KON FE REN CJA
PRA SO WA

9 kwiet nia 2010 r. w Szko le Pod -
sta wo wej nr 1 w Nie mo dli nie od -
by ła się pierw sza Dzie cię ca
Kon fe ren cja Pra so wa na te mat
„Nie mo dlin – na sze mia sto”
w cy klu za jęć 100 py tań do….

Or ga ni za to ra mi spo tka nia by li ucznio wie z kla -
sy III b z wych. p. Bar ba rą Ko ło dyń ską. Spe cjal nym go -
ściem kon fe ren cji był Bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław
Stan kie wicz. Ce lem kon fe ren cji by ło po zna nie oso by
peł nią cej naj wyż szą funk cję w Nie mo dli nie oraz rze -
czy wi stość i pla ny roz wo jo we na sze go mia sta.

Spo tka nie roz po czę ło się pio sen ką „Hej, opol -
skie”. Na stęp nie pro wa dzą ca p. Bar ba ra Ko ło dyń ska
przy wi ta ła go ścia oraz wszyst kich uczest ni ków kon fe -
ren cji. Ucznio wie re pre zen to wa li róż ne cza so pi sma
dzie cię ce i roz gło śnie ra dio we. Każ dy z mło dych re dak -
to rów miał swo je pięć mi nut. Py ta nia do ty czy ły ogól -
nych za sad funk cjo no wa nia urzę du, wy kształ ce nia,
pra cy oraz ży cia ro dzin ne go Pa na Bur mi strza. By ły
rów nież po ru sza ne spra wy do ty czą ce mia sta i gmi ny. 

Pan Bur mistrz był pil nym uczniem, ale nie za wsze
prze pa dał za na uką – ro zu miał jed nak jej war tość.
Najbardziej lu bił wy cho wa nie fi zycz ne, grał w siat -
ków kę i ko szy ków kę. Obec nie lu bi go to wać, nie lu bi
zup owo co wych. W je go do mu pie lę gno wa ne są tra -

dy cje świą tecz ne, min.: spo tka nia ro dzin ne, sy pa nie
ży tem, bi twa ja jek. Po pra cy uwiel bia spo tka nia z przy -
ro dą, ob ser wa cję pta ków. W wol nym cza sie, któ re go
ma bar dzo ma ło, oglą da pro gra my przy rod ni cze,
trans mi sje spor to we lub czy ta książ ki. Je śli ma moż -
li wość, cho dzi na kon cer ty i spo tka nia z po ezją. W wy -
ko ny wa niu za dań bur mi strza po ma ga mu za stęp ca
Pan Bar tło miej Ko strze wa oraz urzęd ni cy. Naj więk szy
suk ces w pra cy to wspa nia ły ze spół lu dzi, któ ry z nim
pra cu je. Wi zy tów ką mia sta jest nie mo dliń ski za mek.

Iza be la D. py ta ła o ka na li za cję na ul. Orzesz ko -
wej oraz bu do wę chod ni ków w kie run ku Sa dów.
Otrzy ma ła po zy tyw ną od po wiedź. Ka na li za cja bę -
dzie ukoń czo na w tym ro ku i po ja wi się chod nik
w kie run ku Sa dów. Spra wę chod ni ków do Wy dro wic
po ru szył Ra dek, mło dy miesz ka niec tej miej sco wo ści.
On rów nież otrzy mał za do wa la ją cą od po wiedź. Ku -
ba S. za py tał, czy są pla ny bu do wy pod jaz dów i wind
w róż nych in sty tu cjach, któ re umoż li wią do nich lep -
szy do stęp lu dziom nie peł no spraw nym. Pan Bur -
mistrz od po wie dział, że bę dzie wy bu do wa ny pod jazd
przy Ośrod ku Kul tu ry i Urzę dzie Mia sta.

O przy stan kach w Mi cha łów ku za sy gna li zo wa -
ła miesz kan ka Iza K. Pan Bur mistrz obie cał, że przyj -
rzy się bli żej tej spra wie. Bur mistrz oznaj mił, że jest
w pla nie bu do wa ba se nu na te re nie za Ośrod kiem
Kul tu ry, ale nie w tym ro ku. W przy szłym ro ku na stą -
pi roz bu do wa sta dio nu.

Mło dzi dzien ni ka rze do wie dzie li się rów nież, że
jesz cze w tym ro ku, oprócz ha li spor to wej, bę dzie od -
da ny plac za baw, któ ry czyn ny bę dzie też w go dzi -
nach po po łu dnio wych. Re mon to wa ny bę dzie Ośro -
dek Kul tu ry, w któ rym być mo że za pla nu je się sa lę
ta necz ną z lu stra mi /ży cze nie mło dej tan cer ki/.
Na py ta nie Ha ni W., czy w kla sach nie po win no się
uczyć mniej uczniów, Bur mistrz Nie mo dli na od po -

wie dział, że na pew no jest ła twiej pra co wać i uczyć
się w mniej licz nych kla sach, ale nie ste ty oświa ta po -
chła nia du żą część bu dże tu gmi ny i nie za wsze są
pie nią dze na two rze nie no wych klas.

Pan Bur mistrz rze czo wo i bar dzo kon kret nie od -
po wie dział na 56 róż no rod nych py tań. Kon fe ren cja
mia ła nie zwy kle dy na micz ny prze bieg. Nie spo sób
by ło się na niej nu dzić.

Na ko niec Asia Pra jel za pre zen to wa ła wiersz
Mar ci na Ma ku cha „Gmi na Nie mo dlin”, a Ku ba So -
pel „Ślą ski Hi la ry”. Ucznio wie po dzię ko wa li za pięk -
ną i bez piecz ną szko łę, sa lę za baw oraz za cie ka we
i peł ne wra żeń spo tka nie.

Po go dzin nej kon fe ren cji de le ga cja uczniów wraz
z pa nem Bur mi strzem i pa nem Dy rek to rem uda ła się
do sa li za baw. Tam wło darz mia sta obie cał za ku pić
upra gnio ną tram po li nę. Wia do mo już, że jest zamó -
wio na i nie ba wem bę dzie w sa li za baw.

Wpi sem do kro ni ki szkol nej oraz wspól nym zdję -
ciem za koń czy ła się dzie cię ca kon fe ren cja pra so wa.
Na stęp ne spo tka nia już nie ba wem.

Bar ba ra Ko ło dyń ska 

Burmistrz odpowiada na
trudne pytania najmłodszych

Uczestnicy konferencji
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BIULETYN
GMINY NIEMODLIN

Dodatek do Pulsu Niemodlina
redagowany przez

Urząd Miejski w Niemodlinie

Sprawozdanie Burmistrza Niemodlina z działalności
międzysesyjnej w okresie sprawozdawczym
(30.03.2010r. – 27.04.2010r.).

• W dniu 30 marca Burmistrz wziął udział w posiedzeniu Komisji Przygotowania
Inwestycji w Warszawie - budowy obwodnicy Niemodlina. Zgodnie z uchwałą Rady
Miejskiej Burmistrz zaproponował przebieg obwodnicy według najmniej spornego
wariantu IV. Po dyskusji i prezentacji opinii ekspertów ochrony środowiska, inżynierii
ruchu drogowego, ekonomii, a także przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, Komisja przyjęła do dalszych prac IV wariant przebiegu
obwodnicy Niemodlina. Podjęta decyzja umożliwia dalsze prace nad przygotowaniem
decyzji środowiskowej dla tej inwestycji, która powinna zapaść w sierpniu br. Po jej
uprawomocnieniu się zostanie ogłoszony przetarg na projektowanie obwodnicy.

• W dniu 31 marca Burmistrz spotkał się z Prezesem Przedsiębiorstwa Surowców
Skalnych Bazalt-Gracze Sp. z o.o. w Graczach Panem Andrzejem Miśta, podczas
którego omówiono najistotniejsze problemy związane ze współpracę gminy i
przedsiębiorstwa.

• W dniu 1 kwietnia Burmistrz wraz z Przewodniczącym RM Janem Oleksa spotkali
się z Księdzem Dziekanem Jerzym Chyłkiem. Podczas spotkania omówiono
planowany przebieg uroczystości 3-cio Majowych.

• W dniu 2 kwietnia Burmistrz spotkał się z przedstawicielami Zarządu Stowarzyszenia
Przyjaciół Ziemi Dolińskiej, podczas którego uzgodniono formę współpracy gminy i
Stowarzyszenia w zakresie organizacji i finansowania pobytu polskich dzieci w Polsce
w 2010 roku, w związku z brakiem sfinansowania tego pobytu przez Senat RP.

• W dniu 6 kwietnia Burmistrz podpisał umowę  z wykonawcą rekultywacji
składowiska odpadów w Rogach – etap II.

• W dniu 8 kwietnia z udziałem Burmistrza odbyło się spotkanie grupy roboczej
Komitetu do sprawy budowy obwodnic: Niemodlina i Nysy. W tym samym dniu
odbyło się kolejne spotkania Zespołu Konsultacyjnego do spraw oświaty poświęcone
bieżącym problemom niemodlińskiej oświaty.

• W dniu 9 kwietnia Burmistrz wziął udział w lekcji wychowania obywatelskiego w
Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Niemodlinie.

• W dniu 13 kwietnia Burmistrz złożył życzenia Pani Magdalenie Kowalskiej, która
obchodziła 100-tną rocznicę urodzin.

• W dniu 14 kwietnia gościem Burmistrza była Prezes Fundacji Zamku
Niemodlińskiego. Podczas spotkania omówiono plany Fundacji dot.remontu zamku
w 2010 roku.

• W dniu 16 kwietnia odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów gmin wchodzących
w skład LGD Bory Niemodlińskie. Podczas spotkania omówiono aktualny stan
organizacji stowarzyszenia, a także wstępny projekt alokacji środków na rok 2011
-2012. W tym samym dniu Burmistrz spotkał się ze Starostą Opolskim i omówił
sprawy dotyczące remontów dróg powiatowych na terenie gminy.

• W dniu 17 kwietnia Burmistrz wziął udział w Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym
Rodzinnego Ogrodu Działkowego ZŁOCIEŃ w Niemodlinie.

• W dniu 19 kwietnia Burmistrz wraz z Przewodniczącym RM Janem Oleksa przywitali
na Ziemi Niemodlińskiej Ordynariusza Diecezji Opolskiej biskupa Andrzeja Czaję,
który rozpoczął w Grodźcu wizytację dekanatu niemodlińskiego.

• W dniu 21 kwietnia Burmistrz wraz ze Skarbnikiem Gminy Alicją Domalewską
spotkali się z pracownikami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Opolu w celu ustalenia ostatecznej wersji umowy pożyczki
na  budowę kanalizacji w Niemodlinie etap V. 

• Także w tym dniu Burmistrz był uczestnikiem koncertu wychowanków zajęć
artystycznych Ośrodka Kultury w Niemodlinie.

• W dniu 22 kwietnia Burmistrz podpisał umowę z wykonawcą rozdzielczej sieci
wodociągowej w Grabinie. W tym samym dniu Burmistrz spotkał się z Sołtysem wsi
Magnuszowice oraz przedstawicielami Stowarzyszenia Odnowy Wsi, w sprawie
oddania przez sołectwo mieszkania będącego świetlicą wiejską, w celu
doprowadzenia do zgodności z prawem, po przeprowadzonej kontroli przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W spotkaniu uczestniczyli także
Przewodniczący RM Jan Oleksa oraz Komisji Budżetu i Gospodarki Marian Oleksa. 

• Także w tym dniu Burmistrz prowadził spotkanie z rolnikami  posiadającymi grunty
w rejonie wsi Magnuszowice. Tematem spotkania było wskazanie działań mających
na celu wyeliminowanie zalewania pól uprawnych na terenie tego sołectwa.

• W dniu 23 kwietnia Burmistrz spotkał się dyrektorami niemodlińskich placówek
oświatowych,  podczas którego omówiono stan przygotowań poszczególnych
placówek do nowego roku szkolnego 2010/2011. W tym samym dniu Burmistrz
spotkał się ze Starostą Opolskim w sprawie dofinansowania Ogólnopolskiego
Konkursu na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej „OCEANY”.

• W dniu 27 kwietnia Burmistrz wizytował tereny przy ulicy Sportowej w celu ustalenia
lokalizacji garaży i placu zabaw dla dzieci.

Mirosław Stankiewicz
Burmistrz Niemodlina

LIV SE SJA Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie...

W dniu 27 kwiet nia 2010 r. od by ła się LIV SE -
SJA Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie. Głów nym
punk tem po rząd ku ob rad by ło roz pa trze nie
spra woz da nia z wy ko na nia Bu dże tu Gmi ny
Nie mo dlin za 2009 rok oraz wnio sku w spra -
wie udzie le nia Bur mi strzo wi ab so lu to rium
z te go ty tu łu.
Po przed sta wie niu opi nii Re gio nal nej Izby
Roz ra chun ko wej w Opo lu o spra woz da niu
Bur mi strza z wy ko na nia Bu dże tu Gmi ny
za 2009r. i uchwa ły Ko mi sji Re wi zyj nej
w spra wie wnio sku o udzie le nie ab so lu to -
rium Bur mi strzo wi Nie mo dli na z wy ko na nia
Bu dże tu Gmi ny Nie mo dlin, przed sta wio no
opi nię Re gio nal nej Izby Ob ra chun ko wej
w Opo lu do ty czą cą wnio sku Ko mi sji Re wi zyj -
nej w spra wie udzie le nia ab so lu to rium Bur -
mi strzo wi Nie mo dli na z wy ko na nia Bu dże -
tu Gmi ny Nie mo dlin. Po za po zna niu
rad nych z tre ścią opi nii przy stą pio no
do pod ję cia uchwa ły w przed mio to wej spra -
wie, któ ra zo sta ła przy ję ta przez rad nych
jed no gło śnie.

Na stęp nie zo sta ły przy ję te n/w uchwa ły:
• w spra wie za twier dze nia spra woz da nia fi -

nan so we go Sa mo rzą do we go Za kła du
Opie ki Zdro wot nej w Nie mo dli nie
za rok 2009;

• w spra wie za twier dze nia spra woz da nia fi -
nan so we go Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli -
nie za rok 2009;

• w spra wie za twier dze nia spra woz da nia fi -
nan so we go Miej sko -Gmin nej Bi blio te ki Pu -
blicz nej w Nie mo dli nie za rok 2009;

• w spra wie przy ję cia spra woz da nia z dzia -
łal no ści Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w Nie -
mo dli nie za rok 2009; 

• w spra wie uzna nia nie któ rych urzą dzeń
wod nych na te re nie Gmi ny Nie mo dlin
zaważ ne dla ochro ny prze ciw po wo dzio wej; 

• uchwa łę zmie nia ją cą uchwa łę w spra wie
utwo rze nia sta łych ob wo dów gło so wa nia,
usta le nia ich gra nic i nu me rów oraz sie dzib
ob wo do wych ko mi sji wy bor czych;

• uchwa łę zmie nia ją cą uchwa łę w spra wie
po dzia łu gmi ny Nie mo dlin na okrę gi wy -
bor cze, usta le nia ich gra nic i nu me rów
oraz licz by rad nych wy bie ra nych w każ -
dym okrę gu;

• w spra wie zmian bu dże tu Gmi ny Nie mo -
dlin na rok 2010;

• uchwa łę zmie nia ją cej uchwa łę w spra wie
wy ma gań ja kie po wi nien speł niać przed -
się bior ca ubie ga ją cy się o uzy ska nie ze -
zwo le nia w za kre sie od bie ra nia od pa dów
ko mu nal nych od wła ści cie li nie ru cho mo ści,
opróż nia nia zbior ni ków bez od pły wo wych
i trans por tu nie czy sto ści cie kłych;

• w spra wie udzie le nia po mo cy fi nan so wej
Gmi nie Opo le na re mont po miesz czeń Jed -
nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w Nie mo dli nie;

• w spra wie „Ak tu ali za cji Pro gra mu Ochro -
ny Śro do wi ska Gmi ny Nie mo dlin na la -
ta 2009 – 2012 „z per spek ty wą na la -
ta 2013-2016;

• w spra wie uchwa le nia „Ak tu ali za cji Pla nu
Go spo dar ki Od pa da mi Gmi ny Nie mo dlin
na la ta 2009-2012” z uwzględ nie niem per -
spek ty wy na la ta 2013-2016;

• w spra wie po wo ła nia do raź nej ko mi sji.

Peł ne tek sty uchwał RM w wer sji elek tro nicz -
nej moż na zna leźć w Biu le ty nie In for ma cji Pu -
blicz nej na stro nie in ter ne to wej Urzę du Miej -
skie go – www.nie mo dlin.pl, a tak że za po znać
się z ni mi w Biu rze Ra dy Miej skiej w Urzę dzie
Miej skim w Nie mo dli nie.

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

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

Prze tar gu pi sem nym nie ogra ni czo nym na dzier -
ża wę nie ru cho mo ści za bu do wa nej o po wierzch -
ni 2, 6734 ha ozna czo nej nr dział ki 1179 k. m. 15, któ -
ra sta no wi te ren spor to wy o cha rak te rze pu blicz nym  –
ba sen przy ul. Da szyń skie go w Nie mo dli nie na okres
do 31.12.2019.

Nie ru cho mość ta sta no wi wła sność Gmi ny Nie mo -
dlin. Za pi sa na jest w księ dze wie czy stej KW nr. 55156.
Przed mio to wa nie ru cho mość sta no wi dział kę nr 1179 o po -
wierzch ni 2, 6734 ha, Zgod nie z usta le nia mi miej sco we go
pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go mia sta Nie mo -
dli na nie ru cho mość ta po ło żo na jest na te re nie spor to -
wym o cha rak te rze pu blicz nym – ba sen, po ło żo na jest
przy dro dze o na wierzch ni as fal to wej. Te ren uzbro jo ny jest
w sieć wo do cią go wą i elek trycz ną. Wy wo ław cza wy so kość
czyn szu za dzier ża wę nie ru cho mo ści o pow. 2, 6734 ha wy -
no si 200 zł.

Ter min skła da nia ofert upły wa w dniu 21.05.2010r.
o godz. 12.00.

Otwar cie ofert na stą pi w dniu 24.05.2010r o go -
dzi nie 12.00 w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli nie, ul. Bo -
ha te rów Po wstań Ślą skich 37, pok. 62 (III pię tro). Za -
strze ga się pra wo za mknię cia prze tar gu bez wy bra nia
któ rej kol wiek z ofert.

Wszel kie in for ma cje do ty czą ce prze tar gu udzie la -
ne są w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie przy ul. Mi ko -
ła ja Re ja 1 – tel. /77/ 4 606-096.

I n i e o g r a n i c z o n y m
p r z e t a r g u  u s t n y m
na sprze daż nie ru cho mo ści nie za bu do wa nej po ło -

żo nej w Sa dach, ozna czo nej nr dział ki 167/7 o po -
wierzch ni 0,0876 ha (PsIII), k. m. 1.

Nie ru cho mość ta za pi sa na jest w księ gach wie czy -
stych KW nr OP1O/00096325/8. Sta no wi wła sność Gmi -
ny Nie mo dlin. Wol na od ob cią żeń i zo bo wią zań. Po ło żo na
na ob sza rze nie po sia da ją cym miej sco we go pla nu za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go. Na te ren ten zo sta ła wy da -
na de cy zja o wa run kach za bu do wy Nr 10/08
z dnia 12.02.2008r. – z prze zna cze niem nie ru cho mo ści
pod za bu do wę miesz ka nio wą jed no ro dzin ną.

Nie ru cho mość po sia da bez po śred ni do stęp do dro gi
pu blicz nej. Te ren po sia da uzbro je nie w sieć elek tro -ener ge -
tycz ną i wo do cią go wą.

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no -
si: 40.000,00 zł. 

Do wy li cy to wa nej ce ny zo sta nie do li czo ny po da tek
VAT w wy so ko ści 22%.

W prze tar gu mo gą brać udział oso by fi zycz ne
i oso by praw ne je że li wpła cą wa dium w wy so ko -
ści 4.000,00 zł. Wa dium na le ży wpła cać w ka sie Urzę -
du Miej skie go w Nie mo dli nie w ter mi nie do 25 ma -
ja 2010r.- do godz. 1400. 

In for ma cje na te mat prze tar gu udzie la ne są w Wy -
dzia le Rol nic twa, Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Nie ru cho mo ścia mi – pok. nr 23 (tel.(077) 4606-295
do 7) tut. Urzę du.

Prze targ od bę dzie się w dniu 28 ma ja 2010r. w sa -
li nr 62 Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie o godz. 940.

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

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

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

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

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

I I  n i e o g r a n i c z o n y m
p r z e t a r g u u s t n y m
na sprze daż nie ru cho mo ści grun to wej nie za bu do -

wa nej po ło żo nej w Nie mo dli nie przy ul. Ja na Ko cha -
now skie go, ozna czo nej nr dział ki 703/48 k. m. 10 o po -
wierzch ni 0,0846 ha.

Nie ru cho mość ta za pi sa na jest w księ dze wie czy stej
KW nr OP1O/00073114/9. Sta no wi wła sność Gmi ny Nie -
mo dlin. Wol na od ob cią żeń i zo bo wią zań. 

Zgod ne z miej sco wym pla nem za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go te re nów bu dow nic twa jed no ro dzin ne go przy ul.
Rey mon ta w Nie mo dli nie te ren dział ki prze zna czo ny jest
pod bu dow nic two miesz ka nio we jed no ro dzin ne. Prze bie ga -
ją ca obok li nia elek tro ener ge tycz na 200 kV ogra ni cza za bu -
do wę na ob sza rze 50% dział ki. Te ren po sia da uzbro je nie
w sieć wo do cią go wą, ka na li za cyj ną, elek tro ener ge tycz ną.

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no -
si: 44.000,00 zł. 

Do wy li cy to wa nej ce ny zo sta nie do li czo ny po da tek
VAT w wy so ko ści 22%.

W prze tar gu mo gą brać udział oso by fi zycz ne
i oso by praw ne je że li wpła cą wa dium w wy so ko -
ści 4.000,00 zł. Wa dium na le ży wpła cać w ka sie Urzę -
du Miej skie go w Nie mo dli nie w ter mi nie do 25
maj 2010 r.- do godz. 1400. 

In for ma cje na te mat prze tar gu udzie la ne są w Wy -
dzia le Rol nic twa, Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Nie ru cho mo ścia mi (tel.(077) 4606-295 do 7 wew. 209;
pok. nr 23) tut. Urzę du.

Prze targ od bę dzie się w dniu 28 ma ja 2010 r.
w sa li nr 62 Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie,
o godz. 9.00.

Pierw szy prze targ od był się dnia 30 li sto pa da 2009 ro ku.
Oso ba usta lo na ja ko na byw ca zo sta nie za wia do mio -

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

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

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

gra prze tar gu.

Jed no cze śnie in for mu je się, że nie za war cie umo wy na -
by cia pra wa wła sno ści w ter mi nie usta lo nym przez Gmi nę
i no ta riu sza po wo du je prze pa dek wpła co ne go wa dium.

II  n i e o g r a n i c z o n y m
p r z e t a r g u u s t n y m
na sprze daż nie ru cho mo ści grun to wej nie za bu do -

wa nej po ło żo nej w Nie mo dli nie przy ul. Mie czy sła wa
Kar ło wi cza, ozna czo nej nr dział ki 1229 k. m. 11 o po -
wierzch ni 0,1105 ha (RV).

Nie ru cho mość ta za pi sa na jest w księ dze wie czy stej
KW nr OP1O/00100111/7. Sta no wi wła sność Gmi ny Nie -
mo dlin. Wol na od ob cią żeń i zo bo wią zań. 

Nie ru cho mość po ło żo na na te re nie za bu do wy miesz -
ka nio wej, jed no ro dzin nej. Za sa dy za bu do wy te re nu zgod -
nie z usta le nia mi miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go.

Te ren po sia da uzbro je nie w sieć wo do cią go wą, ka na -
li za cyj ną, elek trycz ną i ga zo wą.

Ce na wy wo ław cza nie ru cho mo ści wy no -
si: 82.000,00 zł. 

Do wy li cy to wa nej ce ny zo sta nie do li czo ny po da tek
VAT w wy so ko ści 22%.

W prze tar gu mo gą brać udział oso by fi zycz ne
i oso by praw ne je że li wpła cą wa dium w wy so ko -
ści 8.000,00 zł. Wa dium na le ży wpła cać w ka sie Urzę -
du Miej skie go w Nie mo dli nie w ter mi nie do 25 ma -
ja 2010 r.- do godz. 1400. 

In for ma cje na te mat prze tar gu udzie la ne są w Wy -
dzia le Rol nic twa, Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Nie ru cho mo ścia mi (tel.(77) 4606-295 do 7 wew. 209;
pok. nr 23) tut. Urzę du.

Prze targ od bę dzie się w dniu 28 ma ja 2010 r.
w sa li nr 62 Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie
o godz. 1020. Pierw szy prze targ od był się 18 mar -
ca 2010 r.

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

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

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

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

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

Po nad to in for mu ję, że na ta bli cy ogło szeń znaj du je się
wy kaz nie ru cho mo ści prze zna czo nej do zby cia w dro dze
nie ogra ni czo ne go prze tar gu ust ne go po ło żo nej przy ul.
Opol skiej w Nie mo dli nie, nie za bu do wa nej prze zna czo nej
pod funk cje usłu go we i wy twór czo -prze my sło we, w skład
któ rej wcho dzą dział ki nr: 1023/5, 1023/6 i 1023/7 o łącz -
nej po wierzch ni 2,8438 ha.

In for ma cji udzie la się w po ko ju nr 23 tut.
Urzę du, tel. 774606295 do 7 wew. 209.

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.
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No wa „sta ra” dro ga
Na po cząt ku kwiet nia ge ne ral ne mu prze glą do wi pod -

da ny zo stał re mon to wa ny od ci nek głów nej dro gi Nie mo -
dli na, cią gną cy się wzdłuż mia sta. Spe cjal nie po wo ła na ko -
mi sja spraw dza ła na ja kim eta pie znaj du ją się pra ce.
Mi mo wie lu za strze żeń dro ga zo sta ła ofi cjal nie od da na
do użyt ku pod ko niec kwiet nia. 

Prze bu do wa osie dla
Cho pi na roz po czę ta

W związ ku z roz po czę ciem prac przy bu do wie 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, wy stą pią utrud nie nia w ru chu. Zgod nie z pod pi sa -
ną umo wą za koń cze nie ro bót na stą pi w paź dzier ni -
ku 2010 r.

Umo wa na ko lej ną
in we sty cję pod pi sa na

W dniu 22 kwiet nia 2010 r. Bur mistrz Nie mo dli na Mi -
ro sław Stan kie wicz pod pi sał umo wę na wy ko na nie za da -
nia o na zwie „Bu do wa wo do cią gu Ja czo wi ce -Ja ku bo wi ce
wraz z sie cią we wnętrz ną w miej sco wo ści Gra bin Etap II –
bu do wa sie ci roz dziel czej w Gra bi nie”. Re ali za cja in we sty -
cji pro wa dzo na bę dzie przez fir mę „Ro bo ty Ziem ne” Ar -
nold Wo cław, wy bra ną w dro dze za mó wie nia pu blicz ne go.
War tość ro bót bu dow la nych wy nie sie 172.242,14 zł. Za -
koń cze nie bu do wy pla nu je się na 30 czerw ca 2010r. In we -
sty cja fi nan so wa na jest ze środ ków bu dże tu pań stwa po -
zo sta ją cych w dys po zy cji Agen cji Ryn ku Rol ne go.

Ka na li za cja w Go ście jo wi cach
W dniu 6 ma ja 2010 r. Bur mistrz Nie mo dli na Mi ro -

sław Stan kie wicz pod pi sał umo wę na wy ko na nie za da nia
o na zwie „Ka na li za cja ob sza rów wiej skich -etap I – Bu do -
wa ka na li za cji w Go ście jo wi cach”. Re ali za cja in we sty cji
pro wa dzo na bę dzie przez kon sor cjum firm „GREM BUD”
z Opo la oraz „ECO KOM” z Lu bo szyc, wy bra ne w dro dze
za mó wie nia pu blicz ne go. War tość ro bót bu dow la nych
wy nie sie 1.699.460,00 zł. Za koń cze nie bu do wy pla nu je się
na 30 czerw ca 2011 r. In we sty cja fi nan so wa na jest ze
środ ków bu dże tu Gmi ny Nie mo dlin oraz Pro gra mu Roz wo -
ju Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007-2013.

Re gio nal ny Ko mi tet
ds. ob wod ni cy Ny sy
i Nie mo dli na ape lu je

do miesz kań ców i wszyst kich
or ga ni za cji po za rzą do wych

oraz sa mo rzą du
go spo dar cze go na te re nie miast
oraz po wia tów Ny sy i Nie mo dli na 

Dnia 11.03.2010 r. 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 Opol skim Ry szar dem Wil czyń skim. 

Prze słan ką do po wsta nia te go ko mi te tu by ły nie peł ne
i sprzecz ne in for ma cje ja kie prze ka zy wa ne by ły do spo łe -
czeń stwa od no śnie lo sów ob wod ni cy.

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, 

• wpi sa nia obu ob wod nic do Kra jo we go Pro gra mu
Bu do wy Dróg Kra jo wych na la ta 2008-2012,

• 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 nado pro wa dze nie dore ali -
za cji bu do wy ob wod ni cy Ny sy i Nie mo dli na do 2014 r.

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 RM
Nie mo dlin Ma rian Olek sa oraz człon ko wie Re gio nal ne go
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
i sa mo rzą du go spo dar cze go.

Wnio ski i kon cep cje,
któ re przy ję to na spo tka niu: 

1. Ko mi tet po wo ła ny zo stał w ce lu po mo cy w spój nym
dzia ła niu wszyst kich za in te re so wa nych stron na rzecz bu -
do wy ob wod nic miast Ny sy i Nie mo dli na. Sto wa rzy sze nie
Ruch Roz wo ju Re gio nu po wo ła ło Ko mi tet dla wspo ma ga -
nia władz w osią gnię ciu te go ce lu,

2. trak to wa nie ob wod ni cy Ny sy oraz ob wod ni cy Nie -
mo dli na ja ko jed ne go pro jek tu, po nie waż bu do wa ob -
wod nic obu miast le ży w in te re sie re gio nu,

3. two rze nie jed ne go, zde cy do wa ne go gło su w spra -
wie ob wod nic oby dwu miast oraz zor ga ni zo wa ne dzia ła -
nie na ich rzecz przez go spo da rzy wo je wódz twa, go spo -
da rzy po wia tów i gmin, przed się bior ców, pod mio ty
spo łecz ne oraz wszyst kie za in te re so wa ne stro ny, 

4. spo tka nia Ko mi te tu po win ny od by wać się raz
na dwa – trzy mie sią ce, przy czym spo tka nia nad zwy czaj -
ne Ko mi te tu po win ny być zwo ły wa ne do raź nie, w try bie na -
tych mia sto wym przez Mar szał ka,

5. nad zo ro wa nie przez Ko mi tet po stę pu prac pro wa -
dzą cych do bu do wy ob wod nic po win no mieć miej sce aż
do pod pi sa nia umo wy o ich bu do wę.

Dy rek tor GDD KiA wOpo lu Bo le sław Pu stel nik po in for -
mo wał, że 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
dowrze śnia przy szłe go ro ku, aNie mo dli na4 mie sią ce póź -
niej. Koszt bu do wy ob wod ni cy Ny sy to 460 mln zł, a Nie -
mo dli na 328 mln zł. Od da nie do użyt ku obu in we sty cji za -
pla no wa no na rok 2014. Dnia 30.03.2010. od by ło się
otwar cie ofert na opra co wa nie do ku men ta cji dla ob wod -
ni cy Ny sy. Wpły nę ło 25 ofert, któ re są roz pa try wa ne, a de -
cy zja o wy bo rze ofer ty za pad nie przed koń cem kwiet nia. 

W związ ku z po wyż szym ape lu je my do: 

wszyst kich miesz kań ców, firm, or ga ni za cji po za rzą do -
wych i sa mo rzą du go spo dar cze go z te re nu miast i po wia -
tów Ny sy i Nie mo dli na o po par cie na szych sta rań w dą -
że niu do wpi sa nia obu ob wod nic do Kra jo we go Pro gra mu
Bu do wy Dróg Kra jo wych na la ta 2008 – 2012 r., a tym sa -
mym uzy ska nia gwa ran cji rzą do wych fi nan so wa nia obu
in we sty cji. 

Na sze dzia ła nia są spój ne z dzia ła niem obu Rad
Miej skich Ny sy i Nie mo dli na, któ re na wspól nej se sji
w dniu 26.03.2010. w Nie mo dli nie uchwa li ły po dob ny apel
do władz cen tral nych RP.

Do dzisiaj od by ły się czte ry spo tka nia ro bo cze RK ds.
ob wod ni cy Ny sy i Nie mo dli na, dzię ki któ rym wy pra co wa -
no for mę, spo so by i treść ape lów dla po zy ska nia po par cia
wśród spo łecz no ści, a tak że pod ję to de cy zję o za pro sze niu
do udzia łu w pra cach Ko mi te tu na stę pu ją ce oso by:

Ry szard Gal la – po seł na Sejm RP, Jan Olek sa – Prze -
wod ni czą cy RM Nie mo dli na, Eryk Wier ci mok – przed się -
bior ca, Le szek Wo ło wiec – przed się bior ca.

Po par cie dla dzia łań Re gio nal ne go Ko mi te tu ds. ob -
wod ni cy Ny sy i Nie mo dli na w for mie pism, ape lu, pe ty cji
pro si my kie ro wać na ad res:

Z mia sta i po wia tu Ny sa:
Re gio nal ny Ko mi tet
ds. ob wod ni cy Ny sy i Nie mo dli na
48 – 304 Ny sa ul. Je zior na 13
Sta ro stwo Po wia to we w Ny sie
48 – 304 Ny sa ul. Mo niusz ki 9 – 10
z do pi skiem – „ob wod ni ca” 
Urząd Miej ski w Ny sie
48 – 300 Ny sa ul. Ko le jo wa 15 
z do pi skiem – „ob wod ni ca” 

Z mia sta i po wia tu Nie mo dlin:
Re gio nal ny Ko mi tet
ds. ob wod ni cy Ny sy i Nie mo dli na
48 – 304 Ny sa ul. Je zior na 13
Urząd Miej ski w Nie mo dli nie
49 – 100 Nie mo dlin, ul. Boh. Po wstań Ślą skich 37 
z do pi skiem – „ob wod ni ca” 
Re gio nal ny Ko mi tet ds. ob wod ni cy  Ny sy i Nie mo dli na 

An to ni Ha sen beck – prze wod ni czą cy 

„Zło ty So kół”
Ko lej ny raz przy zna wa ne bę dzie wy róż nie nie sta tu -

et ką „Zło ty So kół” dla firm, in sty tu cji i osób, któ re wy róż ni -
ły się ak tyw no ścią spo łecz ną, dzia łal no ścią cha ry ta tyw ną,
za wo do wą, przed się bior czo ścią lub pro mo cją na rzecz
gmi ny Nie mo dlin. W związ ku z po wyż szym za pra szam
do zgła sza nia kan dy da tur do wy róż nie nia.

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

I. 1. Z wnio skiem o wy róż nie nie mo gą wy stą pić:
1) Miesz kań cy Gmi ny (w licz bie co naj mniej 50) po sia -

da ją cy czyn ne pra wo wy bor cze, 
2) Or ga ni za cje pro wa dzą ce dzia łal ność po żyt ku pu -

blicz ne go oraz pod mio ty z ni mi zrów na ne,
3) Par tie po li tycz ne,
4) Związ ki za wo do we,
5) Rad ni Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie (w licz bie co

naj mniej 5),
6) Bur mistrz Nie mo dli na.
2. Pro po zy cje kan dy da tu ry do sta tu et ki po win ny za -

wie rać:
• imię, na zwi sko (na zwa in sty tu cji) i ad res (sie dzi ba)

wnio sko daw cy
• imię, na zwi sko (na zwa in sty tu cji, or ga ni za cji, fir my

etc) i ad res (sie dzi ba) kan dy da ta,
• uza sad nie nie zgło sze nia kan dy da tu ry.
3. Wnio ski na le ży skła dać w ter mi nie usta lo nym przez

Ko mi tet Or ga ni za cyj ny „Zło te go So ko ła.”
II. 1. Wy ła nia nie lau re atów sta tu et ki „Zło ty So kół”
prze pro wa dza Ka pi tu ła po wo ła na za rzą dze niem
Bur mi strza Nie mo dli na.

2. W skład Ka pi tu ły wcho dzą:
• lau re at/lau re aci nada nia sta tu etek z po przed nie go

ro ku,
• Bur mistrz Nie mo dli na,
• Z -ca Bur mi strza Nie mo dli na,
• Prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie,
• trzech rad nych wska za nych przez Ra dę Miej ską.

Wieści
z gminy
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Edukacja 13

Krót ki rys hi sto rycz ny Szko ły
Pod sta wo wej nr 2 w Nie mo dli nie

Pu blicz na Szko ła Pod sta wo wa nr 2 im. Ma rii
Cu rie -Skło dow skiej w Nie mo dli nie jest spad ko bier -
czy nią ka to lic kiej szko ły pod sta wo wej, któ rej po -
cząt ki się ga ją 1389 ro ku i są zwią za ne z pod nie sie -
niem nie mo dliń skie go ko ścio ła pa ra fial ne go
do ran gi ko le gia ty przez bi sku pa wro cław skie go
Wa cła wa. W śre dnio wie czu oświa ta nie ro ze rwal nie
by ła zwią za na z ko ścio łem. Szko ły po wsta wa ły
przy ko ścio łach i klasz to rach. W XIV wie ku szko ły
pa ra fial ne są jesz cze w Pol sce wy jąt kiem, lecz szko -
ły przy ka te dral ne i ko le giac kie są re gu łą. Z te go
pierw sze go okre su wzmian ko wa no tyl ko szko łę
przy ko le gia cie. Praw do po dob nie po cząt ko wo szko -
ła nie mia ła osob ne go bu dyn ku, a lek cje od by wa ły
się w ko ście le lub za kry stii. Pierw sze kon kret ne wia -
do mo ści o szko le ma my z lat 1679 i 1687 – po cho -
dzą one z akt wi zy ta cji ko ścio ła prze pro wa dzo nych
na po le ce nie bi sku pa wro cław skie go. Szko ła znaj do -
wa ła się obok bu dyn ku wi ka rych z wej ściem od pla -
cu ko ściel ne go, któ ry peł nił ro lę cmen ta rza. Do bu -
dyn ku wcho dzi ło się po kład ce prze rzu co nej
nad gro ba mi. W szko le pra co wał 1 na uczy ciel opła -
ca ny czę ścio wo z fun du szy ko ściel nych. Praw do po -
dob nie resz tę je go pen sji pła ci ło mia sto lub wła ści -
ciel dóbr nie mo dliń skich. W 1687 ro ku do szko ły
uczęsz cza ło 40 chłop ców i 15 dziew cząt (Nie mo dlin
li czył wte dy kil ku set miesz kań ców).

W 1768 ro ku wy bu do wa no no wą szko łę z dwo -
ma kla sa mi lek cyj ny mi i miesz ka niem dla na uczy -
cie la. Do szko ły uczęsz cza ło 70 uczniów. W 1743
ro ku po wsta ła w Nie mo dli nie szko ła ewan ge lic ka,

dla któ rej wy bu do wa no no wy bu dy nek w ro -
ku 1858 (czer wo ny bu dy nek ko ło ap te ki).

W 1803 ro ku wznie sio no no wą szko łę ka to lic -
ką, a sta ry bu dy nek sprze da no. Wznie sio no ją
na grun cie ko ściel nym. Dzi siej sza szko ła pod sta wo -
wa nr 2 to wła śnie ten bu dy nek. Bu dy nek miał 2 sa -
le lek cyj ne i miesz ka nie dla na uczy cie la. W 1834
ro ku ro ku utwo rzo no dwie do dat ko we kla sy w bu -
dyn ku wi ka riu szy. Na po cząt ku XIX wie ku w szko le
pra co wał je den na uczy ciel ma ją cy do po mo cy ad -
iu tan ta. Na ukę po bie ra ło wów czas 200 dzie ci.
Pierw szym zna nym z na zwi ska na uczy cie lem był
Bec ker, któ ry pra co wał w szko le przez 33 la ta.
Po se ku la ry za cji dóbr ko ściel nych w 1810 ro ku
pro wa dze nie szko ły prze ję ło naj pierw mia sto, a na -
stęp nie nie mo dliń ski zwią zek szkol ny – sa mo rzą do -
wa or ga ni za cja zaj mu ją ca się za rzą dza niem
i utrzy ma niem szko ły. Po bie ra ła ona za po śred nic -
twem pań stwo wych or ga nów po dat ko wych tzw.
„po da tek szkol ny” prze zna czo ny na utrzy ma nie
szko ły i opła ce nie na uczy cie li. De cy do wa ła ona
tak że o za trud nie niu na uczy cie li w szko le. W 1926
ro ku szko łę prze kształ co no w szko łę sze ścio kla so -
wą za trud nia ją cą 5 na uczy cie li. W la tach 30-tych
szko ły zo sta ły prze ję te przez pań stwo: szko ła ka to -
lic ka zo sta ła prze kształ co na w szko łę dla chłop ców
a pro te stanc ka w szko łę dla dziew cząt.

Po woj nie, ja ko pierw szą w po wie cie, otwar to
na szą szko łę. Na dzia łal ność szko ły prze zna czo -
no 3 bu dyn ki. Uro czy ste roz po czę cie ro ku szkol ne -
go na stą pi ło 22 czerw ca 1945 ro ku mszą świę tą
w nie mo dliń skim ko ście le. W tym dniu do szko ły
przy szło 24 uczniów. W grud niu 1945 ro ku szko ła
za trud nia ła 5 na uczy cie li. W po cząt kach dzia łal no -
ści szko ły od czu wa no brak wy kwa li fi ko wa nej ka dry
pe da go gicz nej, pod ręcz ni ków i ksią żek. Po waż nym
pro ble mem był pa nu ją cy w kla sach do tkli wy ziąb.
Szko ła nie po sia da ła opa łu, a znisz czo ne pod czas

woj ny mo sty unie moż li wia ły do wie zie nie go ze Ślą -
ska. Po mi mo tych wszyst kich trud no ści szko ła funk -
cjo no wa ła. Przy stą pio no do or ga ni zo wa nia róż ne -
go ro dza ju im prez kul tu ral nych i roz ryw ko wych,
a do chód z nich prze zna czo no na za kup pod ręcz -
ni ków.

W 1946 ro ku po wsta ła bi blio te ka szkol na –
wkrót ce sta ła się ona „bi blio te ką przy kła do wą”,

czy li ośrod kiem me to dycz nym dla bi blio te ka rzy
szkol nych po wia tu nie mo dliń skie go. Przez pe wien
okres w jed nym lo ka lu z bi blio te ką szkol ną funk cjo -
no wa ła Po wia to wa Bi blio te ka Pe da go gicz na w Nie -
mo dli nie. 

W 1972 ro ku wy re mon to wa no głów ny bu dy -
nek szko ły po ło żo ny przy uli cy Szkol nej. Do bu do wa -
no 1 pię tro. W tym że ro ku szko le nada no imię Ma -
rii Cu rie -Skło dow skiej. Pod ko niec lat
osiem dzie sią tych XX wie ku do szko ły za wi tał wyż
de mo gra ficz ny i licz ba uczniów się gnę ła 543
w 1988 ro ku.

W 1999 ro ku wraz z re for mą szkol nic twa i po -
wsta niem gim na zjów szko ła sta ła się z 8-let niej, 6-
let nią. Zmniej szy ła się licz ba uczniów. W 2005 ro -
ku szko ła ob cho dzi ła 60-le cie ist nie nia. Ob cho dy
od by ły się w Nie mo dliń skim Do mu Kul tu ry, a oko -
licz no ścio wym im pre zom to wa rzy szy ła wy sta wa
po świę co na hi sto rii szko ły. W 2008 ro ku szko ła
mu sia ła od dać bu dy nek by łej szko ły ewan ge lic kiej,
gdzie mie ści ły się kla sy I -III. Ra da Mia sta zmie ni ła
tak że gra ni ce ob wo dów szkol nych po wo du jąc
zmniej sze nie licz by klas pierw szych w szko le
z dwóch do jed nej. Obec nie wszyst kie kla sy miesz -
czą się w bu dyn ku przy uli cy Szkol nej.

Po mi mo trud nych wa run ków lo ka lo wych, na -
si ucznio wie bio rą udział w kon kur sach przed mio -
to wych i spor to wych, od no sząc w nich licz ne suk -
ce sy.

Jo an na Le lek

PN: Ile dzie ci obec nie uczęsz cza
do szko ły? Ja kie są suk ce sy szko ły?

Kry sty na Bar to sik -Pasz kow ska: Obec nie do szko ły
uczęsz cza 187 uczniów. Na sza szko ła ma Cer ty fi kat
Szko ły Pro mu ją cej Zdro wie, co za tym idzie: w szko le
od by wa się wie le im prez o cha rak te rze spor to wym,
re kre acyj nym – je ste śmy po tę gą w te ni sie sto ło wym.
Na te re nie pla ców ki zo stał za ło żo ny przez ro dzi ców,
na uczy cie li i pa na Edwar da Szmi to wi cza Uczniow ski
Klub Spor to wy So kol ik. Na si ucznio wie osią ga ją suk -
ce sy nie tyl ko w kon kur sach przed mio to wych, ale
przede wszyst kim w za wo dach spor to wych na szcze -
blu po wia to wym i wo je wódz kim. Or ga ni zu je my wie -
le im prez, w któ rych bio rą udział ro dzi ce, dziad ko wie:
Dzień Pa tro na Szko ły, Dzień Bab ci i Dziad ka, Dni
Spor tu, Pa so wa nie na Pierw szo kla si stę, Ja seł ka, Jar -
mark Wiel ka noc ny. Tra dy cją na szej szko ły jest wrę cza -
nie Li stów Gra tu la cyj nych ro dzi com, któ rych dzie ci
osią ga ją wy so kie wy ni ki w na uce i wzo ro we za cho wa -
nie. Je ste śmy je dy ną szko łą, któ ra re ali zu je unij ny
pro jekt No wo cze sne Tech no lo gie na Usłu gach Edu ka -
cji. Ucznio wie pod czas tych za jęć uczą się wy ko rzy sty -
wać w ży ciu naj no wo cze śniej sze urzą dze nia tech -
nicz ne, pro gra my kom pu te ro we. Po nad to re ali zu je my
gmin ne pro jek ty: Mo bil na Szko ła, Ra do sna Szko ła.

Sta wia my na eko lo gię, uczy my jak sza no wać przy ro -
dę, uczest ni czy my w wie lu ak cjach na rzecz śro do wi -
ska na tu ral ne go. W na szej szko le pręż nie dzia ła SKO,
współ pra cu je my z Ban kiem Spół dziel czym. Ja ko je dy -
na szko ła z wo je wódz twa opol skie go otrzy ma li śmy
wy róż nie nie za udział w pro jek cie „Wa rzy wa, owo ce
i so ki są na 5”.

PN: Ja kie za ję cia po za lek cyj ne ofe ru je
szko ła swo im uczniom?

Kry sty na Bar to sik -Pasz kow ska: Dzię ki na uczy cie lom
i ich kre atyw no ści w szko le or ga ni zu je się bar dzo du -
żo za jęć po za lek cyj nych. Do jed nych z naj waż niej -
szych na le żą za ję cia do ty czą ce udzie la nia pierw szej
po mo cy. Ucznio wie od kla sy pierw szej re ali zu ją pro -
gram „Ra tu je my i uczy my ra to wać”. Na uczy cie le
wy ko rzy stu ją w swo jej pra cy mi ni fan to my, fil my
edu ka cyj ne. Ma my na dzie ję, że dzię ki tym za ję ciom
na si ucznio wie bę dą wie dzie li jak się za cho wać w sy -
tu acjach kry zy so wych.

Ucznio wie uczest ni czą w do dat ko wych za ję -
ciach:

– spor to wych
– przed mio to wych
– pla stycz nych
– mu zycz nych

– in for ma tycz nych
– o cha rak te rze re gio nal nym
– w ko le eu ro pej skim.
Mo gą rów nież tań czyć na za ję ciach tań ca lu -

do we go lub no wo cze sne go. Ucznio wie po trze bu ją -
cy po mo cy mo gą ją uzy skać na za ję ciach wy rów -
naw czych i kon sul ta cjach. Dba my rów nież
o ro dzi ców. W każ dą pierw szą śro dę mie sią ca od -
by wa się Dzień Tro skli we go Ro dzi ca. Ro dzi ce mo -
gą uzy skać od po wie dzi na trud ne py ta nia pod -
czas za jęć w ra mach Uni wer sy te tu dla Ro dzi ców.
W na szych sta ra niach je ste śmy wspie ra ni przez
Ra dę Ro dzi ców dzia ła ją cą pod kie run kiem pa ni
Ka ta rzy ny Ga jew skiej. Na sza pla ców ka jest sta le
mo der ni zo wa na. Ma my dwie no wo cze sne pra cow -
nie kom pu te ro we, ta bli cę in te rak tyw ną. W ra mach
pro jek tu Ra do sna Szko ła wy po sa ży li śmy sa lę re kre -
acyj ną dla uczniów kla s I -III. Od no wi li śmy sa lę
gim na stycz ną, po sia da my no wo cze sny sprzęt spor -
to wy. Na sza szko ła jest szko łą z tra dy cja mi, w któ -
rej do brze czu ją się ucznio wie i ro dzi ce. Ma my na -
dzie ję, że tak bę dzie na dal. Po mi mo
do tych cza so wych osią gnięć nie za mie rza my spo -
cząć na lau rach – chce my się na dal roz wi jać.

PN: Więk szość cza su po chła nia Pa ni
pra ca, ale kie dy znaj du je Pa ni trosz kę cza -
su, to ja kim pa sjom i za in te re so wa niom
od da je się Pa ni naj bar dziej?

Kry sty na Bar to sik -Pasz kow ska: W wol nym cza sie czy -
tam. Czy tam wszyst ko, co dru ko wa ne. Uwiel biam
oglą dać sta re, przed wo jen ne fil my. Bar dzo lu bię jeź -
dzić na nar tach, ro we rze, rol kach.

PN: Dzię ku ję za wy wiad i ży czę sa mych
suk ce sów.

Na sza szko ła jest szko łą z tra dy cja mi,
w któ rej do brze czu ją się ucznio wie i ro dzi ce
Z Kry sty ną Bar to sik -Pasz kow ską, dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej
Nr 2 w Nie mo dli nie, roz ma wia Mi chał Gra czyk

Na sze szko ły
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W ostatnich dniach kwietnia odbyły się
egzaminy gimnazjalne klas trzecich. Przystąpili do
nich gimnazjaliści Zespołu Szkół w Niemodlinie. 

Podobnie, jak ich koledzy w kraju, uczniowie
rozwiązywali testy z wiedzy humanistycznej,
matematyczno - przyrodniczej oraz z wybranego
języka obcego. Przystąpienie do egzaminu jest
warunkiem ukończenia szkoły, a jego wyniki
uczniowie poznają w połowie czerwca. 

Osoby które, z przyczyn losowych lub choroby
nie zdawały go w pierwszym terminie, będą mogły
zrobić to w czerwcu. Red.

„PA MIĘ CI OJ CÓW NA SZYCH”
W po nie dzia łek tj. 26 kwiet nia 2010

ro ku w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie
od był się spe cjal ny apel ku pa mię ci ofiar
zbrod ni ka tyń skiej, któ rej w kwiet niu
przy pa da 70. rocz ni ca.

Ucznio wie kla sy IV a, pod kie run kiem na uczy cie -
li Ka ta rzy ny Olek sa, An ny Zyn der oraz Dag ma ry
Sar na, przy go to wa li uro czy stą aka de mię upa mięt -
nia ją cą strasz li wą tra ge dię, któ ra tak bo le śnie do -
tknę ła Po la ków przed sie dem dzie się ciu la ty.

Aka de mię roz po czę to od przy bli że nia uczest ni -
kom spo tka nia tra gicz nych lo sów jeń ców wo jen -
nych za mor do wa nych przez woj ska so wiec kie w Ka -
ty niu, Sta ro biel sku, Ostasz ko wie. Pod czas ape lu
mło dzi ar ty ści pod sym bo licz ny mi brzo zo wy mi krzy -
ża mi za pa li li znicz – sym bol pa mię ci. Ucznio wie
klas IV- VI wy słu cha li i obej rze li mon taż słow no -mu -
zycz ny, pod czas któ re go mię dzy wier sze i tek sty

nar ra to rów wple cio ne by ły pie śni po świę co ne
zbrod ni sprzed sie dem dzie się ciu la ty i tra ge dii
sprzed kil ku dni. Obec ni, pod czas aka de mii, obej -
rze li rów nież po kaz mul ti me dial ny upa mięt nia ją cy
zbrod nię ka tyń ską oraz ka ta stro fę lot ni czą De le ga -
cji Rzą do wej pod Smo leń skiem na cze le z Pre zy den -
tem RP Le chem Ka czyń skim.

Pod czas uro czy sto ści ucznio wie nie tyl ko mo gli
za po znać się z bo le sną i wstrzą sa ją cą hi sto rią mor -
du pol skich ofi ce rów w ka tyń skim le sie, lecz i oka -
zać wła sną po sta wę pa trio tycz ną. 

Ka ta rzy na Olek sa

„BYŁ TA KI PO LAK,
CO NIE BA DO SIĘ GAŁ ZA ŻY CIA...”

„To jest mo ja Mat ka ta Oj czy zna”
(Jan Pa weł II) 

To sta ło się 5 lat te mu, 2 kwiet nia 2005r. o go dzi -
nie 21.37. Od szedł Ten, któ re go na zy wa no Nie stru dzo -
nym Piel grzy mem. Wciąż pa mię ta my emo cje tam tych
dni, ale dziś co raz bar dziej ogar nia my te sta ment, któ -
ry nam zo sta wił: prze sła nie na dziei. Sta cje te le wi zyj ne
przy po mi na ją nam chwi le, kie dy był jesz cze z na mi i fil -
my, któ re opo wia da ją o Je go ży ciu i po słu dze.

13 kwiet nia 2010r. w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo -
dli nie od był się uro czy sty apel po świę co ny 5. rocz ni -
cy śmier ci Pa pie ża Ja na Paw ła II de dy ko wa ny Pre zy -
den to wi RP Le cho wi Ka czyń skie mu i je go żo nie Ma rii
oraz wszyst kim oso bom, któ re zgi nę ły w ka ta stro fie
lot ni czej pod Smo leń skiem 10 kwiet nia 2010r. 

Apel roz po czę to mi nu tą ci szy dla uczcze nia Ich
pa mię ci. Pro gram ar ty stycz ny przy go to wa ny przez
uczniów Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Nie mo dli nie
z klas III (W. Ha biak, O. Ko te luk, J. So pel, E. Ba de ja),
z klas IV (P. Tom ków, K. Kol man, P. Mi ler, K. Pa sier bek,
W. Ła zarz, J. Gwiaz dow ska, D. Gryf, E. Ni zio łek, M.
Men dak, A. Mu zia, M. Ko ne fał), z klas V (T. Pie trasz -
ko, M. Błoń ski, D. Gre la, A. Ka miń ska), z klas VI (K.
Ro ga la, K. Wy soc ka, D. Sta siuk, K. Ka nas, D. Grin, A.
Ko no wa luk, D. Zbro ja, A. Mar cin kie wicz, K. Szym kow -
ska) pod kie run kiem p. Syl wii Waj dy, p. Ka ta rzy ny
Grę bo wiec i p. Ma riu sza Ko no wa lu ka, miał na ce lu
upa mięt nie nie ży cia i śmier ci Pa pie ża Ja na Paw ła II.
Pa mięć o naj więk szym Po la ku uczci li śmy wspo mnie -
niem, po ezją i śpie wem. 

De ko ra cję przy go to wa ły p. Alek san dra Haj ta ło -
wicz i Dag ma ra Sar na.

Na ko niec zo sta ły ogło szo ne wy ni ki kon kur su
pla stycz ne go pt. „Był ta ki Po lak, co nie ba do się gał
za ży cia”, któ ry zor ga ni zo wa ła p. An na Ci szew ska,
w ka te go rii klas I – III i kl. IV – VI. 

W ka te go rii I - III
I miej sce – Do mi nik Cym ba ła
II miej sce – Ja kub Kwie ciń ski
III miej sce – Ade la Di łaj
wy róż nie nia: Mi chał Kol man, Mar cin Fe do ro -

wicz, Ju lia Bia ło wąs

W ka te go rii klas IV - VI: 
I miej sce – Mi cha li na Le lek
II miej sce – Ka ta rzy na Kol man
III miej sce – Ju sty na Gwiaz dow ska
wy róż nie nia: Na ta lia Wy rwich, Mar ty na Nie -

spor, An na Mu zia
Syl wia Waj da

Ka ta rzy na Grę bo wiec

Ma ry na ra i fry zu ra
– ma tu ra...

W piąt ko we po po łu dnie, 30 kwiet nia
br., przed roz po czę ciem eg za mi nów ma -
tu ral nych, w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo -
dli nie od by ło się uro czy ste za koń cze nie
ro ku szkol ne go i wrę cze nie świa dectw
uczniom klas trze cich Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go im. Bo le sła wa Chro bre go
w Nie mo dli nie. 

Na gro dze ni zo sta li tak że naj lep si ucznio wie
szko ły. Za wzo ro we wy ni ki w na ucza niu ty tuł pry mu -
sa otrzy mał Pa weł Chy la – sty pen dy sta Pre ze sa Ra -
dy Mi ni strów Do nal da Tu ska (w ro ku szkol -
nym 2008/2009). 

Przed ofi cjal ną czę ścią uro czy sto ści mło dzież
z klas dru gich przy go to wa ła dla swo ich star szych
ko le gów krót ki wy stęp. W luź nej at mos fe rze mu zy ki
di sco, roc ka i naj now szych hi tów wcie la ła się w zna -
ne po sta ci sce ny mu zycz nej, np. Ha nę Mon ta nę, czy
Do dę. Dla uczniów przy go to wu ją cych się do eg za mi -
nów ma tu ral nych odro bi na re lak su i roz ryw ki w ta kiej
for mie z pew no ścią po dzia ła ła po zy tyw nie i po zwo -
li ła na chwi lę za po mnieć o cze ka ją cym ich stre sie. 

Na za koń cze nie uro czy sto ści dy rek tor Ze spo łu
Szkół w Nie mo dli nie Bar ba ra Pa nec ka ży czy ła wszyst -
kim uczniom po ła ma nia piór na ma tu rze, wy ra zi ła tak -
że na dzie ję, że wszy scy zda dzą ją śpie wa ją co. 

Ma tu ra…
Po dłu gim ma jo wym week en dzie, 4 ma ja br.,

do eg za mi nu doj rza ło ści przy stą pi ło na Opolsz -

czyź nie dzie sięć ty się cy ma tu rzy stów, wśród nich
by li tak że ucznio wie z nie mo dliń skie go li ceum.
Oso by zda ją ce w tym ro ku ma tu rę cze ka ła du ża
zmia na. Oprócz tra dy cyj ne go eg za mi nu z ję zy ka
pol skie go, w dru gim dniu ma tur, 5 ma ja, ucznio -
wie zda wa li rów nież ma te ma ty kę ja ko przed miot
obo wiąz ko wy. 

Trze ci dzień ma tur to ję zyk ob cy, któ ry jest obo -
wiąz ko wy dla wszyst kich zda ją cych. Ko lej nym eg za -
mi nem pi sem nym, któ ry mu szą zda wać wszy scy
abi tu rien ci jest eg za min z wy bra ne go przed mio tu.
Rów no cze śnie ucznio wie bę dą zda wać eg za mi ny
ust ne z ję zy ka pol skie go i ję zy ka ob ce go, wszyst kie
eg za mi ny zo sta ną prze pro wa dzo ne do 28 ma ja.
Ma tu rzy sta, któ ry nie zda jed ne go z eg za mi nów, bę -
dzie miał jeszcze jedną szan sę je sie nią, na to miast
ucznio wie, któ rzy bę dą chcie li uzy skać lep sze oce ny
z eg za mi nów ma tu ral nych, bę dą mo gli zro bić to
w cią gu ko lej nych pię ciu lat. 

k. k.

Połamania piór
Anna Konowaluk
i Natalia Wyrwich
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Pamiętajcie o ogrodach
Tą po pu lar ną pio sen ką Jo na sza

Ko fty mło dzież ze Szko ły Pod sta -
wo wej nr 1 w Nie mo dli nie roz po -
czę ła kon cert z oka zji Świa to we go
Dnia Zie mi, któ ry ob cho dzo ny
jest 22 kwiet nia. 

Ucznio wie z klas IV b, V a i VI b, przy -
go to wa ni przez na uczy ciel ki Mał go rza tę
Kró li kow ską, Mał go rza tę Wo lań ską -Kla pan
i Elż bie tę Sta che rę, przy po mnie li pu blicz no -

ści zgro ma dzo nej w Ośrod ku Kul tu ry w Nie -
mo dli nie, jak waż ne jest czy ste po wie trze,
dba łość o śro do wi sko, oszczę dza nie wo dy,
se gre go wa nie śmie ci. 

Po nad to oko licz no ścio we pla ka ty, któ re
sta no wi ły wy strój im pre zy oraz, spe cjal nie
na tę oka zję wy ko na ny przez dzie ci z kla sy
ze ro wej eko -lu dek, prze ko ny wa ły, by żyć
w zgo dzie z na tu rą i z dru gim czło wie kiem. 

Nad opra wą mu zycz ną wi do wi ska czu -
wał in struk tor mu zycz ny Ośrod ka Kul tu ry
w Nie mo dli nie – To masz Ło zo wic ki. 

Red.

W dniu 20 kwiet nia 2010 ro ku przed szko la ki z Przed szko la nr 1 w Nie -
mo dli nie w ra mach re ali za cji pro gra mu z za kre su re gio na li zmu (współ fi -
nan so wa nego z pro jek tu „Ak tyw ne przed szko la w Gmi nie Nie mo dlin) wy -
je cha ły na wy ciecz kę do Bi sku pic ko ło By czy ny. Jest to wy jąt ko we miej sce,
bo sta no wi je śre dnio wiecz ny gród, gdzie pa nu je praw dzi wy kli mat daw -
ne go ży cia miesz kań ców Opolsz czy zny. 

Gdy do tar li śmy na miej sce za cie ka wił nas wi dok drew nia nych za bu do wań
oto czo nych czę ścio wo fo są. Na szą wy ciecz kę po wi tał kasz te lan Pan An drzej
Efen di Ko ściuk w wy twor nym kasz te lań skim stro ju i ser decz nie za pro sił
do zwie dza nia gro du. Na po czą tek po zna li śmy wy gląd izb z przed mio ta mi co -
dzien ne go użyt ku. Po tem zbro jow nie, gdzie oprócz róż nych ro dza jów bro ni, któ -
re moż na by ło do ty kać, po ka za no nam strój ry cer ski i spo sób je go ubie ra nia.
Na stęp nie po dzie lo no nas na gru py, gdzie jed na z grup mia ła moż li wość strze -
la nia z łu ku, dru ga w tym cza sie po bie ra ła lek cje tań ca śre dnio wiecz ne go.
Dzie ci po nad to bra ły udział w kon kur sie jaz dy na drew nia nym ko niu. Za ba -
wy, ra do ści i śmie chu by ło co nie mia ra. Bra li śmy rów nież udział w lek cji czer -
pa nia pa pie ru i pi sa nia gę sim pió rem. Spo tka li śmy tam wie le dam i ry ce rzy.
Dzie ci by ły pod ogrom nym wra że niem wy ciecz ki, któ ra prze nio sła je w in ne
cza sy. A wszyst ko to dzia ło się kie dyś w na szym re gio nie. 

Przed szko la ki potej lek cji hi sto rii wie dzą, że dodzi siaj pie lę gno wa ne są tra dy -
cje śre dnio wiecz nej kul tu ry pol skiej. Dzie cia ki mia ły moż li wość nie tyl ko po zna nia
zwy cza jów i ży cia na szych przod ków, lecz rów nież mo gły ak tyw nie uczest ni czyć
na ży wo, w daw nych dzie jach na sze go re gio nu. O wa lo rach tej wy ciecz ki mo gą
świad czyć ra do sne wy po wie dzi naj młod szych, któ re z za in te re so wa niem i ocho tą
an ga żo wa ły się w ca ły jej prze bieg, a po po wro cie dzie li ły się swo imi wra że nia mi. 

Bar ba ra Szat kow ska

Pa mię ta my...
W Ośrod ku Kul tu ry w Nie -

mo dli nie 23 kwiet nia br. od był
się Kon kurs Po ezji Wo jen nej
„Pa mięć nie da ła się zgła dzić”.

Do kon kur su przy stą pi ło szes na -
ścio ro uczniów ze Szko ły Pod sta wo wej
nr 1 i nr 2 w Nie mo dli nie. Wśród re cy -
to wa nych wier szy zna la zły się m.in.
utwo ry Ta de usza Ró że wi cza, Wła dy -
sła wa Bro niew skie go, Krzysz to fa Ka -
mi la Ba czyń skie go, An to nie go Sło nim -
skie go, czy Zbi gnie wa Her ber ta. 

Zwy cię żył Ar tur Ku ria ta z kla sy
pią tej Szko ły Pod sta wo wej nr 2
w Nie mo dli nie, któ ry re cy to wał „Mo -
dli twę obo zo wą” Ta de usza Bo row -
skie go. Dru gie miej sce za ję ła Jo an na
Zda now ska re pre zen tu ją ca rów nież
Szko łę Pod sta wo wą nr 2 w Nie mo dli -
nie, na to miast trze cie miej sce przy -
pa dło Mi cha li nie Le lek ze Szko ły Pod -
sta wo wej nr 1 w Nie mo dli nie. Wśród
osób wy róż nio nych zna la zły się: Do -
mi ni ka Gre la oraz Pa try cja Tom ków
(obie ze Szko ły Pod sta wo wej nr 1
w Nie mo dli nie). 

Red.

Nie-do-wiersz-owanie
Wiatr o szyby tłucze,
Domaga się w wierszach ukołysania,
A ja? Wiersze niestworzone tworzę...

/kk/

Tryptyk Anielski
Spowity białym puchem chmur
Chronisz mnie przed ogniem
Mój niewidzialny druhu

Pióra jego delikatne okryły me ciało
I wtedy zobaczyłam lejący błysk
Aureoli na policzku mojego istnienia

/Marta Mazuruk/

Exupery
Podchodzę
A ty odlatujesz
Rzucając spojrzenie w piasek

Przylecę do ciebie
Gdy jak ty będę
Aniołem

/Tymon Feusette/

Edukacja
ekologiczna

Poznajemy
naszą historię

Laureat I nagrody
– Artur Kuriata

Jury obraduje
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Praca Marty
Mazuruk

- autorki wiersza



PN: Gdy by miał Pan przed sta wić ka ba -
ret Neo -Nów ka oso bom, któ re Was nie
zna ją i ni gdy nie oglą da ły Wa szych ske czy,
to jak by to wy glą da ło? Pro szę się za re kla -
mo wać...

Mi chał Gaw liń ski: Szcze rze mó wiąc ni gdy te -
go nie ro bi łem. My ślę, że po pro stu za pro sił bym na na -
sze wy stę py na ży wo – to jest naj lep sza re kla ma.

PN: Co Was wy róż nia spo śród in nych
ka ba re tów? Coś naj bar dziej cha rak te ry -
stycz ne go dla Was...

Mi chał Gaw liń ski: Zda je my się w tej kwe stii
na pu blicz ność, to ona we ry fi ku je na sze po czy na nia.
Jak wie my z róż nych źró deł, z in ter ne tu i bez po śred -
nio od wi dzów, naj więk szą po pu lar no ścią cie szy się
skecz „Nie bo” z na sze go po przed nie go pro gra mu,
któ ry no si ty tuł „Co by by ło gdy by”. W ske czu tym po -
zwa la my so bie na du żą im pro wi za cję. Lu dzie są prze -
ko na ni, że za po mi na my tek stu, a to nie jest tak – my
cza sem so bie sa mi, w trak cie te go wy stę pu, do po wia -
da my wcze śniej nie  usta lo ne kwe stie – wy cho dzi to
bar dzo spon ta nicz nie i na tu ral nie, a przede wszyst -
kim za baw nie. I to jest wła śnie cha rak te ry stycz ne
dla na sze go ka ba re tu – lu bi my im pro wi zo wać. Każ -
dy wy stęp jest in ny. Gra jąc tak du żo, w róż nych miej -
scach, moż na po paść w ru ty nę, a tym spo so bem
ba wi my się ca ły czas ty mi ske cza mi, one ży ją. I tak
dłu go, jak ży ją w nas, bę dą ba wić pu blicz ność. 

PN: Ma cie cie ka we po my sły i du żą fan -
ta zję. Z cze go lu bi cie się śmiać naj bar dziej?
Co Was in spi ru je? 

Mi chał Gaw liń ski: In spi ru je nas rze czy wi -
stość. Prze kła da my na sce nę to, co wi dzi my na co
dzień. Na to miast co raz mniej w na szych ske czach po -
li ty ki, w naj now szym pro gra mie „Seks, al ko hol i książ -
ki” nie ma jej pra wie w ogó le. W „Co by by ło gdy by”
jesz cze się po ja wia ła, naj wię cej jej by ło W „Mo he ro -
wym pro gra mie”. Był on zde cy do wa nie naj bar dziej po -
li tycz ny. W okre sie, gdy ten pro gram po wsta wał, wie -
le dzia ło się w na szym kra ju, je śli cho dzi o po li ty kę. 

PN: By wa ło, że prze kra cza li ście wów -
czas tzw. po li tycz ną po praw ność – czy nie
oba wia li ście się re ak cji pu blicz no ści?

Mi chał Gaw liń ski: Wy da je mi się, że nie ma
cze goś ta kie go jak po praw ność po li tycz na, bo czym -
że ona jest? Z po li ty ków moż na się śmiać, tak sa mo
jak z wszyst kich in nych przed sta wi cie li na sze go na -
ro du. Po li ty cy są oso ba mi pu blicz ny mi, są nam po -
trzeb ni. Mo że my się z ni mi zga dzać lub nie, ale ka -
ba ret jest for mą, któ ra po nie kąd ży je z te go, co jest
wi docz ne, pu blicz ne. Po li ty cy mu szą się z tym li czyć. 

PN: A czy zda rza ły się przy pad ki, gdy
wi dzo wie by li tak obu rze ni, że wy cho dzi li
pod czas Wa sze go wy stę pu? 

Mi chał Gaw liń ski: By wa ły ta kie sy tu acje,
zwłasz cza gdy gra li śmy „Mo he ro wy pro gram”. Kie -
dyś na sce nę we szła pa ni, któ ra da ła nam świę te ob -
raz ki, po wie dzia ła, że nie wol no śmiać się z re li gii. Ale
chcę pod kre ślić, że my ni gdy nie śmia li śmy się z re -
li gii. Na le ży od róż nić sfe rę ko ściel ną od re li gii,
przy czym nie śmia li śmy się z ko ścio ła ja ko in sty tu -
cji, tyl ko ra czej z wad i sła bo ści lu dzi, któ rzy ten ko -
ściół two rzą. Są to zwy kli lu dzie, któ rzy rów nież po -
peł nia ją błę dy, na le ży je po tę piać i pięt no wać. 

PN: Ja cy je ste ście pry wat nie – rów nie
śmiesz ni, co na sce nie, czy ra czej bar dzo
po waż ni?

Mi chał Gaw liń ski: Chy ba po waż ni, nie je ste -
śmy „du sza mi to wa rzy stwa”. Wie lu lu dzi my śli, że je -
ste śmy ka ba re cia rza mi dwa dzie ścia czte ry go dzi ny
na do bę, że cią gle im pre zu je my i dow cip ku je my.

A to nie jest re gu ła. Mo że to wy ni ka z te go, że pod -
cho dzi my do te go, co ro bi my, jak do na szej pra cy. Za -
wo do wo zaj mu je my się tyl ko tym. Po rów nu ję to do in -
nych za wo dów – czło wiek, któ ry pra cu je w biu rze,
gdy wra ca do do mu chce od po cząć, choć na chwi -
lę. Nie sie dzi bez prze rwy przed lap to pem, za wa lo -
ny ster tą pa pie rów. Tak sa mo my – nie mo że my być
ca ły czas śmiesz ni, bo to by nas chy ba za bi ło. Po trze -
bu je my chwi li dla sie bie. 

PN: A czy oso by, z któ ry mi roz ma wia cie
po wy stę pie lub spo ty ka cie pry wat nie,
„pod rzu ca ją” Wam ja kieś po my sły na ske -
cze, coś Wam pod po wia da ją?

Mi chał Gaw liń ski: Cza sem się to zda rza. Lu -
dzie pro szą nas, by ja kieś sło wa, roz mo wy, czy zda -
rze nia wy ko rzy stać na sce nie, to by wa in spi ru ją ce. 

PN: Jak Wam się gra w ta kich miej sco -
wo ściach jak Nie mo dlin? Czy jest ina czej
niż w du żych mia stach?

Mi chał Gaw liń ski: Nie dzie li my pu blicz no ści
na tą z wiel kich miast, ma leń kich mia ste czek, czy wsi.
Nie ma dla nas róż ni cy, gdzie gra my. Na to miast czu -
je się róż ni cę ze wzglę du na wiel kość sal, w któ rych
gra my. Gdy sa la jest mniej sza, wów czas szyb ciej ła -
pie się kon takt z pu blicz no ścią, to jest na pew no faj -
niej sze. Im więk szy jest kon takt z pu blicz no ścią, tym
jest na pew no le piej i dla nas, i dla pu blicz no ści.

PN: Dzię ku ję bar dzo za roz mo wę.
Mi chał Gaw liń ski: Ja rów nież dzię ku ję. 
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PN: Cięż ko jest być sa ty ry kiem?
Hen ryk Ce bu la: Oj, cięż ko, cięż ko – oczy wi ście żar tu ję. Jak w każ dej pro fe sji, bo trud no

tu mó wić o za wo dzie. Utrzy mać się z sa ty ry jest cięż ko, ale żyć z tym jest o wie le ła twiej. 
PN: Co naj bar dziej in spi ru je Pa na w ota cza ją cej rze czy wi sto ści spo łecz no

– po li tycz nej w Pol sce?
Hen ryk Ce bu la: Głu po ta, któ ra nie ma gra nic, grze chy igrzesz ki po łą czo ne zpru de rią, na kry -

te mo he ro wym be re tem oraz sto sun ki mię dzy ludz kie. 
PN: Nad czym obec nie Pan pra cu je? Czy po wsta je ja kiś no wy cykl pod su mo -

wu ją cy ak tu al ne wy da rze nia?
Hen ryk Ce bu la: Ostat nio du żo pra cu ję nad ry sun ka mi te ma tycz ny mi, któ re wy sy łam

na kon kur sy i wy sta wy na wszyst kie kon ty nen ty świa ta. Oczy wi ście nie za po mi nam o ak tu aliach
– sej mie, po li ty ce i po li ty kach, ko mi sjach i in nych ucie chach na sze go ży cia. 

PN: To ży czę po ła ma nia sta lów ki i ty sią ca no wych wi zji twór czych.
Hen ryk Ce bu la: Dzię ku ję. Ży czę mi ło śni kom „Kar pi ka” i Czy tel ni kom Pul su uda nych po -

ło wów na wio snę. 

Z Mi cha łem Gaw liń skim z ka ba re tu Neo -Nów ka
roz ma wia Ka ta rzy na Knie ja

Hen ryk Ce bu la – wy bit -
ny ar ty sta, oj ciec trzech có -
rek i pię ciu sy nów. Od 29 lat
na uczy ciel w Li ceum Sztuk
Pla stycz nych w Ja ro sła wiu.
Zdo byw ca po nad 80 na -
gród, od zna czo ny Brą zo -
wym Krzy żem Za słu gi i Zło tą
Od zna ką Za słu żo ny Dzia -
łacz Kul tu ry. Od pierw szej
edy cji Uczest nik Mię dzy na -
ro do we go Kon kur su Ry sun -
ku Sa ty rycz ne go „Kar pik”
or ga ni zo wa ne go przez
Ośro dek Kul tu ry w Nie mo -
dli nie. 

Cięż ko utrzy mać się z sa ty ry… Z Hen ry kiem Ce bu lą, zna ko mi tym pol skim ry sow ni kiem
i skan da li stą, roz ma wia Mi chał Gra czyk.

Lu bi my im pro wi zo wać

Radosław Bielecki,
Michał Gawliński
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Dzie ci, sta ran nie przy go to wa ne przez swo ich in struk to rów: Ka ta rzy nę Pa -
szu lę -Gryf, Agniesz kę Kar das, Mał go rza tę Do lak, To ma sza Ło zo wic kie go
i Mi cha ła Gra czy ka, za chwy ca ły ta len ta mi, mu zy kal no ścią, wy czu ciem ryt mu,
oby ciem ze sce ną, zdol no ścia mi ak tor ski mi i pla stycz ny mi. Zwłasz cza wy stęp
ma łych tan ce rzy przy go to wa nych przez Agniesz kę Kar das spo tkał się z wiel -
kim aplau zem pu blicz no ści; przed szko la ki w ukła dzie ta necz nym „Sen” oraz
star sze dzie ci (Ryt mix I i Ryt mix II), da ły z sie bie wszyst ko, co do ce ni li przy -
by li go ście. 

Wo ka li ści ze Stu dia Pio sen ki pierw szo rzęd nie wy ko na li tak trud ne utwo ry, jak
m. in.: „Od bi cia dwa” (Ma ry sia Ma lej ki), „Oku lar ni cy” (Mar ta Fe do ro wicz), „Tam,

gdzie nie ma już dróg” (Han na Wę grow ska), „Ave Ma ria” (Ur szu la Ma zur),
„Cyrk zi mą” (Do ro ta Zy siak) czy „Rę ka wicz ki” (Alek san dra Ka le ta). 

Nie za po mnia no rów nież o sce nie te atral nej – w prze za baw nej baj ce o „Zie -
lo nym Kap tur ku” wy stą pi ła mło dzież pod kie run kiem Mał go rza ty Do lak. 

Na za koń cze nie wi do wi ska wszy scy wy stę pu ją cy za pre zen to wa li się w pio -
sen ce „Wio sna”. Wy ko na nie to roz grza ło nie mo dliń ską pu blicz ność, wśród któ -
rej nie za bra kło Bur mi strza Nie mo dli na Mi ro sła wa Stan kie wi cza, ro dzi ców dzie -
ci bio rą cych udział w kon cer cie i wszyst kich przy ja ciół, któ rzy urze cze ni by li
po zio mem przed się wzię cia oraz wspa nia łym przy go to wa niem dzie ci. 

k. k.

Kon cert wio sen ny
W dniu 21 kwiet nia br., w sa li wi do wi sko wej Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie, od był się kon cert, pod -
czas któ re go swo je umie jęt no ści wo kal ne, ta necz ne oraz te atral ne za pre zen to wa li naj młod si wy cho -
wan ko wie Ośrod ka Kul tu ry. Kon cer to wi to wa rzy szył rów nież wer ni saż prac pla stycz nych ma łych ar -
ty stów z ko ła pla stycz ne go.

Finał koncertu

Najmłodsi artyści Rytmix

Rytmix - Przedszkolaki

Podziękowania za występ
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OCEANY 2010
Ośrodek Kultury w Niemodlinie zaprasza na Koncert
Laureatów VI Ogólnopolskiego Konkursu na Interpretację
Piosenek Agnieszki Osieckiej „Oceany” oraz recital
Stanisława Soyki, który odbędzie się dn. 21 maja 2010 r.,
o godz. 18.00.

Dla odbiorców spragnionych nie tylko
muzycznych wrażeń Ośrodek Kultury
w Niemodlinie poleca wystawę kolaży
autorstwa Michała Graczyka ze Stanisławem
Soyką w roli głównej, którą będzie można
odwiedzać również podczas trwania konkursu
i koncertu laureatów. 

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”.

Dzień Dziecka z Ośrodkiem Kultury
w Niemodlinie

1 czerwca 2010 r.

W programie:

10.00 – występ wychowanków Ośrodka Kultury
11.00 – „Śpiewać każdy może” - konkurs

karaoke, warsztaty plastyczne dla
najmłodszych

16.00 –19.00 – dyskoteka, konkursy, zabawy

Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie i Pry -
wat ne Ogni sko Mu zycz ne „Pre lu dium” za -
pra sza ją na kon cert pod su mo wu ją cy pra -
cę mło dych in stru men ta li stów, któ ry
od bę dzie się15 czerw ca br., ogodz.17.30.

Oddaj książkę!!! 
Amnestia dla czytelników
Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Niemodlinie

W ma ju czy tel ni cy, któ rzy nie od da li w ter -
mi nie ksią żek do bi blio te ki, bę dą mo gli to zro -
bić nie pła cąc ka ry. Po raz ko lej ny, i być mo że
ostat ni, spóź nial skich ura tu je amne stia, któ ra
trwać bę dzie do koń ca mie sią ca. War to więc
prze gląd nąć swo je pół ki i od dać, co na sze. Za -
le ży nam na tym, by książ ka by ła do stęp na dla
wie lu czy tel ni ków, a nie za le ga ła u jed ne go.
Roz wa ża my tak że moż li wość od da nia spraw
upo rczy wych dłuż ni ków w rę ce fir my win dy ka -
cyj nej. War to więc spraw dzić za so by do mo -
wej bi blio te ki, czy przy pad kiem nie ma w nich
ksią żek kie dyś wy po ży czo nych i jesz cze nie
od da nych. 

Re asu mu jąc przy po mi na my, że re gu la -
min bi blio te ki ja sno okre śla, iż wy po ży czo ne
książ ki na le ży zwró cić w ter mi nie 30 dni
od da ty wy po ży cze nia – bez ocze ki wa nia
na upo mnie nie. 

Za pra sza my więc wszyst kich
za po mi nal skich, aby sko rzy sta li

z amne stii i jak naj szyb ciej
od wie dzi li na szą Bi blio te kę.

Dy rek cja i Pra cow ni cy Bi blio te ki
w Nie mo dli nie

Sza now ni Pań stwo
Nie mo dliń skie To wa rzy stwo Re gio nal ne

oraz Nad le śnic two Tu ło wi ce

za pra sza ją na spo tka nie z cy klu

„Nie dzie la w Lip nie”
w nie dzie lę, 23 ma ja 2010 r.

o godz. 14.00.

Spo tka nie roz pocz nie się przy wej ściu
do ogro du den dro lo gicz ne go.

W pro gra mie:
• spa cer po ogro dzie den dro lo gicz nym

z prze wod ni kiem,
• kon kurs dla dzie ci,
• pre zen ta cja po żyt ków le śnych,
• de gu sta cja mio dów – z moż li wo ścią ich na by cia,
• wy sta wa oko licz no ścio wa Tu ło wic kie go Ośrod ka

Kul tu ry,
• ka wia ren ka Ko ła Go spo dyń z Gosz czo wic,
• zie lo na lo te ria oraz sprze daż drzew i krze wów

ozdob nych.



Wyśpiewane sukcesy 19

PULS
Niemodlina

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

Suk ce sy wo ka li stów
z Nie mo dli na w Klucz bor ku

Pierw sze suk ce sy już za naj młod szą gru pą
wo kal ną ze Stu dia Pio sen ki dzia ła ją ce go
w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie. 24 kwiet nia
br. trój ka wo ka li stów – To masz Pie trasz ko, Ka -
ta rzy na Ka nas i Alek san dra Ka le ta – re pre zen -
to wa ła Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie pod -
czas Wo je wódz kie go Kon kur su Pio sen ki
w Klucz bor ku „Baw się ra zem z na mi”. 

Gru pa wo kal na pra cu je od wrze śnia ubie -
głe go ro ku pod kie run kiem in struk to ra To ma -
sza Ło zo wic kie go. Naj młod szy z re pre zen tan -
tów Nie mo dli na – To masz Pie trasz ko,
w młod szej ka te go rii wie ko wej (do 13 lat) za wy ko na nie pio sen ki „Gram w zie lo ne” zdo był trze cie miej sce, po dob nie jak Ka ta rzy na Ka nas, któ ra w star szej ka -
te go rii wie ko wej (od 13 do 16 lat) za wy ko na nie pio sen ki „Gwiaz da fil mo wa” rów nież na gro dzo na zo sta ła miej scem trze cim. W star szej ka te go rii wie ko wej (od 13
do 16 lat) wy róż nie nie I stop nia za in ter pre ta cję pio sen ki „Rę ka wicz ki” zdo by ła Alek san dra Ka le ta. Red.

Wy śpie wa ne suk ce sy w Kor fan to wie
W dniach 29 i 30 kwiet nia 2010 r. w Kor fan to wie od -
by wał się Wo je wódz ki Dzie cię cy Fe sti wal Pio sen ki.
Wzię li w nim udział wy cho wan ko wie Ośrod ka Kul tu -
ry w Nie mo dli nie. 

Mag da le na Ska za za wy ko na nie dwóch pio se nek „Ta to” i „La lecz ka z sa skiej por -
ce la ny” w ka te go rii pierw szych klas gim na zjal nych zdo by ła I miej sce, na to miast Do ro -
ta Zy siak w ka te go rii dru gich klas gim na zjal nych za „Cyrk zi mą” i „Ludz kie ga da nie”
zo sta ła na gro dzo na wy róż nie niem. Mag da le na Mro żek wy śpie wa ła II miej sce w ka te -
go rii trze cich klas gim na zjal nych, a za in ter pre ta cję wy ko ny wa nych pio se nek kon kur -
so wych („Że gnaj kot ku” i „Ja dla pa na cza su nie mam”) otrzy ma ła do dat ko we wy róż -
nie nie i spe cjal ną na gro dę ju ry. So li stów do kon kur su przy go to wa ła Ka ta rzy na
Pa szu la -Gryf. Red.

Wy stęp z or kie strą
fe sti wa lo wą w Brze gu

24 mar ca br. star sza gru pa wo kal na
z Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie pro wa dzo na
przez Ka ta rzy nę Pa szu lę – Gryf wzię ła udział
w prze słu cha niach do Fe sti wa lu Pio sen ki „Brze -
skie ta len ty”. Do fi na ło we go kon cer tu lau re -
atów za kwa li fi ko wa ła się trój ka so li stów: Do ro -
ta Zy siak za wy ko na nie pio sen ki „Ludz kie
Ga da nie”, Ju sty na Ada mow ska za „Deszcz
w Ci snej” i Mar cin Ję drzej czyk za in ter pre ta cję
utwo ru „Śpiew oca le nia”. 

Fe sti wal, któ ry od by wał się w ra mach ob -
cho dów Dni Księ stwa Brze skie go, zor ga ni zo wa -
ny zo stał przez Brze skie Cen trum Kul tu ry i Eu -
ro pej ską Fun da cję Wspie ra nia Ta len tów Dzie ci
i Mło dzie ży „Mło dzi Ar ty ści”. Or ga ni za cja „Mło dzi Ar ty ści” sku pia do świad czo nych mu zy ków, ak to rów, pe da go gów, któ rzy za cel po sta wi li so bie wspie ra nie mło -
dych ta len tów.

30 kwiet nia br. wo ka li ści ze Stu dia Pio sen ki wzię li udział w warsz ta tach wo kal nych pro wa dzo nych przez zna ko mi te go mu zy ka, kom po zy to ra Krzysz to fa Mo ro -
ziń skie go i wraz z or kie strą fe sti wa lo wą wy stą pi li na Kon cer cie Ga lo wym, któ ry w ra mach ob cho dów Dni Księ stwa Brze skie go od był się 1 ma ja br., o godz. 16.00
na Dzie dziń cu Zam ku Pia stów Ślą skich. Red.

Kasia Kanas Ola Kaleta Tomasz Pietraszko

Dorota Zysiak Justyna Adamowska Marcin Jędrzejczyk

Magdalena Mrożek Magdalena Skaza



Mi nę ło 20 lat, jak ostat ni pierw -
szo ma jo wy po chód prze mknął
przez Nie mo dlin. Nie był tak

uro czy sty i barw ny jak daw niej i w ni -
czym nie przy po mi nał pierw szo ma jo we -
go świę ta z prze szło ści. Kla sa ro bot ni -
cza daw ne go po wia tu nie mo dliń skie go
już wcze śniej się go wy rze kła. Tyl ko dzia -
ła cze, nie do koń ca jesz cze wie rzą cy
w no we cza sy, ma ni fe sto wa li swo je przy -
wią za nie do tra dy cji. Nie ma się cze mu
dzi wić. Ta pięk na idea, przez la ta po li -
tycz nie nad uży wa na, w koń cu zde wa lu -
owa ła się, a nie za do wo le ni lu dzie nie
chcie li już wię cej ma ni fe sto wać swo je go
za do wo le nia.

Pierw szo ma jo we świę to ro bot ni ków zna ne
by ło w po wie cie nie mo dliń skim już w okre sie
mię dzy wo jen nym, jed nak pierw szo ma jo we po -
cho dy or ga ni zo wa no tu rzad ko. Od by wa ły się
one je dy nie w miej sco wo ściach tzw. prze my -
sło wych, gdzie swo ją dzia łal ność pro wa dzi ły
związ ki za wo do we. Po zo sta łe miej sco wo ści,
ja ko ty po wo rol ni cze, nie an ga żo wa ły się
w spra wy ro bot ni ków i ich wal ki o zdo by cze
so cjal ne. Tak wspo mi na przed wo jen ne świę -
to 1 Ma ja nie ży ją cy już pan Fe lix Schmol ke
z Gol czo wic (frag ment ar ty ku łu pt. „Der 1.
Mai in der He imat” /1 Ma ja w oj czyź nie/
z mie sięcz ni ka „Grot t kau – Fal ken ber ger He -
imat blatt” nr 4/2010 w prze kła dzie nie mo -
dlin. org):

„... Gol czo wi ce by ły wio ską, w któ rej du ża
część lu dzi pra co wa ła za wo do wo. 1 Ma ja za -
czę to świę to wać tu po I woj nie świa to wej.
W tym dniu du ża część miesz kań ców wsi gro -
ma dzi ła się przy go spo dzie „Pod zie lo nym
drze wem” (Zum grünen Baum). Na po cząt ku
prze wod ni czą cy związ ku za wo do we go prze -
ma wiał en tu zja stycz nie do ze bra nych. Po tem
dłu gi rząd lu dzi z wy cią gnię ty mi do gó ry fla -
ga mi roz po czy nał po chód wo kół wio ski. By ła
przy tym rów nież i or kie stra, któ ra swo imi
trą ba mi i pu zo na mi przy gry wa ła do mar szu.
Po po cho dzie uro czy sto ści, któ re zwy kle prze -
cią ga ły się do póź nych go dzin noc nych, kon -
ty nu owa no w sa li ta necz nej w go spo dzie.
Uczest ni czy li w nich mło dzi i sta rzy, dla któ -
rych by ło to szcze gól ne wy da rze nie. Na le ży
przy tym za zna czyć, że je że li świę to wy pa dło
w dzień ro bo czy ni ko mu nie wy pła ca no za to
dniów ki. Dzi siaj 1 Ma ja mo że my świę to wać
bez prze szkód. Ten dzień prze bu dze nia i po -
dzię ko wa nia, po wi nien być dla wszyst kich
sym bo lem po stę pu so cjal ne go, któ re go zdo -
by cze po win ni śmy sza no wać. My sta rzy wie -
my, że wcze śniej by ło cał kiem ina czej, ale
i mło de po ko le nie po win no zda wać so bie z te -
go spra wę...”

Po 1945 ro ku, w no wej po wo jen nej rze czy -
wi sto ści, po cho dy pierw szo ma jo we uro sły
do ran gi sym bo lu. W mia rę upły wu ko lej nych
lat za bra kło miej sca na spon ta nicz ne wy ra ża -
nie ra do ści, a po cho dy sta ły się obo wiąz ko we.
Wszyst ko mu sia ło być za pla no wa ne, zor ga ni -
zo wa ne i per fek cyj nie wy ko na ne, aby do brze
przy słu żyć się po li tycz nej idei. Od po wied nio
wcze śniej przy go to wy wa no trans pa ren ty z ha -
sła mi ob wiesz cza ją cy mi sto sow ny sza cu nek
do par tii ro bot ni czej i lu do we go pań stwa, wy -

ko ny wa no prze róż ne em ble ma ty chwa lą ce ów -
cze sną rze czy wi stość. Wiel ką ro lę od gry wa ły tu
szko ły, któ re nie jed no krot nie prze ści ga ły się
w po my słach pre zen ta cji pierw szo ma jo wych.
Wy my śla no ha sła, za rów no pi sa ne jak i skan -
do wa ne „spon ta nicz nie” pod czas póź niej sze go
prze mar szu przez mia sto.

W przed dzień 1 Ma ja, w go dzi nach wie -
czor nych, w Nie mo dli nie or ga ni zo wa no cap -
strzyk. Był to uro czy sty prze marsz har ce rzy
z huf ca Nie mo dlin przez mia sto do zam ku.
Har ce rze i har cer ki w mun du rach, z pło ną cy -
mi po chod nia mi w rę kach, ma sze ro wa li dum -
nie przez nie mo dliń ski ry nek, aby na ko niec
roz pa lić ogni sko na go spo dar czym dzie dziń cu
zam ku i wziąć udział w uro czy stym ape lu.

W dniu 1 Ma ja w Nie mo dli nie od by wa ły
się tzw. po cho dy po wia to we. Smęt ne i ospa łe
mia stecz ko oży wia ło się wów czas na krót ko
i tęt ni ło nie na tu ral nym gwa rem. W go dzi nach
po ran nych na miej sco wy sta dion spor to wy
zjeż dża ły się de le ga cje z po szcze gól nych za -
kła dów pra cy i szkół z ca łe go po wia tu. Ni ko go
nie mo gło za brak nąć. De le ga ci wy sy py wa li
się z au to bu sów, osi no bu sów, ny sek, żu ków,
w za leż no ści od te go, czym uda ło im się tu do -
je chać. Każ dy dzier żył w rę ce ja kąś sztur mów -
kę, al bo em ble mat fir my, któ rą re pre zen to -
wał. Sta dion po ma łu za peł niał się. Od ra na
gra ły „ku ku ryź ni ki”, czy li gło śni ki roz wie szo ne

wy so ko na słu pach i drze wach, pod łą czo ne
do pro wi zo rycz ne go ra dio wę zła in sta lo wa ne -
go w drew nia nej bud ce dla pił ka rzy al bo w są -
sia du ją cym ze sta dio nem De fa li nie. Gło śno
roz brzmie wa ły buń czucz ne mar sze, po lo ne zy
al bo pie śni lu do we. De le ga ci, za nim przy dzie -
lo no im miej sce w po cho dzie, błą ka li się
po mu ra wie bo iska w po szu ki wa niu cze goś
do pi cia. O tej po rze kró lo wa ło pi wo – ma ły
nie mo dliń ski bą czek po pra wia ją cy na strój. Pi -
wa w tym dniu nie mo gło za brak nąć, za co od -
po wie dzial ny był miej sco wy bro war. Ci, któ rzy
zgłod nie li na świe żym po wie trzu, za spo ka ja li
głód buł ką z pa rów ką czy kieł ba są. Bar dziej
od waż ni po si la li się woj sko wą gro chów ką i bi -
go sem. Pierw szo ma jo we mo bil ne bu fe ty –
urzą dza ne przez oko licz ne GS -y al bo nie mo -

dliń ski PSS, naj czę ściej na pa ce po pu lar nych
sa mo cho dów do staw czych ty pu „Żuk” – w tym
dniu za wsze by ły do brze za opa trzo ne. 

W koń cu po chód ru szał. Po wo li, ocię ża le,
a miał do po ko na nia, ba ga te la, pra wie 2 km.
Na po cząt ku szły za kła dy pra cy – lu dzie
w gar ni tu rach, płasz czach, kurt kach, be re -
tach, ka pe lu szach, w za leż no ści od mo dy i po -
go dy. Po śród nich sztur mów ki, ha sła, em ble -
ma ty, te raz nie sio ne nie dba le i by le jak,
póź niej jed nak, w mia rę zbli ża nia się do ce lu,
któ rym by ły ho no ro we try bu ny usta wio ne
w po ło wie ryn ku, wszyst ko na bie ra ło ele gan -
cji i szy ku. 

Po za kła dach pra cy – a w la tach sześć -
dzie sią tych i sie dem dzie sią tych by ło ich cał -
kiem spo ro – ru sza ły szko ły. By ły to zwy kle
barw ne dzie cię ce ko ro wo dy, z wiel ką tek tu ro -
wą tar czą szkol ną nie sio ną na prze dzie każ dej
gru py. Dzie ci wy po sa żo ne by ły w ma łe cho rą -
giew ki, tek tu ro we „go łąb ki po ko ju” na kij kach,
ba lo ni ki, al bo też w kwia ty, wy ko na ne z ko lo -
ro wej bi bu ły, któ ry mi uf nie wy ma chi wa ły
przed try bu ną. Po chód koń czy ły po zo sta łe in -
sty tu cje, naj czę ściej klu by spor to we. Łącz nie
w cza sie po cho du, przez uli cą Opol ską i ry nek
prze ta cza ło się oko ło dwóch ty się cy osób!

Po cząt ko we tempo by ło iście żół wie. Po -
chód, idą cy uli cą Opol ską, co ka wa łek sta -
wał, cze kał, to znów ru szał i tak mniej wię cej
do wy so ko ści zam ku. Tem po ro sło przy wej -
ściu na ry nek. Tu by ła ho no ro wa try bu na,
a na niej naj waż niej si nie mo dliń scy dzia ła cze
i przed sta wi cie le władz po wia to wych. Spi ker
pre zen to wał po szcze gól ne gru py i wy chwa lał
osią gnię cia. Każ da gru pa, któ ra koń czy ła po -
chód, tzn. kie dy już mi nę ła try bu nę, pod cho -
dzi ła do umó wio ne go miej sca i od da wa ła
pierw szo ma jo we re kwi zy ty, któ re wra ca ły
do fa brycz nych i szkol nych ma ga zyn ków,
gdzie cze ka ły do na stęp ne go ro ku. 

Po po cho dzie świę to przy bie ra ło na nor -
mal no ści. Po zba wio ne po li tycz nych ak cen tów
sta wa ło się for mą lu do we go fe sty nu. W każ -
dej więk szej miej sco wo ści od by wa ły się prze -
róż ne dar mo we im pre zy. Od za baw lu do wych,
na wol nym po wie trzu i w go spo dach, po przez
nie od płat ne se an se ki no we, po me cze pił kar -
skie np. tra dy cyj ny, co rocz ny „mecz o becz kę
pi wa” w Tu ło wi cach. Wszy scy do sko na le się
ba wi li, zwłasz cza, że po go da w tym pierw -
szym ma jo wym dniu prze waż nie do pi sy wa ła. 
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