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NOCLEGI

Dro dzy Czy tel ni cy!

Od da je my w Wa sze rę ce pierw sze,
w tym ro ku, wy da nie „Pul su Nie mo dli na”. Jak
zwy kle ma my dla Was wie le in for ma cji kul tu -
ral nych, cie ka wo stek hi sto rycz nych oraz bie -
żą cych wy da rzeń z te re nu Gmi ny Nie mo dlin. 

Już po raz dzie więt na sty za gra ła Wiel ka
Or kie stra Świą tecz nej Po mo cy. Na sza gmina
i tym ra zem przy łą czy ła się do tej cha ry ta tyw -
nej ak cji, o czym bę dą mo gli Pań stwo prze -
czy tać na ła mach „Pul su Nie mo dli na”.

W stycz niu go ści li śmy w Nie mo dli nie
Po la ków miesz ka ją cych w Do li nie na Ukra -
inie – o tej wzru sza ją cej wi zy cie rów nież pi -
sze my w na szym mie sięcz ni ku.

Wzo rem ubie głych wy dań wie le uwa -
gi po świę ca my spra wom zwią za nym z ży -
ciem przed szko li i szkół (m. in. pi sze my
o ja seł kach w Przed szko lu nr 1 i nr 2 w Nie -
mo dli nie, w Szko le Pod sta wo wej nr 1
w Nie mo dli nie, o za ba wie kar na wa ło wej
w Szko le Pod sta wo wej w Ro gach i o „Ma -
gicz nym Wie czo rze Po ezji” w Pu blicz nym
Gim na zjum w Gra czach).

Za na mi stud niów ka Ze spo łu Szkół im.
Bo le sła wa Chro bre go w Nie mo dli nie. Przy -
szli ma tu rzy ści po dzie li li się za tem z na mi
swo imi re flek sja mi na te mat te go waż ne go
wy da rze nia. Za miesz cza my rów nież re la cję
zdję cio wą ze stud niów ki w Tech ni kum Le -
śnym w Tu ło wi cach, na któ rej go ści ła na -
sza re dak cja.

W tym nu me rze nie za brak nie rów nież re la cji z prze bie gu tur nie jów spor to wych, któ re od by ły się w Nie mo -
dli nie, wy da rzeń kul tu ral nych, a tak że wy wia dów z cie ka wy mi ludź mi oraz za po wie dzi kul tu ral nych i pro po zy cji
spę dze nia cza su wol ne go dzie ci i mło dzie ży Gmi ny Nie mo dlin pod czas zbli ża ją cych się fe rii zi mo wych.

Z okazji zbliżających się „Walentynek” wszystkim
zakochanym i kochającym życzymy nierozerwalnej trwałości

uczuć, wzajemnej fascynacji – na co dzień i od święta
oraz szczęścia w miłości, która nadaje sens życiu

Re dak cja



3WOŚP

Od ra na na uli cach Nie mo dli na, z pusz ka mi
i iden ty fi ka to ra mi WOŚP, kwe sto wa li mło dzi wo -
lon ta riu sze, li cząc na hoj ność miesz kań ców i, jak
zwy kle, nie za wie dli się – już po kil ku go dzi nach
– pusz ki by ły wy peł nio ne nie mal po brze gi, a to był
do pie ro po czą tek. 

Wszy scy, któ rzy pra gnę li wes przeć or kie strę,
mo gli to uczy nić rów nież na ha li wi do wi sko wo -spor -
to wej w Nie mo dli nie, gdzie Ośro dek Kul tu ry w Nie -
mo dli nie, or ga ni za tor im pre zy, przy go to wał pro gram
roz gry wek spor to wych. Zna lazł się w nim m.in. tur -
niej pił ki noż nej dla naj młod szych. Wzię ły w nim
udział trzy dru ży ny skła da ją ce się z uczniów Szko ły
Pod sta wo wej nr 1 w Nie mo dli nie oraz dru ży na Szko -
ły Pod sta wo wej nr 2 w Nie mo dli nie. Wy nik nie był
naj waż niej szy, ale me cze przy cią ga ły uwa gę dzię ki
za pa ło wi dzie ci i ich za an ga żo wa niu. 

Po me czach dzie ci przy szedł czas na star szych
– dla nich zor ga ni zo wa no tur niej pił ki siat ko wej.
Po za cię tej ry wa li za cji, ale z za cho wa niem za sad fa -
ir -play, zwy cię żył ze spół skła da ją cy się z uczniów
i ab sol wen tów Pu blicz ne go Gim na zjum w Gra czach.
Dru gie miej sce przy pa dło nie mo dliń skim sa mo rzą -
dow com, trze cie dru ży nie „Resz ta Świa ta”, na to -
miast czwar te miej sce za ję ła eki pa z Ze spo łu Szkół
w Nie mo dli nie. 

Du że wra że nie na pu blicz no ści zgro ma dzo nej
na wi dow ni ha li spor to wej zro bił po kaz wy ci ska nia
sztan gi przez olim pij czy ka z Pe ki nu – Sła wo mi ra

Szy mań skie go, któ ry oprócz si ły mię śni, za pre zen -
to wał rów nież wiel ką si łę du cha i do bre ser ce. Prze -
ka zał bo wiem na li cy ta cję sza lik i ko szul kę z Olim -
pia dy w Pe ki nie. 

W trak cie roz gry wek li cy to wa no tak że wie le in -
nych rze czy po da ro wa nych przez lu dzi do brej wo li
z Gmi ny Nie mo dlin oraz przez Wiel ką Or kie strę
Świą tecz nej Po mo cy. Zli cy to wa no m.in. ga dże ty, ka -
len da rze, ko szul ki i in ne pa miąt ki Fun da cji, książ ki
i al bu my o Nie mo dli nie, aku mu la tor sa mo cho do wy,
wi zy tę u opty ka i ta lon na oku la ry, kar ne ty na si łow -
nię oraz in ne prze ka za ne przez fun da to rów pa miąt -

ki. Wiel kim po wo dze niem cie szy ły się, spe cjal nie
upie czo ne na tę oka zję, tort oraz piz za z nie mo dliń -
skiej piz ze rii.

Go rą ce ser ca miesz kań ców Nie mo dli na spra -
wi ły, że do wspól nej ka sy Wiel kiej Or kie stry Świą -
tecz nej Po mo cy tra fi ło po nad sześć ty się cy zło -
tych, co z pew no ścią spra wi, że dzię ki sprzę to wi,
któ ry zo sta nie za ku pio ny, uśmiech nie się nie jed na
dzie cię ca bu zia. 

Im pre zę w Nie mo dli nie, po dob nie jak w wie lu
mia stach w Pol sce, za koń czy ło sym bo licz ne świa teł -
ko do nie ba. 

Or ga ni za to rzy ak cji w Nie mo dli nie (Ośro dek
Kul tu ry w Nie mo dli nie) pra gną ser decz nie po dzię ko -
wać za za an ga żo wa nie i po moc fi nan so wą wszyst -
kim ofia ro daw com, uczest ni kom i spon so rom 19 Fi -
na łu WOŚP, któ ry mi by li:

– Ja cek Pa lusz kie wicz – Fun da cja WOŚP
– Mi ro sław Stan kie wicz – Bur mistrz Nie mo dli na
– Jan Olek sa – PSS Spo łem
– Ma rian Olek sa – Re stau ra cja „Na Wy spie”
– Fir ma Au to part
– Mar cin Oracz – Za kład Optycz ny w Nie mo dli nie
– dr Elż bie ta Ro ga la – oku li sta w Nie mo dli nie
– Re na ta Szpiech – piz ze ria Pri ma ve ra w Nie mo -

dli nie
– Piotr Peł ka – cu kier nia w Nie mo dli nie 
Szcze gól ne po dzię ko wa nia na le żą się kwe stu ją -

cym wo lon ta riu szom: Mar ce li nie Kraw czuk, Mar cie
Ma zu ruk, Mar cie Wy dra i An nie Zie liń skiej.

kk

Wiel ka Or kie stra Świą tecz nej
Po mo cy za gra ła w Nie mo dli nie
W dniu 9 stycz nia br. od był się 19 Fi nał WOŚP. Tym ra zem ze bra ne
pie nią dze zo sta ły prze zna czo ne na sprzęt po trzeb ny w le cze niu
cho rób uro lo gicz nych i ne fro lo gicz nych u dzie ci. Jak co ro ku, na sze
mia sto rów nież włą czy ło się w zbiór kę pie nię dzy, któ re za si lą kon -
to WOŚP.

Sławomir Szymański podpisuje wylicytowany
szalik z Olimpiady w Pekinie

Wolontariusze

Uczestnicy turnieju piłki nożnej
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W dniach od 15 do 18 stycz nia br.
w Nie mo dli nie go ści ła kil ku na sto oso bo wa
de le ga cja na szych ro da ków miesz ka ją -
cych w Do li nie na Ukra inie, mie ście part -
ner skim Nie mo dli na.

Prze wod ni czył jej ksiądz Krzysz tof Pa na so wiec,
któ ry na co dzień, we współ pra cy ze stro ną pol ską
– Gmi ną Nie mo dlin oraz Sto wa rzy sze niem Przy ja ciół
Zie mi Do liń skiej – opie ku je się Ko ścio łem Ka to lic kim
w Do li nie, dba rów nież o to, by kon tak ty Po la ków
z Oj czy zną by ły jak naj częst sze. 

Waż ną czę ścią wi zy ty by ły nie dziel ne uro czy -
sto ści w Ko ście le Pa ra fial nym w Nie mo dli nie, w cza -

sie któ rych ksiądz Krzysz tof Pa na so wiec od pra wił
Mszę Świę tą, a tak że wrę czył Zbi gnie wo wi Ja giel nic -
kie mu – Pre ze so wi Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół Zie mi
Do liń skiej spe cjal ne wy róż nie nie – me dal, przy zna ny
przez ar cy bi sku pa Mie czy sła wa Mo krzyc kie go – Me -
tro po li tę Lwow skie go, któ ry jest wy ra zem wdzięcz no -
ści za wie le lat pra cy słu żą cej pod trzy my wa niu wię -
zi Kre so wian z kra jem. 

Na za koń cze nie mszy pa ra fia nie mo gli usły -
szeć krót ki kon cert ko lęd w ję zy ku ukra iń skim i pol -
skim, któ rym ura czy ły ich mło de miesz kan ki Do li ny. 

Na za pro sze nie Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół Zie mi
Do liń skiej go ście z Ukra iny, przed sta wi cie le władz sa -
mo rzą do wych Nie mo dli na i Tu ło wic na cze le z Bur mi -
strzem Mi ro sła wem Stan kie wi czem i Wój tem Wie sła -
wem Ple wą, a tak że Kre so wia nie za miesz ku ją cy Zie mię
Nie mo dliń ską uda li się na spo tka nie opłat ko we, któ re
by ło oka zją do wy mia ny ży czeń, wznie sie nia to a stu,
wspól ne go śpie wa nia, wie lu wspo mnień i wzru szeń. 

W cza sie wi zy ty w Pol sce miesz kań cy Do li ny,
oprócz Nie mo dli na, mie li oka zję zwie dzić tak że Tu ło -

wi ce. Na za pro sze nie Bur mi strza Nie mo dli na go -
ści li w Urzę dzie Mia sta w Nie mo dli nie, a tak że w dro -
dze na Ukra inę zwie dzi li klasz tor na Ja snej Gó rze
w Czę sto cho wie. 

War to pod kre ślić, że na czas po by tu ukra iń skiej
de le ga cji w na szym mie ście, Nie mo dli nia nie uży czy -
li jej go ścin no ści w swo ich do mach. 

kk 

No wy Rok w Grodź cu
Już po raz dzie sią ty miesz kań cy

Grodź ca wi ta li No wy Rok przy pło ną -
cym ogni sku. Ini cja to rem i or ga ni za to -
rem te go syl we stro we go spo tka nia
jest miesz ka niec miej sco wo ści – Sta ni -
sław Mam czyń ski. 

Dzię ki je go sta ra niom co rocz nie na pla cu
przed krzy żem po wsta je im po nu ją ce, się ga ją ce
trzech me trów wy so ko ści, ogni sko. 

Gdy zbli ża się pół noc, gro ma dzą się
przy nim miesz kań cy, by w tej wspa nia łej, mi -
stycz nej sce ne rii przy wi tać No wy Rok. Sły chać
bi cie ze ga ra, strze la ją fa jer wer ki i, co naj waż -
niej sze, wszy scy wszyst kim skła da ją ży cze nia.
Ten bar dzo waż ny i in te gru ją cy ca łą spo łecz ność
mo ment, stał się wła ści wie lo kal ną tra dy cją.

Od cho dząc od ogni ska, któ re pa li ło się
jesz cze dłu go w pierw szy dzień No we go Ro ku,
miesz kań cy dzię ko wa li pa nu Sta ni sła wo wi sło -
wa mi: „Stasz ku, tak trzy maj”. 

Pew nie za rok miesz kań cy Grodź ca znów
licz nie spo tka ją się w tym miej scu. 

K. B.

Zbi gniew Ja giel nic ki
rys bio gra ficz ny

Pre zes Sto wa rzy sze nia
Przy ja ciół Zie mi Do liń -
skiej. Syn Do li ny, za słu żo -
ny dla Nie mo dli na.

Uro dził się wDo -
li nie - daw ne wo je -
wódz two sta ni sła -
wow skie. W Do li nie
miesz kał do szes na -

ste go ro ku ży cia. Był świad kiem okrut nych zbrod ni, ja -
kich do ko ny wa ła na lud no ści pol skiej ban da Ukra iń -
skiej Po wstań czej Ar mii. Z te go po wo du, jak więk szość
Po la ków, mu siał opu ścić swo je ro dzin ne stro ny. Przy -
był na Śląsk. Ukoń czył Tech ni kum Pi wo war skie w Ty -
chach. Pra co wał wWał brzy skich Za kła dach Pi wo war -
skich, zo stał kie row ni kiem bro wa ru. 

Ze wzglę du na kli mat, nie ko rzyst nie wpły wa ją -
cy na zdro wie dzie ci, Zbi gniew Ja giel nic ki, wraz
z ro dzi ną, prze niósł się do Nie mo dli na. 

W 1960 ro ku w Nie mo dli nie ist niał ma ły, chy -
lą cy się ku upad ko wi bro war, któ re go rocz na pro -
duk cja pi wa wy no si ła oko ło czter na stu ty się cy hek -
to li trów. W tym cza sie we szło w ży cie za rzą dze nie,
że ma łe bro wa ry bę dą zli kwi do wa ne.

Dy rek tor Bro wa ru w Brze gu przy po mniał so bie
o mło dym, zdol nym pi wo wa rze. Za pro po no wał
więc sta no wi sko kie row ni ka Bro wa ru w Nie mo dli -
nie Zbi gnie wo wi Ja giel nic kie mu na rocz ny okres
prób ny. Wa run kiem prze trwa nia by ło zwięk sze nie
pro duk cji pi wa. 

Kie dy w 1995 ro ku Zbi gniew Ja giel nic ki od cho -
dził na eme ry tu rę, rocz na pro duk cja pi wa wy no si -
ła osiem dzie siąt czte ry ty sią ce hek to li trów. 

W okre sie od 1960 ro ku do 1995 ro ku w Bro wa -
rze Nie mo dlin zmo der ni zo wa no wa rzel nię pi wa, po -
wsta ła no wa ha la ma szyn wraz z za ple czem so cjal -
nym dla pra cow ni ków, wy bu do wa no no we warsz ta ty
me cha nicz ne, no we ga ra że dla sa mo cho dów. Po -
wsta ła no wa ko tłow nia z eko lo gicz nym ko tłem. 

Spo śród wie lu dy plo mów i od zna czeń, ja kie
Zbi gniew Ja giel nic ki po sia da w swo jej ko lek cji, naj -

bar dziej jest za do wo lo ny z dy plo mu, ja ki je go za -
kład otrzy mał za za ję cie I miej sca we współ za wod -
nic twie bro wa rów, któ re wy twa rza ją do stu ty się cy
hek to li trów pi wa w Pol sce. 

W 1960 ro ku Zbi gniew Ja giel nic ki prze jął upa -
da ją cy ma ły bro war, a prze cho dząc na eme ry tu rę
prze ka zał pięk ny, no wo cze sny za kład, w któ rym
pra co wa ło osiem dzie się ciu pra cow ni ków.

W 1992 ro ku po wstał Klub Przy ja ciół Do li ny
w Oła wie, wy bra no Za rząd skła da ją cy się z dzie się ciu
osób zca łej nie mal Pol ski. ZNie mo dli na wy bra no Zbi -
gnie wa Ja giel nic kie go i Ja na Waj ma na. Klub miał
na ce lu po moc w od bu do wie Ko ścio ła w Do li nie. 

W dniu 21 ma ja 1997 ro ku zo sta ło za ło żo ne
Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Zie mi Do liń skiej z sie dzi -
bą w Nie mo dli nie. Do sto wa rzy sze nia włą czo no
Klub Do li nia ków z Oła wy. Na pre ze sa wy bra no
Zbi gnie wa Ja giel nic kie go, któ ry każ de go ro ku
– w le cie jest po now nie wy bie ra ny. Oka zał się bo -
wiem nie za stą pio ny. Jest za an ga żo wa ny ca łym ser -
cem, ca łą si łą wo li w od bu do wę, nie tyl ko Ko ścio ła
w Do li nie, ale tak że w Bo le cho wie i Ka łu szu. Na le -
ży za zna czyć, że tyl ko głów ny oł tarz w Ko ście le
w Do li nie, na któ ry zło ży li się człon ko wie Sto wa rzy -
sze nia Zie mi Do liń skiej oraz sym pa ty cy, kosz to wał
po nad pięć dzie siąt ty się cy zło tych.

Oprócz po mo cy w od bu do wie trzech ko ścio -
łów, co rok, już od dzie się ciu lat, przy jeż dża ją do Pol -
ski na wa ka cyj ny wy po czy nek dzie ci po cho dze nia
pol skie go z Do li ny, Bo le cho wa i Ka łu sza.

Za tą dzia łal ność Zbi gniew Ja giel nic ki zo stał
od Ka pi tu ły Ho no ro wej od zna czo ny me da lem
obroń cy Kre sów Wschod nich.

11 wrze śnia 2010 ro ku Me tro po li ta Lwow ski
ar cy bi skup Mie czy sław Mo krzyc ki przy znał Zbi gnie -
wo wi Ja giel nic kie mu Dy plom i „Me dal bł. Ja ku ba
Strze mie”. 

Szko da, że nas Kre so wia ków jest co raz mniej.
Mo że za lat nie wie le już nie bę dzie nas.
Za brak nie Kre so wia ków, co ży li tu, wśród was.
Za brak nie Kre so wia ków, co na Śląsk przy by li,
Bo swe ro dzin ne stro ny na za wsze utra ci li.

Jan Waj man
dłu go let ni pra cow nik Bro wa ru w Nie mo dli nie

Spo tka nie Kre so wian w Nie mo dli nie

Spotkanie Kresowian

Kolędy w wykonaniu młodych
mieszkanek Doliny
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„Ta de usze” po raz szó sty
Tra dy cyj nie, w okre sie po prze dza ją cym

świę ta Bo że go Na ro dze nia, Szko ła Pod -
sta wo wa w Ro gach or ga ni zu je uro czy stą
ga lę wrę cze nia Ta de usza – sta tu et ki na -
zwa nej na cześć pa tro na pla ców ki – Ta de -
usza Ko ściusz ki.

Otrzy mu ją je wy bit ne oso bo wo ści, któ re swo ją
dzia łal no ścią i po mo cą wspie ra ją w spo sób szcze gól -
ny szko łę w Ro gach, słu żąc tym sa mym ca łej spo łecz -
no ści za miesz ku ją cej miej sco wość. 

Tak też by ło pod ko niec 2010 r., kie dy to 16
grud nia br., już po raz szó sty wrę czo no te wy jąt ko -
we na gro dy, przy zna ne w trzech ka te go riach:

Ka te go ria I – OSO BA WSPIE RA JĄ CA
SZKO ŁĘ W SPO SÓB SZCZE GÓL NY 

• Cze sław Pasz kow ski – prze wod ni czą cy gmin -
nej ko mi sji do spraw spo łecz nych, czyn nie po ma ga -
ją cy i wspie ra ją cy ini cja ty wy szko ły. Sta tu et kę
Tadeusza otrzy mał za ca ło kształt dzia łań pro wa dzo -
nych na rzecz roz wo ju szko ły w Ro gach.

• To masz Ko ni na – dy rek tor opol skie go te atru
im. Ja na Ko cha now skie go. Ar ty sta sta tu et kę Ta de -
usza otrzy mał za wspie ra nie dzia łal no ści te atru ama -
tor skie go w Ro gach. 

Ka te go ria II – DZIA ŁAL NOŚĆ NA RZECZ
SZKO ŁY

• Zdzi sław Wa sy lik– wie lo let ni kie row nik szko -
ły, re ży ser spek ta kli te atral nych, przy ja ciel – z wiel ką
pa sją an ga żu ją cy się w ży cie spo łecz ne. Sta tu et kę Ta -
de usza otrzy mał za dzia łal ność na rzecz śro do wi ska
lo kal ne go, w tym zwłasz cza dzia ła nia in te gru ją ce
spo łecz ność szko ły ze śro do wi skiem.

• Mi ro sław Stan kie wicz – Bur mistrz Nie mo dli -
na, oso ba ak tyw nie dzia ła ją ca na rzecz roz wo ju
oświa ty gmin nej. Dzię ki pod ję tym przez nie go de cy -
zjom moż li wa sta ła się re ali za cja in we sty cji wy mia -
ny da chu na bu dyn ku szko ły. Sta tu et kę Ta de usza
otrzy mał za pre cy zyj ne de fi nio wa nie po trzeb lo kal ne -
go śro do wi ska i sku tecz ną re ali za cję ce lów po przez
róż no ra kie for my dzia łal no ści.

• Wie sław Po go now ski – sta tu et kę Ta de usza
otrzy mał za bez in te re sow ną po moc i ak tyw ną pra -
cę na rzecz pro mo cji szko ły, za wspie ra nie jej dzia łań
i ak tyw ne  an ga żo wa nie się w re ali za cję róż nych pro -
jek tów. 

Ka te go ria III – DAR CZYŃ CA, SPON SOR
• Le szek Wo ło wiec – wła ści ciel Fir my „Isan –

Bud” w Nie mo dli nie. Dzię ki je go ofiar no ści dzie ci ze
szko ły w Ro gach mo gły uczest ni czyć w wy jaz dach
wa ka cyj nych i zi mo wych. Sta tu et kę Ta de usza otrzy -
mał za po moc ma te rial ną świad czo ną dla uczniów
oraz wspie ra nie uta len to wa nej mło dzie ży. 

• Sta ni sław Ła buz – ab sol went szko ły w Ro -
gach, wła ści ciel za kła du sto lar skie go w Tłu sto rę bach.

Jak co ro ku, uro czy stość od by ła się w spe cjal nie
na tę oka zję przy go to wa nej sa li gim na stycz nej szko -

ły. Na stro ju i kli ma tu do da wał przed świą tecz ny wy -
strój, a przede wszyst kim za sia da ją cy przy sto łach
za pro sze ni go ście, ucznio wie, ro dzi ce i miesz kań cy
oko licz nych miej sco wo ści. 

„Są lu dzie, któ rym za szczyt przy no szą or de ry i są
lu dzie, któ rzy przy no szą za szczyt or de rom – w przy -
pad ku na szych skrom nych or de rów – sta tu etek moż -
na by rzec, że to wła śnie lu dzie są ich za szczy tem –
po wie dzia ła dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej w Ro gach
– Jo lan ta Włoch. – Cie szę się, że tak wie lu lau re atów
jest z na mi. Sześć lat te mu, kie dy przy zna wa li śmy
pierw sze wy róż nie nia, nikt z nas nie przy pusz czał, że
dzię ki tej skrom nej sta tu et ce tak wie le wspa nia łych
osób sku pi się wo kół na szej szko ły. Są wśród lau re -
atów oso by róż nych pro fe sji, są na si ab sol wen ci, ro -
dzi ce, są wła ści cie le róż nych za kła dów i firm, są też
wło da rze na szej gmi ny. Wszyst kie te oso by łą czy
jed no – życz li wość i chęć wspie ra nia na szych dzia łań.
Za to wszyst ko mo gę tyl ko krót ko po wie dzieć: Dzię -
ku ję” – pod su mo wa ła.

Oprócz wrę cze nia sta tu etek wszyst kim lau re -
atom, ży czeń i po dzię ko wań, nie za bra kło tak że wy -
stę pów uczniów Szko ły Pod sta wo wej w Ro gach, któ -
re zwia sto wa ły ma ją ce wkrót ce na stą pić świę ta.

Ostat nim, waż nym punk tem pro gra mu by ło
przed sta wie nie Ja na Drdy „Igrasz ki z dia błem”
w dzie się ciu od sło nach, przy go to wa ne przez Ama tor -
ski Ze spół Te atral ny przy Szko le Pod sta wo wej w Ro -
gach, skła da ją cy się z ro dzi ców, ab sol wen tów i na -
uczy cie li szko ły pod kie run kiem Zdzi sła wa Wa sy li ka
– re ży se ra spek ta klu. 

Po raz ko lej ny ak to rzy – ama to rzy po ka za li, że ta -
len tem, hu mo rem, a z pew no ścią za an ga żo wa niem,
do rów nu ją nie jed ne mu pro fe sjo nal ne mu ze spo ło wi
ak tor skie mu. Do wo dem na słusz ność tych słów by ła,
go rą co okla sku ją ca ar ty stów – pu blicz ność, zgro ma -
dzo na te go dnia w Szko le Pod sta wo wej w Ro gach.

kk

W przed sta wie niu „Igrasz ki z dia błem”
udział wzię li:

Mar cin Ka bat – An drzej Do ma lew ski
Lu cjusz – Wal de mar Ju zwa
Sar ka -Far ka – Wie sław Po go now ski
Kró lew na Di spe ran da – Sta ni sła wa Bła siak
Ka sia – Mał go rza ta Pa sier bek
Oj ciec Scho la styk – Ry szard Tu rek
Sol fer nus – An na Pro che ra
Be lial – Jo an na Ję drzej czyk
Bel ze bub i Kar bo rund – Bo że na Ga la
Omni mor – Ire ne usz Głąb
Anioł – Jo lan ta Sie dlak
Łow czy Hu bert – Da wid Włoch
Dia beł ki – Se ba stian Głąb, Bar tek Głąb
Nar ra tor – Jo lan ta Włoch
Ob słu ga tech nicz na: Piotr Ja gi, Zbi gniew No -
wak, Sła wo mir Ra dec ki, Zbi gniew Szur gut, Ma -
riusz Szur gut, Agniesz ka Wrzo dek -Bed nar czyk,
Kry sty na Kuź niak.
Opra wa mu zycz na – Wal de mar Ju zwa
Su fler – Sta ni sła wa Bła siak
Re ży ser spek ta klu – Zdzi sław Wa sy lik

Go łąb Po ko ju w Sta ro stwie Opol skim
W Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli -

nie, 27 stycz nia br., od by ła się uro czy -
stość prze ka za nia po zła ca nej sta tu -
et ki Go łę bia Po ko ju Sta ro stwu
Opol skie mu przez Sta ro stwo Ole skie,
któ re re pre zen to wał Sta ro sta – Jan
Kus. Sta tu et kę ode bra ła Le onar da
Pło szaj – Wi ce sta ro sta Opol ski. 

Wśród pu blicz no ści zna leź li się m.in. Bur -
mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz, Prze -
wod ni czą cy Ra dy Miej skiej Nie mo dli na Ma -
riusz Niec karz, rad ni po wia tu opol skie go
Elż bie ta Sto lar czuk i Edward Ję dra, dy rek to rzy
szkół, na uczy cie le i ucznio wie Ze spo łu Szkół
w Nie mo dli nie. 

Część ar ty stycz ną przy go to wa li na uczy -
cie le Ze spo łu Szkół w Nie mo dli nie – Mał go -
rza ta Do lak, Mał go rza ta Da wi dziak, Jo an na
Ja siń ska i Ka ta rzy na Sta chów, wraz z ucznia mi. 

Sta tu et ka Go łę bia Po ko ju sym bo li zu je idee
za war te w, uchwa lo nej przez ONZ w 1948 ro -
ku, Po wszech nej De kla ra cji Praw Czło wie ka.
Od wie dza ona ca ły świat – m.in. do tar ła do Da -
laj la my, Be ne dyk ta XVI, Kanc lerz An ge li Mer kel,
Le cha Wa łę sy, Je rze go Buz ka. Jed na z nich
krą ży tak że po eu ro pej skich sa mo rzą dach.
Do Pol ski tra fi ła z Nie miec – by ła już w po wie -
cie kro to szyń skim, ka li skim i ole skim. 

Z po wia tu opol skie go Go łąb Po ko ju „po le -
ci” do po wia tu prze my skie go, a na stęp nie
do na szych re jo nów part ner skich na Ukra inie.
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50 lat Po ży cia Mał żeń skie go
– Zło te Go dy

W dniu 28 grud nia 2010 ro ku od by ła się
uro czy stość wrę cze nia Me da li za Dłu go let nie
Po ży cie Mał żeń skie – ude ko ro wa ni zo sta li Pań -
stwo Vio let ta i Wło dzi mierz Gra czy ko wie. Wrę -
cze nia me da li oraz upo min ków Zło tym Ju bi la -
tom do ko nał Bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław
Stan kie wicz.

Inf. wł.

Przekazanie statuetki

Zdobywcy statuetki
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W okre sie świąt Bo że go Na ro dze nia
ucznio wie kla sy VI a i VI b Szko ły Pod sta -
wo wej nr 1 w Nie mo dli nie, pod kie run kiem
Ka zi mie ry By wa lec, przy go to wa li przed -
sta wie nie ja seł ko we. 

Po dzi wiać je mo gli w dwóch od sło nach ucznio -
wie i na uczy cie le nie mo dliń skiej „Je dyn ki” oraz ro dzi -
ce i miesz kań cy Gmi ny Nie mo dlin.

Ucznio wie, wcie la jąc się m.in. w ro le Ma rii i Jó -
ze fa, przy bli ży li wi dzom praw dzi wy sens na ro dzin Je -
zu sa, o któ rym tak czę sto, zwłasz cza w dzi siej szych
cza sach, za po mi na my. 

Przy go to wa nie dzie ci bio rą cych udział w ja seł -
kach, ich mu zy kal ność ob ja wia ją ca się w pre zen to -
wa nych pa sto rał kach i ko lę dach, a tak że za pa mię ta -
nie tek stu, gra ak tor ska i wspa nia łe stro je, za słu gu ją
na wiel kie uzna nie. Pu blicz ność rów nież mo gła się
włą czyć do wspól ne go świę to wa nia śpie wa jąc wraz
z mło dy mi ar ty sta mi ko lę dy i okla sku jąc mło dzież. 

Na za koń cze nie na uczy cie le Ewa i Ma riusz Ko -
no wa lu ko wie, któ rzy by li or ga ni za to ra mi kon kur sów
szkol nych zwią za nych ze świę ta mi oraz wi ce dy rek tor
szko ły Kry sty na Dża luk, wrę czy li wszyst kim lau re -
atom na gro dy. Po my sło wość dzie ci za chwy ci ła Ko mi -
sję Kon kur so wą, któ ra, jak co ro ku, mia ła ol brzy mi
pro blem z wy ło nie niem naj lep szych. 

Wszyst kim na gro dzo nym i po zo sta łym uczest ni -
kom kon kur sów na le żą się gra tu la cje i po dzię ko wa -
nia za trud ja ki wło ży li, by god nie uczcić świę ta Bo -
że go Na ro dze nia. 
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Jak co ro ku, po rą gru dnio wą, przy -
cho dzą do nas świę ta Bo że go Na ro dze -
nia. Jest to czas, na któ ry cze ka ją nie
tyl ko dzie ci, ale i do ro śli.

Każ dą z sal w na szym przed szko lu prze bie -
ra się w świą tecz ne de ko ra cje.

Ale naj pięk niej sza jest cho in ka, któ rej ubie ra -
nie spra wia dzie ciom wie le ra do ści.

Mi łym ak cen tem at mos fe ry świą tecz nej jest
śpie wa nie ko lęd, któ re moż na by ło usły szeć wcho -
dząc do każ dej z sal. Dzie ci, sie dząc przy roz świe tlo -
nej cho in ce, śpie wa ły je wkła da jąc w to du żo ser ca.

Od kil ku lat star sze gru py przy go to wu ją „Ja -
seł ka”. Wcze śniej dzie ci po zna ły tra dy cje i ob rzę -
dy lu do we, bez któ rych nie by ło by tych świąt.
W tym ro ku gru pa „Bie dro nek” pod opie ką p. Elż -
bie ty Lwow skiej i p. Mi re li Ma cha rzyń skiej -Dy bek
przy go to wa ła świą tecz ny pro gram. Dzie ci chęt -
nie uczy ły się swo ich ról, śpie wa nia ko lęd.
Do przy go to wa nia za an ga żo wa no tak że ro dzi -
ców. To dzię ki ich po my sło wo ści dzie ci by ły bar -
dzo pięk nie ubra ne.

„Ja seł ka”” obej rza ły wszyst kie dzie ci i per so -
nel przed szko la. Za pro szo ny mi go ść mi by li rów -
nież licz nie przy by li w dniu 22.12.2010 r. ro dzi -
ce. Wy stę py bar dzo się po do ba ły i spra wi ły, że
ma gia świąt by ła już co raz bli żej nas.

Pa ni dy rek tor Bar ba ra Szat kow ska po dzię ko -
wa ła ma łym ar ty stom i ży czy ła wszyst kim zdro -
wych i spo koj nych świąt Bo że go Na ro dze nia.
Nie za po mnia no tak że o wi gi lii w przed szko lu –
dzie ci w swo ich gru pach dzie li ły się opłat kiem

z ko le ga mi i pa nia mi skła da jąc so bie ży cze nia.
Bar ba ra Szat kow ska

Świę ta ro dzi na przed sta wio na
przez przed szko la ków

W dniu 17 grud nia 2010 r., w Ośrod ku
Kul tu ry w Nie mo dli nie, sze ścio lat ki z Przed -
szko la nr 2 w Nie mo dli nie, przed sta wi ły
swo ją wer sję hi sto rii Bo że go Na ro dze nia. 

Ja seł ka w wy ko na niu ma lu chów z pew no ścią
za chwy ci ły nie jed ne go wi dza, wśród któ rych znaj do -

wa li się ro dzi ce, dzie ci z przed szko la, przy ja cie le
przed szko la, dy rek to rzy są sied nich pla có wek oświa -
to wych, przed sta wi cie le Gmi ny Nie mo dlin.

Dzie ci, pod czuj nym okiem pa ni Bar ba ry Mi ler
i przy jej ogrom nej po mo cy, świet nie po ra dzi ły so bie
z trud nym ak tor skim za da niem. W przy go to wa niach
bra ły udział rów nież na uczy ciel ki z przed szko la oraz
ro dzi ce ma lu chów. 

Okla ski wa ne przez dum nych ro dzi ców przed -
szko la ki śpie wa ły, gra ły na cym bał kach, tań czy ły
i od twa rza ły po wie rzo ne im ro le. Naj bar dziej chy ba
wzru sza ła świę ta ro dzi na – Ma ria z dzie ciąt kiem
i to wa rzy szą cy jej Jó zef. 

Być mo że przy go da z ak tor stwem w dzie ciń -
stwie bę dzie pro mycz kiem, któ ry roz pa li mi łość do te -
atru i sztu ki w do ro słym już ży ciu. Te go ży czy my
wszyst kim ma łym ak to rom. 
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Gru dzień pe łen nie spo dzia nek…
Gru dzień to mie siąc, w któ rym przed -

szko la ki z Gra bi na mia ły oka zję do prze ży -
cia wie lu wspa nia łych atrak cji i nie spo -
dzia nek.

Wiel kim za in te re so wa niem cie szy ła się wi zy ta
w na szym przed szko lu eme ry to wa ne go gór ni ka – pa -
na Sta ni sła wa Ma zu ra. Zwią za na ona by ła z od by -
wa ją cym się 4 grud nia świę tem gór ni ków. Pan Ma -
zur przy był do przed szko la w pięk nym ga lo wym
stro ju, któ re go ele men ty bar dzo in try go wa ły dzie ci.
Mo gły one przy mie rzyć czap kę z pió ro pu szem, a tak -

że po trzy mać zło tą sza blę. Na stęp nie dzie ci wy słu -
cha ły opo wie ści do ty czą cych cięż kiej i nie bez piecz nej
pra cy gór ni ków, któ re gość czer pał z wła snych prze -
żyć i do świad czeń.

W po dzię ko wa niu za cie ka wą i po ucza ją cą wi zy -
tę przed szko la ki za śpie wa ły i za tań czy ły, sprawiając
gościowi ogrom ną nie spo dzian kę.

Dru gim, dłu go ocze ki wa nym go ściem w na szym
przed szko lu był oczy wi ście św. Mi ko łaj. Przy niósł on
wszyst kim dzie ciom no we za baw ki oraz sło dy cze.
W za mian za te pre zen ty ma lu chy za pre zen to wa ły
przed do stoj nym go ściem swo je umie jęt no ści wo kal -

ne i re cy ta tor skie. Po wspól nej za ba wie przy szedł
smut ny mo ment po że gna nia go ścia. Ma my jed nak
na dzie ję, że św. Mi ko łaj o nas nie za po mni i przyj dzie
do nas za rok.

Mi ko łaj ko wą nie spo dzian kę, jak co ro ku, zor ga -
ni zo wa ły przed szko la kom pa nie z Ko ła Go spo dyń
Wiej skich z Gra bi na. Spo tka nie od by ło się w re mi zie,
gdzie dzie ci mia ły oka zję po now nie spo tkać Mi ko ła -
ja i otrzy mać pięk ne pacz ki ze sło dy cza mi.

9 grud nia był dniem, w któ rym dzie cia ki z przed -
szko la, wraz z ro dzi ca mi, mo gły wy zwo lić ak tyw ność
twór czą ma lu jąc i ozda bia jąc wiel kie bomb ki. Ta ką
wspa nia łą za ba wę za pew ni ło przed szko la kom, a tak -
że uczniom ZSP w Gra bi nie Ko ło Ło wiec kie „Darz Bór”.
Pięk nie po ma lo wa ne bomb ki dzie ci za bra ły do do mu,
by mo gły ozda biać bo żo na ro dze nio we drzew ka.

Re na ta Jan kie wicz

Ja seł ka i wi gi lia w przed szko lu w Gra bi nie
15 grud nia 2010 r. na sa li w re mi zie dzie ci

z przed szko la przed sta wi ły przy by łym go ściom oraz
ro dzi com,, Ja seł ka”. Ma li ak to rzy w pięk nych, przy -
go to wa nych przez ro dzi ców, stro jach, mi mo ogrom -
nej tre my wspa nia le ode gra li swo je ro le, a wspól ne
ko lę do wa nie wpro wa dzi ło wszyst kich w świą tecz ny
na strój. Ła miąc się opłat kiem wszy scy skła da li so bie
naj ser decz niej sze ży cze nia.

Zgro ma dze ni przy pięk nie na kry tym,, wi gi lij nym”
sto le, któ ry przy go to wa li ro dzi ce, wszy scy mo gli roz -
ko szo wać się barsz czem z uszka mi, sma żo ną ry bą
oraz spró bo wać prze pysz nych ciast upie czo nych
przez ma my. Ten wy jąt ko wy dzień na dłu go za go ści
w na szej pa mię ci.

Re na ta Jan kie wicz

Za ba wa kar na wa ło wa w Szko le Pod sta wo wej w Ro gach
W dniu 20 stycz nia w Szko le Pod sta wo wej w Ro -

gach od by ła się za ba wa kar na wa ło wa, w któ rej
uczest ni czy ły kla sy 0-6. 

Tań ce by ły prze pla ta ne róż ne go ro dza ju za ba wa mi i kon kur -
sa mi. Dzie ci mo gły się wy ka zać in wen cją twór czą pre zen tu jąc
swo je stro je kar na wa ło we. Naj więk szą po pu lar no ścią cie szy ły się
za ba wy: „po ciąg przez kraj”, „ta niec z ba lo na mi” oraz „ucie ka -

ją ce krze seł ka”. W cza sie za ba wy kar na wa ło wej ucznio wie kla sy 4 i 5 za pre zen to wa li się w przed sta wie niu
pt. „Król Cza su”, w któ rym po ka za li się w pięk nie wy ko na nych stro jach oraz po pi sa li się wspa nia łą re cy ta cją
i śpie wem.  Za ba wa kar na wa ło wa prze bie ga ła w mi łej i ta necz nej at mos fe rze, a czas spę dzo ny tak przy jem -
nie w gro nie ra do snych dzie ci pły nął szyb ko, bo, jak mó wi Ho ra cy: „Mi ło po sza leć w po rę...” 

Jo an na Ję drzej czyk

Hi sto ria Bo że go Na ro dze nia we dług
uczniów nie mo dliń skiej „Je dyn ki”



Edukacja 7

PA MIĘ TA MY O ŚWIĘ CIE NA SZYCH
BAB Ć I DZIAD KÓW!!!

Jak co ro ku dzie ci z na sze go przed szko la
uro czy ście ob cho dzi ły Dzień Bab ci i Dziad ka.
Jest to dla wszyst kich bar dzo uro czy sta i waż -
na chwi la, kie dy mo że my za pro sić do nas tak
wspa nia łych Go ści. Dzie ci z gru py „Kra sno lud -
ków” przy go to wa ły z tej oka zji wspa nia ły pro -
gram ar ty stycz ny, na któ ry skła da ły się wier -
sze, pio sen ki i tań ce. Każ dy z przed szko la ków
mógł oso bi ście zło żyć ży cze nia za pro szo nym

go ściom. Wszyst kim Bab ciom i Dziad kom
bar dzo po do ba ły się wy stę py wnu ków, co oka -
zy wa li po przez grom kie bra wa, wzru sze nie
i pięk ne uśmie chy. Na ko niec czę ści ar ty stycz -
nej dzie ci za śpie wa ły Go ściom tra dy cyj ne
„STO LAT” i wrę czy ły wy ko na ne przez sie bie
upo min ki. Spo tka nie za koń czy ło się słod kim
po czę stun kiem i szcze ry mi, peł ny mi uzna nia
po dzię ko wa nia mi ze stro ny Bab ć i Dziad ków.

Wy cho waw cy gru py: 
Mał go rza ta Pi ła sie wicz 

Ja dwi ga Sy gu ła

Na ro do wy Te atr Edu ka cji im. Ada ma
Mic kie wi cza w Nie mo dli nie

Dnia 10 grud nia 2010 r. w nie mo dliń skim
Ośrod ku Kul tu ry od był się spek takl pod ty tu łem
„Świę to szek” Mo liera, wy sta wio ny przez Na ro do wy
Te atr Edu ka cji im. Ada ma Mic kie wi cza. 

Wi dow nię za peł ni ło 250 uczniów klas li ce al nych
i gim na zjal nych Ze spo łu Szkół w Nie mo dli nie. W ro lę
ty tu ło we go Świę tosz ka wcie lił się Ma rek Lis Or łow ski,
któ ry za grał bar dzo su ge styw nie. Po stać El mi ry i Ma -
rian ny za gra ła An na Mor kis, Do ry nę oraz Pa na Zgo -
dę – Do mi ni ka Jan czar. Ja ko Or don wy stą pił Woj ciech
Ga bryś. W ro lę Do mi sa i Ofi ce ra wcie lił się Łu kasz Fit. 

By ło to przed sta wie nie tra dy cyj ne. Ga sną ce
świa tła wy zna cza ły po dział na ak ty. Ak to rzy za gra li
wspa nia le, ide al nie wcie li li się w swe ro le. Ma rek Lis
Or łow ski w ro li Świę tosz ka zy skał uzna nie wi dzów.
Sło wa uzna nia na le żą się za sce no gra fię, stwo rze nie

bar dzo ory gi nal nej de ko ra cji umiej sco wi ło su ge styw -
nie miej sce zda rzeń w mi nio nej epo ce. 

Ko stiu my ak to rów na wią zy wa ły do wy kwint nej
mo dy ba ro ko wej. Ogra ni czo na ilość re kwi zy tów nie
wpły nę ła na od biór spek ta klu. Oświe tle nie dy na mi -
zo wa ło roz wój ak cji na sce nie. Ba ro ko wa mu zy ka to
ko lej ny ele ment, któ ry wzbo ga cił spek takl. 

Gra ak to rów, mo wa ich cia ła, ge sty ku la cja oraz
bar wa gło sów od zwier cie dla ła cha rak ter od gry wa -
nych po sta ci ze sztu ki Mo liera. Jak przy sta ło na do -
brą ko me dię, na wi dow ni nie za bra kło salw śmie chu
i do brej za ba wy. 

Mi mo upły wu lat, spek takl nie stra cił na ak tu al -
no ści. Wo kół nas na dal spo ty ka my ob łud nych, peł -
nych fał szy wej po boż no ści lu dzi, któ rzy dla swych nie -
cnych ce lów są go to wi zro bić wie le. Po le ca my!
Ko niecz nie zo bacz cie! 

Re por ter ki: Ula, Mar ta, Iza

Od by ła się ona 14 stycz nia 2011 r.,
o godz. 19:00, w sa li ba lo wej re stau ra cji „Urban”
w Pol skiej No wej Wsi. Na ba lu ba wi ły się dwie kla sy
ma tu ral ne wraz z oso ba mi to wa rzy szą cy mi i na -
uczy cie la mi.

Część ofi cjal na roz po czę ła się tra dy cyj nie od
za tań cze nia po lo ne za, na stęp nie prze mawiała pa ni
dy rek tor, a potem były ży cze nia po myśl ne go zda nia
ma tu ry i to ast z szam pa nem. Po ko la cji nad szedł
czas na zdję cia kla so we, part ner skie oraz te ty po wo
dziew czę ce (ku ucie sze mę skiej czę ści obec nych)
z czer wo ny mi pod wiąz ka mi. Po tym była już tyl ko re -
we la cyj na za ba wa do sa me go ra na. 

Mar ta Ko mar nic ka
kla sa 3A

Stud niów ka – co to wła ści wie jest? Ostat ni mo -
ment swo bo dy i wy tchnie nia? Je dy na ta ka im pre za
w ży ciu? W ta kim ra zie, dla cze go tak wie le osób nie
przy szło? Nie chcie li? Nie mo gli? Ża łu ją? Nie wie my.
Ja nie ża łu ję, zresz tą tak jak wszy scy obec ni. Bądź co
bądź – dru giej ta kiej oka zji nie bę dzie. No, bo kie dy
na stęp nym ra zem bę dzie my mo gli za tań czyć z na -
uczy cie la mi Gre ka Zor bę? Chy ba ni gdy…

Nie bę dę pi sał o je dze niu, sa li, ob słu dze, bo to
rze czy try wial ne - li czy się do bra za ba wa i nie za po -
mnia ne wspo mnie nia. Mo że kie dyś jesz cze bę dzie
oka zja spo tkać się w tym gro nie.

Fi lip Le sko wicz, Ma te usz Zie liń ski 
kla sa 3B

„BI BLIO TE KA ZA 100 LAT”
– roz strzy gnię cie kon kur su pla stycz ne go

W Miej sko Gmin nej Bi blio te ce Pu blicz nej w Nie mo dli nie od -
by ło się roz strzy gnię cie i ogło sze nie wy ni ków gmin ne go kon kur -
su pla stycz ne go pod ty tu łem „Bi blio te ka za 100 lat”. Ce lem kon -
kur su or ga ni zo wa ne go przez bi blio te kę by ło pro pa go wa nie
czy tel nic twa wśród naj młod szych oraz umoż li wie nie dzie ciom za -
pre zen to wa nia swo je go ta len tu pla stycz ne go.

Wszy scy uczest ni cy kon kur su otrzy ma li pa miąt ko we dy plo -
my i na gro dy książ ko we ufun do wa ne przez bi blio te kę, a na stęp -
nie zo sta li za pro sze ni na słod ki po czę stu nek. Inf. wł.

Kon cert ko lęd i pa sto ra łek
Dnia 21 stycz nia 2011 r., w Ośrod ku

Kul tu ry w Nie mo dli nie, od był się kon -
cert świą tecz nych pio se nek, w któ rym
wy stą pi li ucznio wie Ze spo łu Szkół im.
Bo le sła wa Chro bre go w Nie mo dli nie. 

Za ło że niem kon cer tu by ło za pre zen to wa nie
kul tu ry i oby cza jów bo żo na ro dze nio wych Pol ski,
Nie miec i kra jów an glo ję zycz nych. Ucznio wie
wy ko ny wa li utwo ry w trzech ję zy kach (pol skim,
nie miec kim i an giel skim), a każ dy utwór po prze -
dzo ny był krót kim wstę pem w po sta ci opi su ob -
rzę dów i tra dy cji, ja kie pie lę gno wa ne są w wy żej
wy mie nio nych kra jach. 

Opra co wa niem pro gra mu kon cer tu, de ko ra -
cja mi, pro wa dze niem prób oraz czu wa niem
nad prze bie giem wy da rze nia za jął się Ze spół Na -
uczy cie li Ję zy ka Nie miec kie go oraz An giel skie go
w skła dzie: Kor ne lia Sie ger, Mał go rza ta Po łom ska
– Skut, Mał go rza ta Jur kow ska, Agniesz ka Bu czek,
Anie la Te kie la, Jo an na Le sko wicz, Ka ta rzy na Ziem -
ba i Wal de mar Ju zwa.

Ro lę pro wa dzą cych ob ję ły: Wik to ria Pa cho -
lik oraz Do ro ta Zy siak. Utwo ry świą tecz ne wy ko -
ny wa ły na stę pu ją ce uczen ni ce: Pa try cja Gor -
czow ska, An na Ko no wa luk, Ka ta rzy na Ka nas,
Aga ta Chmie lew ska, Do ro ta Raw ska, Ka mi la
Oszy wa, Alek san dra Ka le ta, Ja go da Te la tyń ska,
Mar ta My śli wiec, Ane ta Ko ne fał, Do mi ni ka Zbro -
ja, An na Bąk, Ka ta rzy na Szym ków, An ge li ka
Ostrow ska, Pau li na An kie wicz. Ko lę dy nie miec kie
roz brzmie wa ły przy akom pa nia men cie key bo ar -
du Da mia na No wa ka.

Wszyst kim uczest ni kom kon cer tu na le żą się
ser decz ne po dzię ko wa nia za wy trwa łe uczęsz -
cza nie na pró by oraz wspa nia ły wy stęp. 

Dzię ku je my tak że pra cow ni kom Ośrod ka
Kul tu ry w Nie mo dli nie za udo stęp nie nie du żej
sce ny oraz po moc w re ali za cji przed się wzię cia. 

Po uda nym kon cer cie w Nie mo dli nie, 21
stycz nia br., ucznio wie Ze spo łu Szkół w Nie mo dli -
nie po je cha li ze swo im świą tecz nym przed sta wie -
niem do Do mu Po mo cy Spo łecz nej dla Kom ba -
tan tów w Opo lu. 

Te go dnia ob cho dzi li śmy rów nież Dzień Bab -
ci, więc wy stęp miał szcze gól ne zna cze nie dla
przy by łych tam pań. 

Wi do wi sko ja kie za pre zen to wa ła uta len to -
wa na mło dzież z Nie mo dli na spo tka ło się ze
wzru sze niem i uzna niem ze stro ny oglą da ją cych. 

Na to miast na za pro sze nie He le ny Woj ta sik,
dy rek tor Tu ło wic kie go Ośrod ka Kul tu ry, ucznio -
wie Ze spo łu Szkół w Nie mo dli nie, 23 stycz nia
br., za pre zen to wa li się rów nież tam tej szej pu -
blicz no ści i wzbu dzi li ogól ny za chwyt wśród
miesz kań ców. 

Anie la Te kie la, Mar ta Ma zu ruk

Re flek sje „po stud niów ko we” uczniów
klas ma tu ral nych Li ceum Ogól no kształ cą ce go
w Nie mo dli nie

Po dłu gich i sta ran nych przy -
go to wa niach nad szedł wresz cie
ten emo cjo nu ją cy wie czór, ja kim
jest stud niów ka. 



PULS
Niemodlina
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Spo tka nie z mi sjo na rzem
5 stycz nia 2011 ro ku, już po raz dru gi,

przy jął za pro sze nie do Szko ły Pod sta wo -
wej nr1 w Nie mo dli nie mi sjo narz oj ciec
Krzysz tof Ko ło dyń ski ze Zgro ma dze nia
Księ ży Wer bi stów.

Po cho dzi z nie da le kich Bie lic, a uro dził się w Nie -
mo dli nie. Od wie dził na szą szko łę pierw szy raz pięć
lat te mu, gdy ja ko kle ryk wró cił z Ma da ga ska ru
do Pol ski skoń czyć stu dia. Księ ża Wer bi ści kształ cą
swo ich alum nów wła śnie dwu eta po wo. W po ło wie
stu diów wy jeż dża ją na mi sje, aby prze ko nać się, jak

wy glą da pra ca mi sjo na rza „w te re nie”. W 2007 ro -
ku wy je chał po now nie na Ma da ga skar, by tam kon -
ty nu ować swo ją mi syj ną pra cę. Ja ko mi sjo narz pra -
co wał pięć lat w róż nych re jo nach tej pięk nej,
fa scy nu ją cej i, jak przy znał, nie bez piecz nej wy spy.

W cza sie spo tka nia pa no wa ła mi ła at mos fe ra
i każ dy uczeń z za par tym tchem słu chał opo wie ści
o je go pra cy mi syj nej oraz afry kań skich zwy cza jach,
kul tu rze, kli ma cie i pra cy dusz pa ster skiej na tym te -
re nie. Oj ciec Krzysz tof swo je opo wia da nie wzbo ga -
cił in te re su ją cym po ka zem mul ti me dial nym. 

Pod je go prze wod nic twem od był się na wet krót -
ki po kaz mo dy mal ga skiej, do któ re go za pro sze ni zo -

sta li na uczy cie le i ucznio wie. Prze pro wa dził rów nież
krót ki kurs na uki pod sta wo wych zwro tów w tym ję -
zy ku. Cho ciaż to nie ła twy ję zyk, to są wśród nas
ucznio wie, któ rzy szyb ko na uczy li się no wych słó -
wek i w przy szło ści mo że zo sta ną mi sjo na rza mi…

W dniu na stęp nym o. Krzysz tof był go ściem na -
szej pa ra fii gło sząc ka za nia na wszyst kich mszach
św. pod czas Uro czy sto ści Trzech Kró li. Po po łu dniu
w sal ce ka te che tycz nej od by ło się spo tka nie pa ra fian
z księ dzem mi sjo na rzem. Tam rów nież wszy scy chęt -
ni mo gli do wie dzieć się o tru dzie ży cia na mi sjach.

Ka te che ci: Ewa i Ma riusz

Pu blicz ne Gim na zjum im. Pol skich No -
bli stów w Gra czach sły nie z or ga ni za cji
spo tkań z po ezją, na któ re przy by wa ją
m.in. zna ni i mniej zna ni po eci, wier szo kle -
ci, re cy ta to rzy wier szy oraz wszy scy ci, któ -
rym w du szy gra po ezja. 

XIV „Ma gicz ny Wie czór Po ezji” po wstał dzię ki za -
an ga żo wa niu na uczy cie li: Jo an ny Teo do ro wicz, Ka -
ta rzy ny Kri st mann, Be aty Są del, Ewy Nic poń, Bo gu -
sła wy Sa noj cy -Tu ły, Wie sła wa Nic poń, Ze no na
Kul czyń skie go oraz uczniów i ab sol wen tów gra czew -
skiej szko ły. 

Go spo da rzem wie czo ru, ser decz nie wi ta ją cym
wszyst kich go ści, był dy rek tor Pu blicz ne go Gim na -
zjum w Gra czach – Eu ge niusz Świą tek. 

Na sa li pa no wał wy jąt ko wy na strój: przy ciem nio -
ne świa tła, ka wiar nia ny kli mat – sto li ki, ka wa, her ba -

ta, cia sto i wy czu wal ny duch uno szą cej się
nad wszyst kim po ezji, któ ry rze czy wi ście spra wił, że
wie czór był ma gicz ny. Wśród go ści zna leź li się m.in.
Bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz, Prze -
wod ni czą cy Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie Ma riusz
Niec karz, rad ny Po wia tu Opol skie go Edward Ję dra. 

W po etyc kim spek ta klu słow no -mu zycz nym wy -
stą pi li: Jo an na Ko cio łek, Kin ga Są del (ab sol went ka
Szko ły), Aga ta Mrów czyń ska, Mag da Ska za, Elż bie -
ta Dża luk, Mar le na Bo ro wicz, Iwo na Hil de brand,
Mał go rza ta Hajt, Ali cja Wdo wik, Pau li na Ju zwa,
Alan Stad nik oraz uczen ni ce z Ze spo łu Szkół w Nie -
mo dli nie pod kie run kiem Mał go rza ty Da wi dziak. 

Nie ste ty, w Ma gicz nym Wie czo rze Po ezji za bra -
kło za pro szo nych po etów, któ rym do tar cie do szko -
ły utrud ni ły nie ko rzyst ne wa run ki po go do we. 

kk

O (nie) ko cha niu – fe lie ton gim na zja list ki
Mi mo te go wszyst kie go, co te raz się

dzie je, że jest wie le cie kaw szych te ma -
tów, któ re nie by ły już „prze ra bia ne”
nami liar dy ra zy odkaż dej stro ny, chcia ła -
bym się po skar żyć, że nie mo gę się uwol -
nić od pew ne go sło wa. Jest wszę dzie… 

Za cze pia mnie na uli cach, prze szka dza
w na uce, ły pie na mnie z ekra nu kom pu te ra –
tuż pod uśmiech nię tym sło necz kiem Ga du -

-Ga du, sie dzi w so sie do spa ghet ti z to reb ki
i ukła da się na no wej po dusz ce z IKEI, wraz ze
mną, do snu.

Gor sza od nie go jest chy ba tyl ko po li ty ka.
Sło wo to stra ci ło ca łą swo ja ma gię, ca ły swój
sens, sta ło się po spo li te i tak ohyd ne, że nie chce
mi przejść przez gar dło – cho dzi mi o sło wo „ko -
cham”. Ko cha my te raz zup ki chiń skie, wy bie la cze
do ubrań, pły ny do my cia klo ze tu, MC Do nal da,
no wy sa mo chód i da nie go to we w pięć mi nut.
Naj smut niej sze jest to, że w ten sam spo sób ko -
cha my też sie bie. Jesz cze smut niej sze, w ja ki spo -
sób so bie o tym mó wi my. Sms -em, bo to mi ło do -
stać sms -a „ko cham cię miś ku, do bra noc”, za raz
się czło wie ko wi le piej śpi. Sta tu sem na Ga du -
-Ga du, bo mi ło jest spoj rzeć na ekran i wie dzieć,
że się jest ko cha nym. Kart ką z oka zji Dnia Gór ni -
ka, bo mi ło jest wie dzieć, że w Dzień Gór ni ka też
nas ktoś ko cha. Naj od waż niej sze „ko cham cię”
pa da po dwóch dniach zna jo mo ści, do je de na -
stej dziew czy ny w tym mie sią cu. 

Co się kry je za ty mi sło wa mi? Otóż… nic. Bo
tak na praw dę chy ba każ dy za po mniał, że te
sło wa są do wo dem uczu cia zdol ne go prze no sić
gó ry, zmie niać czas… (tak przy naj mniej mó wią
ci, któ rzy kie dyś praw dzi wie ko cha li). Tym cza -
sem, co by się sta ło, gdy by cho ciaż raz chło pak
nie wy znał swo jej ko lej nej dziew czy nie, że ją ko -
cha? Co by się sta ło, gdy by po sta no wił so bie, że
po wie jej to, kie dy bę dzie te go pe wien (czy li
mo że na wet ni gdy)? Wte dy ten zwią zek nie miał -
by sen su, bo mi łość jest na ty le waż ną spra wą,
że nie na le ży zwle kać z mó wie niem o niej. Jej nie
bę dzie prze szka dza ło, że jest siód mą, do któ rej
on to mó wi – waż ne, że by mi łość by ła, wte dy się
wszyst ko ukła da. 

Bar dzo wie le jest słów, któ rych sens, za po -
mnie li śmy już daw no. Te raz ko cham to zna czy
tro chę wię cej niż bar dzo lu bię, coś jak uwiel -
biam, sza nu ję, ce nię – szko da, że wy żej nie ma
nic. Jed nak mo że to i le piej? Lu dzie już nie czu ją
nic wię cej po za uwiel bie niem, bo nie ma ją na to
cza su. Ja oso bi ście dzię ku ję za ta kie „ko cha nie”
– w koń cu nie je stem su per ostrą zup ką chiń ską.

Ka mi la Ju rec ka – kl. 3 c
Gim na zjum Ze spo łu Szkół 

w Nie mo dli nie

Ma gicz ny Wie czór Po ezji już po raz czter na sty w Gra czach

I Ty mo żesz zmie nić swo je ży cie
Pod ta kim ty tu łem, tuż przed świę ta -

mi Bo że go Na ro dze nia, 17 grud nia 2010
r., w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie, od -
by ły się warsz ta ty pro fi lak tycz ne „Prze -
ciw dzia ła nie al ko ho li zmo wi, nar ko ma -
nii, por no gra fii i prze mo cy”. 

For ma spo tka nia i tre ści prze ka zy wa ne przez
Pio tra Stęp nia ka, An drze ja Ci szew skie go, Mi ro sła -
wa Kol czy ka (Ko lo) oraz An to nie go Szcze niaw skie -
go, przed sta wi cie li Fun da cji Je sus Christ Se cu ri ty
i Sto wa rzy sze nia Po mo cy „Ar ka No ego”, wzbu dzi -
ła du że za in te re so wa nie za rów no uczniów klas IV –
VI jak i pe da go gów z PSP 1 i PSP 2 w Nie mo dli nie. 

Za pro sze ni go ście, dzie ląc się prze ży cia mi
z wła sne go ży cia, za chę ca li mło dych lu dzi do po -
szu ki wa nia war to ści i ide ałów wol nych od uza leż -
nie nia i prze mo cy, bu do wa nych na fun da men cie
bi blij nych war to ści, a przede wszyst kim na prze -
ka zy wa niu mi ło ści bliź nie go. Opo wia da li, w ja ki
spo sób czy ta nie Bi blii i szu ka nie au to ry te tu w Je -
zu sie Chry stu sie zmie ni ło ich ży cie.

„Chcesz być spoks, do te go nie po trzeb ny jest
koks” – ra po wał Mi rek Kol czyk (Ko lo). Słyn ny ra per
„po rwał” pu blicz ność wy ko ny wa ny mi utwo ra mi,
pod kre śla jąc to, że dziś jest wol ny od nar ko ty ków
i in nych uza leż nień dzię ki Je zu so wi Chry stu so wi
i je go od ku pie niu na Krzy żu. Wraz z Pio trem Stęp -
nia kiem i wie lo ma ko le ga mi od kil ku lat jeź dzi
po ca łej Pol sce i tłu ma czy, że moż na żyć uczci wie,
trze ba tyl ko chcieć zmie nić swo je ży cie. Po ma ga -
ją mło dym lu dziom w od naj dy wa niu i roz wi ja niu
ich ta len tów i uzdol nień.

Pod ko niec spo tka nia na sce nę za pro szono
uczen ni ce i uczniów z PSP 1 wy róż nie ni w Kam pa -
nii Za cho waj Trzeź wy Umysł za ty tu ło wa nej „Mam
ma rze nie”. W gro nie uta len to wa nych mło dych
lu dzi zna leź li się: Pau li na Mi ler (V a), Ka ta rzy na
Kol man (V a), Mag da Ko ne fał (V a), Pa try cja Tom -
ków (V a), Mag da le na Men dak (V a), Pau li na
Żmu da (VI a), Do mi ni ka Gre la (VI a) i Mar ty na
Nie spor (VI b). 

Wy róż nio nym oso bom ser decz nie gra tu lu je -
my i ży czy my dal szych suk ce sów!

Aga ta Pest ka
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Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Niemodlinie (Tel. 77 4023 370) 
14.02.2011 - 25.02.2011

Poniedziałek 14.02.2011 – Środa 16 – 02 – 2011
• Trzydniowe zimowisko w Srebrnej Górze „Ferie z przygodą 2011” dla 45 uczniów

(realizacja programu „W stronę profilaktyki...”)
•2 wyjazdy do kina w Opolu: dla klas I-III (15.02.2011r.), dla klas IV-VI  (24.02.2011r.)
•wyjazd na lodowisko w Opolu (22.02.2011r.) • wyjazd do Parku Wodnego we Wrocławiu (21.02.2011r.)
•wyjazd do Opola na zajęcia w ramach edukacji europejskiej (25.02.2011r.)
• rozgrywki  i turnieje sportowe: piłki nożnej (17.02.2011r.)• piłki siatkowej dziewcząt klas II – III, IV

– VI (14-25.02.2011r.) • gry i zabawy rozwijające spostrzegawczość i wyobraźnię (15.02.2011r.) •
gry i zabawy (14.02.2011r.)

•dzień europejsko – językowy – gry, konkursy, zabawy (23.02.2011r.)
•„Poznaj – zbadaj…” doświadczenia i eksperymenty z zakresu nauk przyrodniczych dla uczniów klas I

– III (18.02.2011r.)
•„W krainie baśni” – czytanie i ilustrowanie bajek (16.02.2011r.)
•Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej – zajęcia dla uczniów klas I – III (17.02.2011r.) 
• „Pogotowie matematyczne” – zajęcia przygotowujące do sprawdzianu dla uczniów klas VI (14 –

18.02.2011r.)
•„Pogotowie polonistyczne” -  zajęcia przygotowujące do sprawdzianu dla uczniów kl. VI (21-25.02.2011r.)

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Niemodlinie (Tel. 77 4606 402)
14.02.2011 - 17.02.2011
Poniedziałek 14.02.2011 Wyjazd do Brzegu
Wtorek 15.02.2011 Wyjazd do Opola do kina i na kręgle
Środa 16.02.2011 Wyjazd do Opola na lodowisko, zwiedzanie Wilczej Baszty oraz kaplicy Św. Aleksego
Czwartek 17.02.2011 Zajęcia informatyczne
Noc walentynkowa 11/12.02.2011

Publiczna Szkoła Podstawowa w Graczach Tel. 77 4609 823
14.02.2011 – 25.02.2011
Poniedziałek 14.02. – 19.02. 2011 Wycieczka krajoznawczo – turystyczna do Rabki Zdrój i Krakowa
Poniedziałek 14.02.2011 Zajęcia z muzykoterapii od godz. 11.00
Wtorek 15.02.2011 Zajęcia z muzykoterapii w godz. od 9.00 – 11.00 
Środa 16.02.2011 Wycieczka do Opola – kino, lodowisko od godz. 8.00 - 17.00

Zajęcia sportowe w godz. od 10.00 – 12.00
Czwartek 17.02.2011 Wycieczka do Opola, zwiedzanie Muzeum Śląska Opolskiego, kino od godz.

8.00 - 17.00
Piątek 18.02.2011 Zajęcia sportowe oraz informatyczne w godz. od 10.00 – 12.00
Poniedziałek 21.02.2011 Zajęcia z dogoterapii w godz. od 10.00 – 11.30
Wtorek 22.02.2011 Zajęcia informatyczne w godz. od 10.00 – 11.00
Środa 23.02.2011 Zajęcia z dogoterapii w godz. od 10.00 – 11.30
Czwartek 24.02.2011 Zajęcia informatyczne w godz. od 10.00 – 11.00
Piątek 25.02.2011 Zajęcia z dogoterapii w godz. od 10.00 – 11.30

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogach Tel. 77 4609 902
21.02.2011 – 25.02.2011
Poniedziałek 21. 02. 2011 Gry i zabawy integrujące grupę, rozwój empatii i poprawę samooceny

przy pomocy kontaktu z psem (Dogoterapia).
Zajęcia w pracowni komputerowej: „Gry edukacyjne”
Zabawy ruchowe

Wtorek 22.02.2011 Wyjazd do Opola na lodowisko i do kina
Środa 23. 02.2011 Wyjazd do Brzegu na basen. Zwiedzanie zamku Piastów Śląskich
Czwartek 24.02.201 Wyjazd do Opola na kręgle.
Piątek 25.02.2011 Zajęcia na terenie szkoły.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Grabinie Tel. 77 4609 194
14.02.2011 - 18.02.2011
Poniedziałek 14.02.2011 Wyjazd do Parku Wodnego we Wrocławiu.
Wtorek 15.02.2011 Dzień kultury w kuchni.

Turniej tenisa stołowego.
Środa 16.02.2011 Wyjazd do teatru do Opola.
Czwartek 17.02.2011 Dzień na sportowo • Zajęcia komputerowe • Zajęcia tenisa

stołowego•Dzień z leśniczym.

Publiczne Gimnazjum w Graczach Tel. 77 4609 823
14.02.2011 - 24.02.2011
Poniedziałek 14.02.2011 Wyjazd do Parku Wodnego we Wrocławiu
Wtorek 15.02.2011 Zajęcia rekreacyjno – sportowe 
Czwartek 17.02.2011 Zajęcia rekreacyjno – sportowe

Wtorek 22.02.2011 Zajęcia informatyczne
Środa 23.02.2011 Wyjazd do Opola na lodowisko,

do kina oraz do Domu Wspólnoty Europejskiej
Czwartek 24.02.2011 Zajęcia informatyczne

Zespół Szkół im. B. Chrobrego w Niemodlinie
14.02.2011 – 28.02.2011
Zajęcia sportowe
• I tydzień ferii w poniedziałek, środę i piątek od godz. 10.00 – 12.00, we wtorek i czwartek od godz. 10.00 - 14.00
• II tydzień ferii od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 – 12.00
Zajęcia z matematyki dla gimnazjalistów – I tydzień ferii od godz. 10.00 – 11.00
Zajęcia z chemii dla gimnazjalistów – I tydzień ferii od godz. 9.30 – 11.00
Zajęcia z wiedzy o społeczeństwie dla uczniów LO – W okresie od dnia 14.02. – 16.02.2011 r. w godz. od 9.00 – 12.00 

Ośrodek Kultury w Niemodlinie (Tel. 77 4606 096)
14.02.2011 – 25.02.2011
Poniedziałek 14.02.2011

12.00-16.00 – zajęcia kulturalno-edukacyjne dla najmłodszych (zajęcia plastyczne, gry planszowe –
ogólnorozwojowe)

16.00-20.00 – bal walentynkowy „Z serduszkiem w tle”
Wtorek 15.02.2011

10.00-12.00 – zajęcia plastyczne „Jak powstaje czarodziejski świat z masy solnej”   
11.00-13.00 – zabawa z piosenką – karaoke, ćwiczenia emisyjne, dykcja, praca nad piosenką,

interpretacja
Środa 16.02.2011

10.00-14.00 – „Dzień sportu” - rozgrywki na hali widowiskowo-sportowej – gry, turnieje, zajęcia
ruchowe dla szkół podstawowych i gimnazjum

Czwartek 17.02.2011
10.00-14.00 - zajęcia kulturalno-edukacyjne dla najmłodszych (zajęcia plastyczne, gry planszowe,

Mistrzostwa Niemodlina w warcabach) 
10.00-14.00 – fitness dla najmłodszych, rytmika, warsztaty taneczne

Piątek 18.02.2011 
10.00-14.00 - „Dzień sportu” - rozgrywki na hali widowiskowo-sportowej – gry, turnieje, zajęcia

ruchowe dla szkół podstawowych i gimnazjum
Niedziela 20.02.2011

16.00 – „Wesoła ferajna Berniego w karnawale” – widowisko dla dzieci
Poniedziałek 21.02.2011

10.00-14.00 - „Dzień sportu” – turnieje sportowe na hali widowiskowo-sportowej dla szkół
podstawowych i gimnazjum

Wtorek 22.02.2011
10.00-14.00 - zajęcia kulturalno – edukacyjne dla najmłodszych (plastyczne, gry planszowe –

ogólnorozwojowe) 
11.00-13.00 – zabawa z piosenką – karaoke, ćwiczenia emisyjne, dykcja, praca nad piosenką,

interpretacja
Środa 23.02.2011

10.00-14.00 - zajęcia kulturalno-edukacyjne dla najmłodszych (plastyczne, gry planszowe –
ogólnorozwojowe)

Czwartek 24.02.2011
10.00-14.00 „Dzień sportu” – turnieje sportowe na hali widowiskowo-sportowej dla szkół

podstawowych i gimnazjum
Piątek 25.02.2011 

16.00-20.00 – podsumowanie ferii - bal karnawałowy

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Niemodlinie Tel. 077 4606 386
14.02.2011 - 25.02.2010

Miej sko – Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na w Nie mo dli nie wraz z Fi lia mi Bi blio tecz ny mi w Gra bi nie, Gra czach
oraz Ro ga ch   przy go to wu je za ję cia bi blio tecz ne dla swo ich mło dych czy tel ni ków pod ha słem „Fe rie w Bi -
blio te ce”. Spo tka nia te bę dą mia ły na ce lu: za po zna nie naj młod szych z li te ra tu rą, kształ to wa nie na wy ku
czy ta nia, roz wi ja nie umie jęt no ści ję zy ko wych, roz wi ja nie sa mo dziel ne go my śle nia, wy obraź ni i umie jęt -
no ści ma nu al nych, a tak że stwo rze nie dzie ciom moż li wo ści przy jem ne go i po ży tecz ne go spę dze nia wol -
ne go cza su oraz za pew nie nie opie ki i to wa rzy stwa in nych dzie ci. Od 14 do 25 lu te go 2011r. w godz. od 10:00
do 13:00 Bi blio te ka Pu blicz na or ga ni zo wać bę dzie cykl co dzien nych za jęć dla dzie ci w wie ku szkol nym.
Pro gram „Fe rii w Bi blio te ce” obej mo wać bę dzie m. in.: gło śne czy ta nie li te ra tu ry dzie cię cej, wy szu ki wa -
nie cie ka wych i za baw nych cy ta tów, ma lo wa nie ilu stra cji do ulu bio nych przy gód, za ję cia pla stycz ne, za -
ba wy ru cho we, gry in dy wi du al ne i ze spo ło we, pro jek cje fil mów i ba jek oraz na ukę i za ba wę z kom pu te -
rem. Na zakończenie spotkań dzieci otrzymają słodki poczęstunek. Ponadto w czasie ferii, w godzinach
otwarcia Biblioteki, udostępnione zostaną dla dzieci również: kolorowanki i materiały plastyczne, gry
planszowe, puzzle, klocki, zabawki oraz komputery z dostępem do Internetu, aby zainteresowane dzieci
mogły przebywać w Bibliotece w dogodnym dla siebie czasie.

Ferie w Gminie Niemodlin – co, gdzie, kiedy?



BIULETYN
GMINY NIEMODLIN

Dodatek do Pulsu Niemodlina
redagowany przez

Urząd Miejski w Niemodlinie

Burmistrz Niemodlina
informuje, że na tablicy ogłoszeń w

Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują
się następujące ogłoszenia:

II    przetarg  ustny  nieograniczony
na sprze daż lo ka lu użyt ko we go (po przed szko lu)

o po wierzch ni 157,32 m2 po ło żo ne go w bu dyn ku
nr 62 przy ul. Ny skiej w Gra bi nie wraz z udzia łem wy -
no szą cym 50,3% (503/1000) w nie ru cho mo ści wspól -
nej, któ rą sta no wi: dział ka nr 346/1 o po wierzch -
ni 0,1161 ha oraz czę ści bu dyn ku i urzą dze nia, któ re
nie słu żą wy łącz nie do użyt ku wła ści cie li lo ka li.

Nie ru cho mość ta sta no wi wła sność Gmi ny
Nie mo dlin. Po sia da księ gę wie czy stą KW nr
OP1O/00100804/2; wol na od ob cią żeń i zo bo -
wią zań.

Lokal użytkowy będący przedmiotem zbycia
znajduje się na 2 i 3 kondygnacji budynku, składa się:
z pięciu pomieszczeń, kuchni, korytarza i łazienki
usytuowanych na I piętrze i jednego pomieszczenia
położonego na II piętrze (poddaszu) z pomieszczeniem
przynależnym - piwnicą nr 4 o powierzchni 2,70 m² oraz
garażem o powierzchni 13,20 m² położonym w
budynku gospodarczym. Lokal wyposażony jest w
instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Budynek,
w którym znajduje się przedmiotowy lokal jest
budynkiem o dwóch kondygnacjach naziemnych z
poddaszem użytkowym i jest częściowo podpiwniczony.

Nie ru cho mość po ło żo na na ob sza rze nie po sia da -
ją cym pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go. Zgod -
nie ze stu dium uwa run ko wań i kie run ków za go spo da -
ro wa nia prze strzen ne go Gmi ny Nie mo dlin znaj du je
się na te re nie za bu do wy miesz ka nio wej.

Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowego
lokalu użytkowego odbył się dnia 26 października 2010
roku.

Cena wywoławcza: 100.000,00zł.
W prze tar gu mo gą brać udział oso by fi zycz -

ne i oso by praw ne je że li wpła cą wa dium w pie nią -
dzu w wy so ko ści 10.000,00 zł. Wa dium na le ży
wpła cać w ter mi nie do 28 lu te go 2011 r. na kon -
to ban ko we Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie
nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za ter -
min wnie sie nia wa dium uwa ża się dzień wpły wu
wa dium na wska za ne kon to.

In for ma cje na te mat prze tar gu udzie la ne są w Wy -
dzia le 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 35) tut. Urzę du.

Prze targ od bę dzie się w dniu 4 mar ca 2011 r.
w sa li nr 62 Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie
o godz. 11.20. 

Oso ba usta lo na ja ko na byw ca zo sta nie za wia do -
mio na o miej scu i ter mi nie za war cia umo wy sprze da -
ży nie ru cho mo ści, naj póź niej w cią gu 21 dni od dnia
roz strzy gnię cia prze tar gu. Na byw ca zo bo wią za ny jest
za pła cić ce nę, nie póź niej niż do dnia za war cia umo wy
prze no szą cej wła sność nie ru cho mo ści. Na byw ca po no -
si po nad to kosz ty no ta rial ne i są do we, któ re okre śli no -
ta riusz. Wpła co ne wa dium zo sta nie: *za li czo ne na po -
czet ce ny na by cia, je że li oso ba wpła ca ją ca wa dium
wy gra prze targ, * zwró co ne, je że li oso ba wpła ca ją ca
wa dium nie wy gra prze tar gu. Jed no cze śnie in for mu je
się, że je że li oso ba usta lo na ja ko na byw ca nie ru cho mo -

ści nie przy stą pi bez uspra wie dli wie nia do za war cia
umo wy w miej scu i ter mi nie usta lo nym przez Gmi nę
wpła co ne wa dium ule ga prze pad ko wi.

II    przetarg  ustny  nieograniczony
na sprzedaż lokalu użytkowego (po TP) o

powierzchni 3,78 m2 położonego w budynku nr 62
przy ul. Nyskiej w Grabinie wraz z udziałem
wynoszącym 1,1% (11/1000) w nieruchomości
wspólnej, którą stanowi: działka nr 346/1 o powierzchni
0,1161 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie
służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Nieruchomość ta stanowi własność Gminy
Niemodlin. Posiada księgę wieczystą KW nr
OP10/00100804/2; wolna od obciążeń i zobowiązań.

Lo kal użyt ko wy bę dą cy przed mio tem zby cia znaj -
du je się na par te rze bu dyn ku, skła da się z jed ne go po -
miesz cze nia. Wy po sa żo ny jest w in sta la cję elek trycz -
ną. Ob cią żo ny jest umo wą naj mu za war tą na czas
nie okre ślo ny. Bu dy nek, w któ rym znaj du je się przed -
mio to wy lo kal jest bu dyn kiem o dwóch kon dy gna cjach
na ziem nych z pod da szem użyt ko wym i jest czę ścio wo
pod piw ni czo ny. Nie ru cho mość po ło żo na na ob sza rze
nie po sia da ją cym pla nu za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go. Zgod nie ze stu dium uwa run ko wań i kie -
run ków za go spo da ro wa nia prze strzen ne go Gmi ny
Nie mo dlin znaj du je się na te re nie za bu do wy miesz ka -
nio wej. Pierw szy prze targ na sprze daż przed mio to -
we go lo ka lu użyt ko we go od był się dnia 26 paź dzier ni -
ka 2010 ro ku.

Cena wywoławcza: 1.500,00zł.
W prze tar gu mo gą brać udział oso by fi zycz ne

i oso by praw ne je że li wpła cą wa dium w pie nią dzu
w wy so ko ści 200,00 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 28 lu te go 2011 r.- do godz. 14.00 lub na kon -
to ban ko we Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie
nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za ter min
wnie sie nia wa dium uwa ża się dzień wpły wu wa -
dium na wska za ne kon to.

In for ma cje na te mat prze tar gu udzie la ne są w Wy -
dzia le 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 35) tut. Urzę du.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2011 r. w
sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie o godz.
10.40. 

Osoba ustalona jako nabywca zostanie
zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy
sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od
dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany
jest zapłacić cenę, nie później niż do dnia zawarcia
umowy przenoszącej własność nieruchomości.
Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe,
które określi notariusz. Wpłacone wadium zostanie: *
zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba
wpłacająca wadium wygra przetarg, * zwrócone, jeżeli
osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że jeżeli osoba ustalona
jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i
terminie ustalonym przez Gminę wpłacone wadium
ulega przepadkowi.

II   przetarg  ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

położonej w Niemodlinie w rejonie ul. Gościejowickiej

oznaczonej nr działki 1016/32 k.m. 12 o powierzchni
0,0145 ha.

Nieruchomość ta stanowi własność Gminy
Niemodlin. Posiada księgę wieczystą KW nr
OP1O/00077445/6; wol na od ob cią żeń i zo bo wią -
zań. Zgod nie z miej sco wym pla nem za go spo da ro wa -
nia prze strzen ne go mia sta Nie mo dli na te ren ozna czo -
ny jest sym bo lem PP, S – te re ny dzia łal no ści
pro duk cyj nej te re ny ma ga zy no wo -skła do we. Nie ru cho -
mość po przez usta no wie nie słu żeb no ści prze jaz du
przez dział kę nr 1016/33 bę dzie mia ła za pew nio ny do -
stęp do dro gi pu blicz nej. Te ren po sia da do stęp do sie -
ci wo do cią go wej i elek tro -ener ge tycz nej.

Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej
nieruchomości odbył się dnia 16 listopada 2010 roku.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:
7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). 

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek
VAT w wysokości 23%.

Informacje na temat przetargu udzielane są w
Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
Nieruchomościami (tel.774606-295 do 7); pokój nr 35
tut. Urzędu.

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 700,00 zł (słow nie: sie dem set zło tych). Wa dium
na le ży wpła cać w pie nią dzu w ka sie Urzę du Miej skie -
go w Nie mo dli nie lub na kon to ban ko we
nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003 w ter mi -
nie do 28 lu te go 2011r. Za ter min wnie sie nia wa -
dium uwa ża się dzień wpły wu wa dium na wska za ne
kon to.

W przy pad ku firm oso by bio rą ce udział w prze -
tar gu win ny przed ło żyć wy ciąg z wła ści we go dla
sie dzi by re je stru lub in ny do ku ment urzę do wy, z któ -
re go wy ni ka je go sta tus praw ny, spo sób re pre zen ta -
cji, a tak że imio na i na zwi ska osób upraw nio nych
do re pre zen ta cji.

Prze targ od bę dzie się w dniu 4 mar ca 2011r. w sa -
li nr 62 Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie
o godz. 10.00. 

Oso ba usta lo na ja ko na byw ca zo sta nie za wia do -
mio na o miej scu i ter mi nie za war cia umo wy sprze da -
ży, 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. Za ter min za pła ty ce ny uzna -
je się dzień wpły wu na leż no ści na wska za ne kon to.
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 je się, że na ta bli cy
ogło szeń znaj du je się wy kaz nie ru cho mo -
ści prze zna czo nej do dzier ża wy w dro dze
nie ogra ni czo ne go prze tar gu ust ne go:

• część działki nr 466/5 o powierzchni 222 m²
położonej przy ul. Boh. Powstań Śl. w Niemodlinie.

Informacji udziela się w pokoju nr 35 tut. Urzędu,
tel. (77) 4606295 do 7 wew.209.
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W dniach 23 grud nia 2010r.
i 13 stycz nia 2011r. od by ły się III i IV se -

sja Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie,
w ra mach któ rych

pod ję to na stę pu ją ce uchwa ły:

III se sja RM w dniu 23.12.2010r.
•uchwa ła Nr III/7/10 – w spra wie zmian bu dże tu Gmi ny Nie -

mo dlin na rok 2010. 
•uchwa ła Nr III/8/10 – w spra wie do cho dów wła snych nie -

któ rych jed no stek bu dże to wych gmi ny. 
•uchwa ła Nr III/9/10 – w spra wie uchwa le nia wie lo let niej

pro gno zy fi nan so wej.
•uchwa ła Nr III/10/10 – w spra wie uchwa le nia bu dże tu

Gmi ny Nie mo dlin na rok 2011. 
•uchwa la Nr III/11/10 – w spra wie za opi nio wa nia pro jek tu

uchwa ły Sej mi ku Wo je wódz twa Opol skie go do ty czą cej prze kształ -
ce nia po przez li kwi da cję dzia łal no ści me dycz nej Sa mo dziel ne go Pu -
blicz ne go Ze spo łu Szpi ta li Pul mo no lo gicz no -Reu ma to lo gicz nych
z sie dzi bą w Kup. 

•uchwa la Nr III/12/10 – zmie nia ją ca uchwa łę w spra wie
stra te gii roz wią zy wa nia pro ble mów spo łecz nych Gmi ny Nie mo dlin.

•uchwa ła Nr III/13/10 – w spra wie „Pro gra mu współ pra cy
Gmi ny Nie mo dlin z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi oraz in ny mi
pod mio ta mi pro wa dzą cy mi dzia łal ność po żyt ku pu blicz ne go
na rok 2011. 

•uchwa ła Nr III/14/10 – w spra wie wy bo ru przed sta wi cie li
Ra dy Miej skiej do Ra dy Spo łecz nej Sa mo rzą do we go Za kła du Opie -
ki Zdro wot nej w Nie mo dli nie. 

•uchwa ła Nr III/15/10 – w spra wie za twier dze nia pla nów
pra cy sta łych ko mi sji Ra dy Miej skiej.

•uchwa ła Nr III/16/10 – w spra wie usta le nia ra mo we go pla -
nu pra cy Ra dy Miej skiej. 

IV se sja RM w dniu 13.01.2011r.
•uchwa ła Nr IV/17/11 w spra wie: za twier dze nia zmia ny Pla -

nu Od no wy Miej sco wo ści Tłu sto rę by na la ta 2009 – 2015.
•uchwa ła Nr IV/18/11 w spra wie: za twier dze nia zmia ny Pla -

nu Od no wy Miej sco wo ści Sar ny Wiel kie na la ta 2009 – 2015. 
•uchwa ła Nr IV/19/11 w spra wie: za twier dze nia zmia ny Pla -

nu Od no wy Miej sco wo ści Szy dło wiec Ślą ski na la ta 2009 – 2015.
•uchwa ła Nr IV/20/11 w spra wie: za twier dze nia zmia ny Pla -

nu Od no wy Miej sco wo ści Kra sna Gó ra na la ta 2009 – 2015.
•uchwa ła Nr IV/21/11 w spra wie: za twier dze nia zmia ny Pla -

nu Od no wy Miej sco wo ści Rosz ko wi ce na la ta 2009 – 2015.
•uchwa ła Nr IV/22/11 w spra wie: za twier dze nia zmia ny Pla -

nu Od no wy Miej sco wo ści Tar ni ca na la ta 2009 – 2015.
•uchwa ła Nr IV/23/11 w spra wie: za twier dze nia zmia ny Pla -

nu Od no wy Miej sco wo ści Ra do szo wi ce na la ta 2009 – 2015. 
•uchwa ła Nr IV/24/11 w spra wie: za twier dze nia zmia ny Pla -

nu Od no wy Miej sco wo ści Go ście jo wi ce na la ta 2009 – 2015.
•uchwa ła Nr IV/25/11 w spra wie: za twier dze nia zmia ny Pla -

nu Od no wy Miej sco wo ści So snów ka na la ta 2009 – 2015.
•uchwa ła Nr IV/26/11 w spra wie: za twier dze nia zmia ny Pla -

nu Od no wy Miej sco wo ści Ma gnu szo wi ce na la ta 2009 – 2015.

• uchwa ła Nr IV/27/11 w spra wie: za twier dze nia zmia ny Pla -
nu Od no wy Miej sco wo ści Rut ki na la ta 2009 – 2015.

•uchwa ła Nr IV/28/11 w spra wie: za twier dze nia zmia ny Pla -
nu Od no wy Miej sco wo ści Rzę dzi wo jo wi ce na la ta 2009 – 2015.

•uchwa ła Nr IV/29/11 w spra wie: za twier dze nia zmia ny Pla -
nu Od no wy Miej sco wo ści Ja ku bo wi ce na la ta 2009 -2015.

•uchwa ła Nr IV/30/11 w spra wie: za twier dze nia zmia ny Pla -
nu Od no wy Miej sco wo ści Ja czo wi ce na la ta 2009 – 2015.

•uchwa ła Nr IV/31/11 w spra wie: za twier dze nia zmia ny Pla -
nu Od no wy Miej sco wo ści Gro dziec na la ta 2009 – 2015.

•uchwa ła Nr IV/32/11 w spra wie: za twier dze nia zmia ny Pla -
nu Od no wy Miej sco wo ści Gra bin na la ta 2009 – 2015.

•uchwa ła Nr IV/33/11 w spra wie: za twier dze nia zmia ny Pla -
nu Od no wy Miej sco wo ści Mi cha łó wek na la ta 2009 – 2015.

•uchwa ła Nr IV/34/11 w spra wie: za twier dze nia zmia ny Pla -
nu Od no wy Miej sco wo ści Lip no na la ta 2009 – 2015.

•uchwa ła Nr IV/35/11 w spra wie: za twier dze nia zmia ny Pla -
nu Od no wy Miej sco wo ści Mo le sto wi ce na la ta 2009 – 2015.

•uchwa ła Nr IV/36/11 w spra wie po wo ła nia Ra dy Spo łecz -
nej Sa mo rzą do we go Za kła du Opie ki Zdro wot nej w Nie mo dli nie. 

•uchwa ła Nr IV/37/11 w spra wie: bu do wy ob wod ni cy Nie -
mo dli na. 

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.

Od 1 paź dzier ni ka 2010r. w nie mo dliń skich przed szko lach re -
ali zo wa ny jest pro jekt „Ak tyw ne przed szko la w Gmi nie Nie mo dlin
– III edy cja”, któ ry współ fi nan so wa ny jest przez Unię Eu ro pej ską ze
środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go w ra mach Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki na la ta 2007-2013.

Łącz ny bu dżet pro jek tu opie wa na kwo tę 351 682,30 zł, z cze -
go 163 018,30 zł, za ło żo no do re ali za cji w 2010 ro ku,
a 188 664,00 zł w 2011 ro ku. Środ ki fi nan so we zo sta ły prze zna czo -
ne na re ali za cję do dat ko wych za jęć w pla ców kach oświa to wych,
a tak że na za kup po mo cy dy dak tycz nych. 

Ce lem te go pro jek tu jest upo wszech nia nie edu ka cji przed -
szkol nej dziew czy nek i chłop ców w wie ku 3 – 6 lat, prze ła ma nie ba -
rier spo łecz no – kul tu ro wych oraz prze ko na nie ro dzi ców o zna cze -
niu edu ka cji przed szkol nej dla dal sze go roz wo ju dziec ka
i od po wied nie go przy go to wa nia do edu ka cji szkol nej.

Pod czas za jęć wpro wa dzo ne bę dą rów nież te ma ty zwią za ne
z pro mo cją rów no ści szans ko biet i męż czyzn.

W pro jek cie udział bie rze 359 wy cho wan ków przed szko li.

Pu blicz ne Przed szko le Nr 1 w Nie mo dli nie
W pro jek cie uczest ni czy 140 dzie ci w wie ku od 3 – 6 lat.
Dzię ki pro jek to wi wzbo ga co no ofer tę edu ka cyj ną w Pu blicz -

nym Przed szko lu Nr 1 w Nie mo dli nie zgod nie z za ło że nia mi wnio -
sku o do fi nan so wa nie pro jek tu. Zre ali zo wa no w mie sią cach paź -
dzier nik – gru dzień:

1) 30 go dzin gim na sty ki ko rek cyj nej – ce lem za jęć by ło kształ -
to wa nie na wy ku pra wi dło wej po sta wy cia ła,

2) 25 go dzin za jęć lo go pe dycz nych – w za ję ciach udział bra -
ło 34 dzie ci, któ re pod czas za jęć mia ły moż li wość do sko na lić swo -
ją wy mo wę, ni we lo wać trud no ści i roz wi jać swo je na rzą dy ar ty ku -
la cyj ne,

3) 40 go dzin ję zy ka an giel skie go – pro wa dzo ne we wszyst kich
gru pach. Dzie ci mia ły moż li wość zdo by wa nia no wych umie jęt no ści
i po sze rza nia do tych cza so wych. 

Za ku pio no po mo ce dy dak tycz ne, ta kie jak: ma te rac i sprzęt
do za jęć gim na sty ki ko rek cyj nej, su chy ba sen do za jęć ko rek cyj no
– ru cho wych, kloc ki, gry dy dak tycz ne, pił ki, chu s ty, ką ci ki do za ba -
wy, ze sta wy gim na stycz ne itp. 

W dal szym cią gu kon ty nu owa ne jest funk cjo no wa nie do dat -
ko we go od dzia łu (utwo rzo ne go na po trze by przed szko la w 2009r.).

Pu blicz ne Przed szko le Nr 2 w Nie mo dli nie
W pro jek cie uczest ni czy 132 dzie ci w wie ku od 3 – 6 lat.
Wzbo ga co no ofer tę edu ka cyj ną w Pu blicz nym Przed szko lu

Nr 2 w Nie mo dli nie zgod nie z za ło że nia mi wnio sku o do fi nan so wa -
nie pro jek tu. Zre ali zo wa no 40 go dzi ny ryt mi ki i 60 go dzin ję zy ka an -
giel skie go. 

W ra mach wy dłu że nia cza su pra cy przed szko la w 2 od dzia -
łach na uczy cie le zre ali zo wa li 150 go dzin za jęć dy dak tycz no – opie -
kuń czych, a nia nie od dzia ło we 80 go dzin. Wzbo ga co no ba zę edu -
ka cyj ną przed szko la po przez za kup po mo cy dy dak tycz nych (blo ki,
far by, kred ki, ze staw in stru men tów mu zycz nych itp.).

W ra mach za jęć dla dzie ci nie peł no spraw nych prze pro wa dzo -
no 7 go dzin do go te ra pii. W za ję ciach wzię ły udział dzie ci o spe cjal -

nych po trze bach edu ka cyj nych. Ce lem za jęć by ło roz wi ja nie umie -
jęt no ści ko mu ni ko wa nia się, roz wi ja nie sfe ry umy sło wej, sty mu lo wa -
nie roz wo ju funk cji po znaw czych i roz wi ja nie za cho wań spo łecz nych. 

Wszyst kie za ję cia są bar dzo atrak cyj ne dla dzie ci. Dzie ci chęt -
nie w nich uczest ni czą. Ćwi czą mię dzy in ny mi ar ty ku la cję, ta niec,
śpiew oraz grę na in stru men tach per ku syj nych. Dzie ci kon ty nu ują
na ukę ję zy ka an giel skie go po przez za ba wę, uczą się pio se nek.

Za ku pio no po mo ce dy dak tycz ne do sty mu lo wa nia roz wo ju
dzie ci (tu nel sto no ga, let nia wspi nacz ka, do mek wiej ski).

Pu blicz ne Przed szko le w Gra czach
W pro jek cie uczest ni czy ło 84 dzie ci w wie ku od 3 – 6 lat.
Wzbo ga co no ofer tę edu ka cyj ną w Pu blicz nym Przed szko lu

w Gra czach zgod nie z za ło że nia mi wnio sku o do fi nan so wa nie pro -
jek tu. Zre ali zo wa no w mie sią cach paź dzier nik – gru dzień:

1) 40 go dzi ny ryt mi ki – ce lem za jęć był roz wój zdol no ści ryt -
micz no-mu zycz nych. Po przez za ba wy ryt micz ne oraz mu zycz no
– ru cho we dzie ci po zna wa ły pod sta wo we po ję cia mu zycz ne.
Kształ to wa ły po czu cie ryt mu. Po zna wa ły pro ste in stru men ty per -
ku syj ne, pró bo wa ły two rzyć wła sne akom pa nia men ty do po zna -
nych pio se nek, 

2) 30 go dzin za jęć lo go pe dycz nych – do te ra pii lo go pe dycz -
nej wy ty po wa no 29 dzie ci, od by ły się kon sul ta cje z każ dym na uczy -
cie lem w pla ców ce udzie la jąc po rad lo go pe dycz nych oraz prze pro -
wa dzo no in dy wi du al ne roz mo wy z ro dzi ca mi tych dzie ci, któ re
wy ma ga ją te ra pii za bu rzeń mo wy. Dwo je dzie ci skie ro wa no na ba -
da nia do po rad ni au dio lo gicz nej i psy cho lo gicz no -pe da go gicz nej, 

3) 30 go dzin ję zy ka an giel skie go – ce lem za jęć by ło za in te re -
so wa nie dzie ci ję zy kiem an giel skim, osłu cha nie ze słow nic twem
z naj bliż sze go oto cze nia. W cza sie za baw dzie ci po zna ły znacz ny
za sób słów.

Od wrze śnia 2010 ro ku roz po czął funk cjo no wa nie do dat ko wy
od dział dla 17 dzie ci w PP w Gra czach. Za ku pio no wy po sa że nie
do no wej sa li (me ble, krze seł ka, sto li ki, za baw ki, kloc ki, kred ki, far -
by, blo ki itp.) oraz lap to pa. 

W ra mach wy dłu że nia cza su pra cy przed szko la od paź dzier -
ni ka do grud nia na uczy cie le, jak i nia nie od dzia ło we (po mo ce na -
uczy cie la) zre ali zo wa li po 120 go dzin za jęć dy dak tycz no – opie kuń -
czych (łącz nie 240 go dzin). 

Pu blicz ne Przed szko le w Gra bi nie
W pro jek cie uczest ni czy ło 29 dzie ci w wie ku od 3 – 6 lat.
Dzię ki pro jek to wi wzbo ga co no ofer tę edu ka cyj ną w Pu blicz -

nym Przed szko lu w Gra czach zgod nie z za ło że nia mi wnio sku o do -
fi nan so wa nie pro jek tu. Zre ali zo wa no w mie sią cach paź dzier nik –
gru dzień:

1) 32 go dzi ny ryt mi ki – Za ję cia te da ły oka zję do roz wo ju za -
in te re so wań mu zycz nych oraz roz wo ju ak tyw no ści twór czej. Na uczy -
ły dzie ci czer pa nia ra do ści z mu zy ki, uwraż li wi ły na pięk no sztu ki,
ja ką jest mu zy ka.

2) 16 go dzin tań ca no wo cze sne go – za ję cia na uczy ły dzie ci
współ pra cy w gru pie, roz wi nę ły po czu cie ryt mu oraz spraw ność ru -
cho wą. 

3) 30 go dzin za jęć lo go pe dycz nych – za da niem lo go pe dy by -
ło dba nie o po praw ne wy brzmie wa nie po szcze gól nych gło sek,
zwra ca nie uwa gi na ar ty ku la cję, od dech, głos i za kres słow nic twa
oraz je go ro zu mie nie, mo ty wa cję do mó wie nia oraz po ziom umie -
jęt no ści opo wia da nia,

4) 16 go dzin ję zy ka an giel skie go – dzie ci w trak cie za jęć uczy -
ły się przed sta wiać, po zna wa ły ko lo ry, li czeb ni ki od 1 do 10, na zy -
wa ły czę ści cia ła, uczy ły się pio se nek oraz po zna wa ły na zwy zwie -
rząt do mo wych.

W ra mach wy dłu że nia cza su pra cy przed szko la od paź dzier -
ni ka do grud nia na uczy cie le, jak i nia nie od dzia ło we (po mo ce na -
uczy cie la) zre ali zo wa li po 80 go dzin za jęć dy dak tycz no – opie kuń -
czych (łącz nie 160 go dzin). 

Za ku pio no po mo ce dy dak tycz ne (pa pier, fli ze li na, dziur ka cze,
ozdo by itp.), gry, za baw ki, ze staw na gło śnie nio wy, wa liz kę z in stru -
men ta mi.

Pod su mo wa nie: 

Głów nym ce lem pro jek tu jest wy rów ny wa nie szans edu ka cyj -
nych dzie ci w Gmi nie Nie mo dlin. Cel ten zo sta nie zre ali zo wa ny po -
przez ce le szcze gó ło we, a mia no wi cie upo wszech nia nie edu ka cji
przed szkol nej dziew cząt i chłop ców w wie ku 3 do 5 lat, prze ła ma -
nie ba rier spo łecz no – kul tu ro wych oraz prze ko na nie ro dzi ców
o zna cze niu edu ka cji przed szkol nej dla dal sze go roz wo ju dziec ka
i od po wied nie go przy go to wa nia do edu ka cji szkol nej. 

Re ali za cja pro jek tu „Ak tyw ne przed szko la w Gmi nie Nie mo -
dlin – III edy cja” stwo rzy ła moż li wość zwięk sze nia ofer ty edu ka cyj -
nej z za kre su do dat ko wych za jęć z ję zy ka an giel skie go, ryt mi ki, do -
go te ra pii, tań ca oraz za jęć lo go pe dycz nych, od cią ża jąc tym sa mym
ro dzi ców z do dat ko wych opłat, co spo tka ło się z du żą apro ba tą z ich
stro ny. 

Wy dłu że nie cza su pra cy przed szko li umoż li wia ro dzi com pra -
cu ją cym go dze nie ży cia za wo do we go i pry wat ne go.

Na bie żą co ko or dy no wa no re ali za cję pro jek tu, mo ni to ro wa no
go. Umiesz czo no in for ma cję o re ali za cji pro jek tu na stro nie in ter -
ne to wej Gmi ny Nie mo dlin. Za ku pio no ma te ria ły pro mo cyj ne (ple ca -
ki, cza pecz ki i tecz ki) dla uczest ni czek i uczest ni ków pro jek tu oraz
lap top, urzą dze nie wie lo funk cyj ne oraz ma te ria ły biu ro we do ob słu -
gi pro jek tu. Wy pła co no do da tek net to do wy na gro dze nia wraz
z kosz ta mi pra co daw cy dla ob słu gi za rzą dza ją cej za mie sią ce paź -
dzier nik – gru dzień 2010 ro ku. Ogó łem kosz ty za rzą dza nia pro jek -
tem wy nio sły 23 702,97 zł.

Za ję cia w ra mach pro jek tu re ali zo wa ła lo kal na ka dra pe da go -
gicz na.

Wy so kość środ ków wy ko rzy sta nych na re ali za cję pro jek tu
w 2010 ro ku przed sta wia się na stę pu ją co:

Pu blicz ne Przed szko le Nr 1 w Nie mo dli nie 41 053,13 zł
Pu blicz ne Przed szko le Nr 2 w Nie mo dli nie 23 035,56 zł
Pu blicz ne Przed szko le w Gra czach 45 366,21 zł
Pu blicz ne Przed szko le w Gra bi nie 18 068,05 zł
Za rzą dza nie i pro mo cja pro jek tu 23 702,97 zł
Ogó łem 151 225,92 zł

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

Oprac.
Mał go rza ta Ko cha nek – ko or dy na tor pro jek tu

In for ma cja o re ali za cji pro jek tu 
„Ak tyw ne przed szko la w Gmi nie Nie mo dlin – III edy cja”
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W związ ku z trwa ją cym jesz cze okre -
sem grzew czym, Gmin ne Cen trum Re ago -
wa nia UM w Nie mo dli nie przy po mi na, że
szcze gól nie w tym okre sie na le ży zwró cić
uwa gę na spraw ność in sta la cji wen ty la -
cyj nych i ko mi no wych w użyt ko wa nych bu -
dyn kach. 

W związ ku z tym in for mu je my, że: 
•prze wo dy ko mi no we (dy mo we, spa li no we

i wen ty la cyj ne) po win ny być w cza sie ich użyt ko wa -
nia pod da wa ne okre so wej kon tro li, co naj mniej raz
w ro ku, po le ga ją cej na spraw dze niu ich sta nu tech -
nicz ne go. Kon tro lę po win ny prze pro wa dzić oso by
po sia da ją ce kwa li fi ka cje mi strza w rze mio śle ko mi -
niar skim, 

•w obiek tach, w któ rych od by wa się pro ces
spa la nia pa li wa sta łe go, cie kłe go i ga zo we go na le -
ży usu wać za nie czysz cze nia z prze wo dów dy mo -
wych i spa li no wych: 

a. od pa le nisk opa la nych pa li wem sta łym – co
naj mniej 4 ra zy w ro ku, 

b. od pa le nisk opa la nych pa li wem płyn nym i ga -
zo wym – co naj mniej 2 ra zy w ro ku, 

c. od pa le nisk za kła dów zbio ro we go ży wie nia
i usług ga stro no micz nych – co naj mniej raz w mie -
sią cu, je że li prze pi sy miej sco we nie sta no wią ina czej 
(w obiek tach j. w. usu wa się za nie czysz cze nia z prze -
wo dów wen ty la cyj nych co naj mniej raz w ro ku, je że -
li więk sza czę sto tli wość nie wy ni ka z wa run ków użyt -
ko wych).

Po nad to na le ży pa mię tać:
•sto so wać w bu dyn ku spraw dzo ne, do pusz czo -

ne do użyt ku na na szym ryn ku urzą dze nia i sys te my
grzew cze, 

•nie skła do wać ma te ria łów pal nych (opa łu, ma -
ku la tu ry, pal nych śmie ci, szmat) obok pie ca i in nych
urzą dzeń grzew czych, 

•nie prze cho wy wać ma te ria łów pal nych oraz
nie sto so wać wy ko na nych z ma te ria łów pal nych ele -
men tów wy stro ju i wy po sa że nia wnętrz w od le gło ści
mniej szej niż 0,5m od urzą dzeń i in sta la cji, któ rych
po wierzch nie mo gą na grze wać się do tem pe ra tu ry
prze kra cza ją cej 100°C, 

•nie użyt ko wać elek trycz nych urzą dzeń ogrzew -
czych i ga zo wych usta wio nych bez po śred nio na pod -
ło żu pal nym, 

•przed uży ciem no we go urzą dze nia za po znać
się z je go in struk cją ob słu gi i sto so wać się do uję tych
w niej za le ceń pra wi dło wej eks plo ata cji, 

•nie uży wać uszko dzo nych urzą dzeń grzew -
czych oraz w spo sób nie zgod ny z in struk cją ob słu gi, 

•nie po zo sta wiać urzą dzeń grzew czych bez
nad zo ru oso by do ro słej, je że li urzą dze nie nie jest
prze wi dzia ne do sa mo dziel nej pra cy, 

•nie roz pa lać pie cy ków, ko min ków z za sto so wa -
niem ma te ria łów nie bez piecz nych po ża ro wo, cie czy
ła two pal nych, 

•sto so wać do urzą dze nia grzew cze go pa li wo
prze wi dzia ne dla nie go w in struk cji, po sia da ją ce od -
po wied nią war tość opa ło wą i kon sy sten cję. 

Sto so wa nie nie wła ści we go pa li wa mo że uszko -
dzić piec, do pro wa dzić do roz sz czel nie nia prze wo -
dów spa li no wych, mo że je za tkać, a w kon se kwen -

cji do pro wa dzić na wet do po ża ru, wy bu chu czy za -
cza dze nia. 

Czad jest ga zem tru ją cym. W przy pad ku prze -
do sta nia się do ukła du od de cho we go czło wie ka wią -
że się z he mo glo bi ną krwi nek i ha mu je od dy cha nie
tkan ko we. W na stęp stwie dłu go trwa łe go od dzia ły -
wa nia na or ga nizm czło wie ka, stwa rza po waż ne za -
gro że nie dla je go zdro wia i ży cia. Na stęp stwem
ostre go za tru cia mo że być nie od wra cal ne uszko -
dze nie ośrod ko we go ukła du ner wo we go, nie wy dol -
ność wień co wa i za wał.

Z tlen kiem wę gla (cza dem) mo że my się spo tkać
pod czas eks plo ata cji urzą dzeń ga zo wych, w któ -
rych od by wa się pro ces spa la nia ga zu przy ma łej
ilo ści po wie trza, a tak że, gdy na stę pu je nie zu peł ne
spa le nie ga zu. Na sku tek nie wła ści we go od pro wa -
dza nia spa lin i dy mu z urzą dzeń grzew czych czad
mo że być szcze gól nie nie bez piecz ny dla zdro wia
a na wet ży cia lu dzi. 

Ob ja wa mi za tru cia tlen kiem wę gla są:

•bó le i za wro ty gło wy 
•osła bie nie 
•nud no ści 
•za bu rze nia pa mię ci 
•utra ta przy tom no ści 
•śpiącz ka 

Pa mię taj! 
Tle nek wę gla jest bez won ny!

Je że li po czu jesz się źle (nud no ści, za wro ty gło -
wy), prze by wa jąc w po miesz cze niach, w któ rych są
za mon to wa ne pie ce wę glo we lub pie cy ki ga zo we,
na tych miast opuść to po miesz cze nie i do ko naj je -
go wie trze nia! Skon tak tuj się w tej spra wie z ko mi -
nia rzem! 

W ra zie po trze by sko rzy staj z po mo cy
me dycz nej!

Po stę po wa nie przy za tru ciu
tlen kiem wę gla:

•wy nieść za tru te go z miej sca na ra że nia z za -
pew nie niem wła sne go bez pie czeń stwa (w ra zie po -
trze by ak cję prze pro wa dzi Pań stwo wa Straż Po żar -
na dys po nu ją ca od po wied nim sprzę tem izo lu ją cym
dro gi od de cho we), 

•za pew nić do pływ świe że go czy ste go po wie -
trza, 

•we zwać po go to wie ra tun ko we, ko niecz na po -
moc le kar ska, 

•jak naj szyb ciej po dać tlen, 
•je że li oso ba po szko do wa na nie od dy cha, ma

za trzy ma ną ak cję ser ca, na le ży na tych miast za sto -
so wać sztucz ne od dy cha nie me to dą usta – usta,
apa ra tem AM BU oraz ma saż ser ca, 

•uni kać ob cią że nia wy sił kiem fi zycz nym. 

W ce lu unik nię cia sy tu acji stwa rza ją cej za gro że -
nie za tru ciem tlen kiem wę gla w bu dyn ku, na le ży
prze strze gać za sad wspo mnia nych po wy żej, a po -
nad to: 

•nie na le ży sto so wać do ogrze wa nia po miesz -
czeń, w któ rych sta le prze by wa ją lu dzie ga zo wych
prze no śnych urzą dzeń pro mien ni ko wych, 

•nie na le ży ogrze wać po miesz czeń za po mo cą
kuch ni ga zo wych, gdyż mo że to spo wo do wać po waż -
ne za tru cia, 

•w po miesz cze niach, w któ rych wy stę pu je spa -
la nie pa li wa na le ży za pew nić sku tecz ną wen ty la cję, 

•nie na le ży za ty kać kra tek wen ty la cyj nych
w drzwiach do ła zien ki oraz od prze wo dów wen ty la -
cyj nych, 

•w po miesz cze niu, w któ rym za cho dzi spa la nie
pa li wa z gra wi ta cyj nym od pro wa dza niem spa lin
z wy ko rzy sta niem do spa la nia po wie trza z po miesz -
cze nia, sto so wa nie me cha nicz nej wen ty la cji wy cią go -
wej jest za bro nio ne, 

•wszel kie pra ce na praw cze, prze rób ki, mo der -
ni za cje i pra ce kon ser wa cyj ne przy urzą dze niach
na pa li wo sta łe, cie kłe i ga zo we po win ny wy ko ny wać
oso by po sia da ją ce od po wied nie kwa li fi ka cje, 

•nie po zo sta wiać bez nad zo ru po traw na włą -
czo nej ku chen ce, czy cia sta w pie kar ni ku, 

•nie uży wać świec, ka gan ków, pe tard, wy ro -
bów pi ro tech nicz nych oraz in nych źró deł świa tła wy -
ko rzy stu ją cych otwar ty ogień w po miesz cze niach
miesz kal nych, w sy tu acjach mo gą cych spo wo do wać
po żar, 

•nie sto so wać do my cia i pra nia odzie ży cie czy
ła two pal nych, 

•nie su szyć odzie ży i ma te ria łów pal nych bez po -
śred nio na pie cach, 

•na le ży za wsze za pew nić so bie do stęp do ta blic
roz dziel czych prą du elek trycz ne go, gniaz dek i wy -
łącz ni ków oraz głów nych za wo rów ga zu i wo dy. 

Za cza dze nie w bu dyn kach miesz kal nych mo że
rów nież po śred nio po wo do wać to, iż w okre sie zi mo -
wym więk szość użyt kow ni ków bu dyn ków uszczel nia
okna, drzwi przed zim nem. W ten spo sób ogra ni cza
się wy mia nę po wie trza, a tym sa mym do spa la nia
pa li wa nie do star cza się od po wied niej ilo ści tle nu.
Nie do sta tecz na ilość tle nu do spa le nia pa li wa po wo -
du je, że na stę pu je nie peł ne spa la nie pa li wa w urzą -
dze niach grzew czych i two rzy się tle nek wę gla, czy -
li czad. W ta kich przy pad kach mo że dojść rów nież
do za bu rze nia cią gu w prze wo dach ko mi no wych
i wy do sta wa nia się cza du do prze strze ni miesz kal nej,
co po waż nie za gra ża ży ciu i zdro wiu miesz kań ców.
Ob ser wu je my wte dy tak zwa ny od wrot ny ciąg po wie -
trza w prze wo dach ko mi no wych (z ze wnątrz do wnę -
trza po miesz cze nia).

Pań stwo wa Straż Po żar na in for mu je użyt kow ni -
ków bu dyn ków miesz kal nych o moż li wo ści wy po sa -
ża nia do mów i miesz kań w czuj ki po ża ru. Obec nie
koszt ta kich czu jek wa ha się w gra ni cach 40-100
PLN i jest on nie po rów ny wal nie ni ski do skut ków
i kosz tów, ja kie nie sie za so bą po żar w do mu, a któ -
re go dzię ki ta kiej czuj ce moż na unik nąć.

Opra co wa no z wy ko rzy sta niem stro ny
in ter ne to wej www.straz.kra kow.pl

Insp. GCR UM w Nie mo dli nie.

Za sa dy bez pie czeń stwa pod czas ogrze wa nia
i do grze wa nia po miesz czeń
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Sa mo rzą do wy Za kład Opie ki Zdro wot nej
w Nie mo dli nie za pra sza do Ga bi ne tu Fi zjo te ra pii

Od dnia 3 stycz nia 2011 ro ku Sa mo rzą do wy Za -
kład Opie ki Zdro wot nej w Nie mo dli nie świad czy usłu -
gi me dycz ne w za kre sie fi zjo te ra pii am bu la to ryj nej.
No wo pow sta ła ko mór ka or ga ni za cyj na – GA BI NET FI -
ZJO TE RA PII AM BU LA TO RYJ NEJ zlo ka li zo wa ny jest
na par te rze bu dyn ku głów ne go przy ul. Zam ko wej 4.

Za bie gi wy ko ny wa ne są świad cze nio bior com
ubez pie czo nym, po sia da ją cym upraw nie nia
do świad czeń opie ki zdro wot nej fi nan so wa nych
na pod sta wie umo wy z Na ro do wym Fun du szem
Zdro wia.

Za kres wy ko ny wa nych świad czeń me dycz nych
w ga bi ne cie fi zjo te ra pii:

– ki ne zy te ra pia,
– ma saż,
– elek tro lecz nic two,
– le cze nie po lem ma gne tycz nym,
– świa tło lecz nic two i cie pło lecz nic two.
Pod sta wą re ali za cji świad czeń jest skie ro wa nie

na cykl za bie gów od le ka rza ubez pie cze nia zdro -
wot ne go. Pa cjent po wi nien za re je stro wać skie ro wa -
nie w ga bi ne cie nie póź niej niż 30 dni od da ty je go
wy sta wie nia. 

Czas pra cy ga bi ne tu:
Po nie dzia łek 8.00 – 18.00 
Wto rek 7.30 – 17.30 
Śro da 7.30 – 17.30 
Czwar tek 8.00 – 18.00 
Pią tek 7.30 – 17.30 

Dy rek tor SZOZ   Te re sa Adam czyk

In for ma cja w spra wie bu do wy ob wod ni cy Nie mo dli na

W dniu 26 stycz nia br. Ra da Mi ni strów
pod ję ła uchwa łę w spra wie usta no wie nia
pro gra mu wie lo let nie go pod na zwą „Pro -
gram bu do wy dróg kra jo wych na la -
ta 2011-2015”, przed ło żo ną przez mi ni stra
in fra struk tu ry.

Przy ję ty przez rząd pro gram bę dzie re ali zo wa -
ny w okre sie 5 lat. Za wie ra on li stę prio ry te to wych za -
dań in we sty cyj nych w za kre sie dróg kra jo wych i au -
to strad. Okre ślo no w nim rów nież wiel kość środ ków
prze zna czo nych na je go fi nan so wa nie, któ re bę dą
po cho dzić z Kra jo we go Fun du szu Dro go we go (KFD)
oraz z bu dże tu pań stwa.

W przed mio to wym Pro gra mie za da nie o na -
zwie Bu do wa ob wod ni cy Ny sy i Nie mo dli na
w cią gu dk 41 i 46 za war te zo sta ło na li ście za -
dań, co ozna cza, że po ja wi ła się moż li wość re ali -
za cji tak waż nej dla na sze go mia sta in we sty cji
dro go wej. 

Zgod nie z in for ma cją prze ka za ną przez opol -
ski oddział Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych
i Au to strad na za da nie o na zwie „Wy ko na nie kon -
cep cji pro gra mo wej, pro jek tu bu dow la ne go i pro -
jek tu wy ko naw cze go bu do wy ob wod ni cy m. Nie -
mo dlin w cią gu dro gi kra jo wej nr 46 Kłodz ko
– Ny sa– Nie mo dlin – Opo le – Ozi mek – Lu bli niec
– Szcze ko ci ny” w try bie prze tar gu nie ogra ni czo ne -
go wy bra no naj ko rzyst niej szą ofer tę biu ra pro jek -
to we go: MO STY Ka to wi ce Sp. z o.o., ul. Rol -
na 12, 40-555 Ka to wi ce.

Trud ne py ta nia 
Rozmowa redakcji Pulsu
Niemodlina z Burmistrzem
Niemodlina Mirosławem
Stankiewiczem.

PN: Dla cze go ga bi net re ha bi li ta cji pro -
wa dzo ny przez Ca ri tas Opol ską zo stał za -
mknię ty? 

Mi ro sław Stan kie wicz:Opo wo dy za mknię cia
ga bi ne tu trze ba za py tać wła dze Ca ri tas wOpo lu. Pro wa -
dzo ny od wie lu lat przez Ca ri tas ga bi net re ha bi li ta cji
wNie mo dli nie był bar dzo po trzeb ną for mą za bez pie cze -
nia po trzeb na szych miesz kań ców wza kre sie re ha bi li ta -
cji. By ły wprze szło ści uwa gi do funk cjo no wa nia te go ga -
bi ne tu. Zda rza ły się mie sią ce, w któ rych ga bi net był
za mknię ty zuwa gi nabrak od po wied niej ka dry fi zy ko te -
ra peu tów. By ły też uwa gi miesz kań ców nate mat do stęp -
no ści te go ga bi ne tu w go dzi nach po po łu dnio wych.
Z uwa gi na du że po trze by w za kre sie re ha bi li ta cji i fi zy -
ko te ra pii na szych miesz kań ców, pod ję li śmy wspól nie
zdy rek tor na sze go ZOZ -u–pa nią Te re są Adam czyk, de -
cy zję o utwo rze niu do dat ko we go – gmin ne go ga bi ne tu
re ha bi li ta cji. Na wy po sa że nie te go ga bi ne tu wy da li śmy
z bu dże tu gmi ny ok. 20 ty się cy zło tych. Ga bi net ten roz -
po czął funk cjo no wa nie zpo cząt kiem stycz nia bie żą ce go
ro ku. Mie li śmy na dzie ję, że do dat ko wy ga bi net re ha bi li -
ta cji zła go dzi sy tu ację w za kre sie nie za spo ko jo nych po -
trzeb na szych miesz kań ców do ty czą cych re ha bi li ta cji, że
oba ga bi ne ty bę dą współ pra co wa ły. Z za sko cze niem
przy ją łem de cy zję o za mknię ciu ga bi ne tu pro wa dzo ne -
go przez Ca ri tas. Z za sko cze niem tym więk szym, że Ca -
ri tas pod pi sał umo wę naświad cze nie usług wNie mo dli -
nie z Na ro do wym Fun du szem Zdro wia na rok bie żą cy.

PN: Ale to nie Pan pod jął de cy zję o za -
mknię ciu ga bi ne tu Ca ri tas?

MS: Nie. Bur mistrz nie ma pra wa po dej mo wa nia
de cy zji o za mknię ciu ja kiej kol wiek pla ców ki służ by zdro -
wia, tak pry wat nej, jak i pu blicz nej. Tym bar dziej pro wa -
dzo nej przez or ga ni za cje po za rzą do we oraz ko ścio ły
i związ ki wy zna nio we. De cy zje o za mknię ciu ta kich pla -
có wek po dej mu ją upo waż nio ne wła dze tych in sty tu cji
lub or ga ny nad zo ru pań stwo we go, jak na przy kład Sa -
ne pid. Mó wie nie, że Bur mistrz za mknął ga bi net Ca ri -
tas jest nie po ro zu mie niem.

PN: Pa nie Bur mi strzu – do cie ra ją do nas
kry tycz ne uwa gi miesz kań ców nate mat prze -
ka za nia Sta ro stwu Po wia to we mu w Opo lu
tak zwa ne go „czer wo ne go bu dyn ku” w Ryn -
ku. Mó wi się, że od da no go za dar mo…

MS: To ko lej na nie praw da. Bu dy nek w Ryn ku,
wraz z dział ką, zo stał za mie nio ny na znacz nie więk szy

i z du żą dział ką przy uli cy Zam ko wej, gdzie funk cjo nu -
je nasz ZOZ. Dzię ki tej za mia nie unor mo wa li śmy sy tu -
ację praw ną ZOZ -u, a tym sa mym mo że my in we sto -
wać w nią bez obaw. Do dnia za mia ny ze sta ro stwem
dział ka i bu dy nek ZOZ -u by ły uży cza ne od sta ro stwa.
Gmi na za in we sto wa ła ok. mi lio na zło tych w wy po sa -
że nie te go obiek tu. Dal sze in we sto wa nie gmin nych
pie nię dzy w obiekt in ne go sa mo rzą du, bez gwa ran cji
pra wa wła sno ści sta wa ło się co raz bar dziej pro ble ma -
tycz ne. Przy po mnę, że moi po przed ni cy bez po wo dze -
nia za bie ga li o unor mo wa nie tej sy tu acji. Nam się to
uda ło. Mó wię nam, gdyż osta tecz ną de cy zję w spra wie
wza jem nej za mia ny obu nie ru cho mo ści pod ję ła,
na mój wnio sek, Ra da Miej ska w Nie mo dli nie. Nie ma
więc mo wy o prze ka za niu za dar mo bu dyn ku w Ryn -
ku. Roz po wszech nia nie te go ro dza ju pół prawd lub
zwy kłych kłamstw słu ży tyl ko de sta bi li za cji i two rze niu
za mie sza nia.

PN: Ko lej ne py ta nie do ty czy za mia ru
prze ję cia przez gmi nę Za kła do we go Do mu
Kul tu ry w Gra czach. Ja kie za da nia ma peł nić
ten obiekt po ewen tu al nym prze ję ciu?

MS: Rze czy wi ście, od kil ku mie się cy trwa ją roz mo -
wy na te mat prze ka za nia te go bu dyn ku dla gmi ny. Za -
rów no Pre zes Spół ki „Ba zalt -Gra cze” pan An drzej Miś -
ta, jak i ja, je ste śmy prze ko na ni o po trze bie
pro wa dze nia dzia łal no ści edu ka cyj no -kul tu ral nej w Gra -
czach, w tym obiek cie. W przy pad ku prze ję cia go przez
gmi nę, po win na w nim funk cjo no wać w dal szym cią gu
te go ro dza ju dzia łal ność.

PN: Dla cze go tak dłu go trwa ją roz mo wy,
sko ro obaj pa no wie je ste ście zgod ni, co
do dal sze go funk cjo no wa nia te go obiek tu
i funk cji, ja ka tam ma być do mi nu ją ca?

MS: Spra wa jak zwy kle do ty czy pie nię dzy. Rocz ne
kosz ty funk cjo no wa nia ZDK wGra czach to oko ło200 ty -
się cy zło tych. Nie jest to ma ła kwo ta dla bu dże tu gmi -
ny. Ma my no wą ra dę, ma my no we prze pi sy do ty czą ce
fi nan sów pu blicz nych, ma my wresz cie ocze ki wa nia
miesz kań ców w za kre sie re ali za cji za dań in we sty cyj -
nych i bie żą ce go funk cjo no wa nia gmi ny. Wszyst ko to
spra wia, że pod ję cie de cy zji nie jest pro ste. Z jed nej
stro ny ist nie je re al ne za gro że nie za mknię cia te go obiek -
tu i ewen tu al nej je go sprze da ży przez spół kę, z dru giej
zaś ocze ki wa nia miesz kań ców Gra czy oraz oko licz nych
wsi w za kre sie dzia łal no ści edu ka cyj no -kul tu ral nej. Przy -
po mnę, że w ZDK Gra cze funk cjo nu je fi lia bi blio te ki, są
pro wa dzo ne za ję cia świe tli cy śro do wi sko wej, czy wresz -
cie pro wa dzo ne są spo tka nia ze spo łów: Gra czan ki i Fuks.

PN: Czy no wi rad ni są prze ciw ni prze ję -
ciu ZDK w Gra czach?

MS: Nic o tym nie wiem. Na spo tka niu z Prze wod -
ni czą cym Ra dy Miej skiej pa nem Ma riu szem Niec ka -
rzem oraz prze wod ni czą cy mi sta łych ko mi sji RM przed -
sta wia li śmy ten pro blem wspól nie z pa nem Pre ze sem
Miś tą. Wszy scy od nie śli się ze zro zu mie niem do za ist -
nia łej sy tu acji. Na to miast nie znam zda nia wszyst kich
rad nych. Mam na dzie ję, że po dzie lą oni po zy tyw ną opi -
nię na te mat prze ję cia ZDK w Gra czach i utrzy ma nia
do tych cza so wej funk cji tej in sty tu cji.

PN: Czy bę dzie to ko lej na in sty tu cja kul -
tu ry w gmi nie?

MS:Zde cy do wa nie nie. Nie ma po trze by two rze nia
dwóch jed no stek, dwóch dy rek to rów, księ go wych i tak da -
lej. ZDK Gra cze bę dzie funk cjo no wał w ra mach Ośrod -
ka Kul tu ry w Nie mo dli nie i je go dy rek tor, oso ba zna ją ca
się na tej pro ble ma ty ce, bę dzie od po wie dzial nazadzia -
łal ność pro gra mo wą no wej fi lii. Od dy rek to ra Ośrod ka
Kul tu ry w Nie mo dli nie bę dzie za le ża ło za tem, kto i w ja -
kim za kre sie bę dzie zaj mo wał się po szcze gól ny mi spra -
wa mi zwią za ny mi zor ga ni za cją dzia łal no ści ipro wa dze -
niem za jęć kul tu ral nych w Gra czach. Oczy wi ście, je że li
doj dzie do prze ję cia te go obiek tu.

PN: Dzię ku ję za roz mo wę.
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Wie czór ko lęd
W Dniu Bab ci – 21 stycz nia 2011 r.,

w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie, od był
się wy jąt ko wy kon cert. 

Naj młod si wy cho wan ko wie Stu dia Pio sen ki
Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie, pod kie run kiem in -
struk to rek – Mag da le ny Krze mień i Han ny Ło zo wic -
kiej, wy śpie wa li naj pięk niej sze tra dy cyj ne, ale i te nie -
co no wo cze śniej sze, ko lę dy. 

Ta len ta mi, a przede wszyst kim wspa nia łym przy -
go to wa niem i mu zy kal no ścią, za chwy ca li: Ha nia Wę -
grow ska w utwo rze „Przy bie że li do Be tle jem”, Go sia
Ma tu szek „Lu laj że Je zu niu”, Ka sia Ka liń ska z ko lę dą
„Pójdź my wszy scy do sta jen ki”, Oli wia Brzę czek „Przy -
bie że li do Be tle jem”, Mar ta Fe do ro wicz w pie śni, któ -
rą zna my z wy ko na nia Kay ah „Nie ma Cie bie”, Lau -
ra Mi liń ska „Dzi siaj w Be tle jem”, Mar ty na Piw ko
„Przy bie że li do Be tle jem”, Na ta lia Wy rwich „Bóg się
ro dzi”, Ka sia Ka nas ze wzru sza ją cą wer sją „Lu laj że Je -
zu niu”, Agniesz ka Roz la zły „Pójdź my wszy scy do sta -
jen ki”, An ge li ka Ostrow ska „Przy bie że li do Be tle jem”,
Agniesz ka Kar bow nik „Gdy się Chry stus ro dzi”, Kac -

per Kre to wicz „Dzi siaj w Be tle jem”, Do mi ni ka Zbro ja
„Nie by ło miej sca dla Cie bie”, Ania Ko no wa luk „Pójdź -
my wszy scy do sta jen ki”, Wik to ria Ła zarz „Ci cha
noc”, Ania Ka miń ska i Ania Dę biń ska „Wśród noc nej
ci szy”, Ka ro li na Ro ga la „W żło bie le ży” oraz Ania Ko -
no wa luk i Kac per Kre to wicz „Last Chri st mas”. 

Na za koń cze nie wszy scy wspól nie, wraz z licz nie
przy by łą pu blicz no ścią, wśród któ rej by li m.in. dum -
ni ro dzi ce mło dych wo ka li stów, za śpie wa li „Przy bie że -
li do Be tle jem”. 

Wie czór upły nął w swoj skiej, ro dzin nej at mos fe -
rze i z pew no ścią war to go po wtó rzyć za rok. Wiel kie
bra wa na le żą się przede wszyst kim mło dym in struk -
tor kom śpie wu, któ re zna ko mi cie przy go to wa ły swo -
ich pod opiecz nych do wy stę pu.

kk

W dniu 27 stycz nia br., w Ośrod ku Kul -
tu ry w Nie mo dli nie, ucznio wie Pry wat ne go
Ogni ska Ar ty stycz ne go „Pre lu dium”, któ re
współ pra cu je z nie mo dliń ską pla ców ką,
za gra li, pod kie run kiem na uczy cie li – Paw -
ła Ostrow skie go – kla sa for te pia nu i Paw -
ła Ka li ciń skie go – kla sa gi ta ry, naj pięk niej -
sze me lo die świą tecz ne i nie tyl ko. 

By ła to oka zja, by mło dzi mu zy cy za pre zen to wa -
li swo im bli skim efek ty cięż kiej pra cy i ćwi czeń
w grze na in stru men tach – key bo ar dzie, for te pia nie
i gi ta rze. Pod czas au dy cji mu zycz nej dla ro dzi ców
wy stą pi li: Pa weł Siuś ta (key bo ard), Mi chał Kraw -
czyk (for te pian), Mał go rza ta Ma tu szek (gi ta ra), Ma -
te usz Pasz kow ski (for te pian), Ma te usz Żuk (gi ta ra),
Fi lip Haj ta ło wicz (key bo ard), Zo fia Ro ga la (gi ta ra),
Woj ciech Ra tusz ny (key bo ard) oaz Do mi ni ka Gryf
(for te pian). 

Wszyst kim dzie ciom gra tu lu je my uda ne go wy -
stę pu, ży cząc suk ce sów w dal szej na uce gry na in -
stru men tach. 

kk

Z Han ną Ło zo wic ką, in struk tor
śpie wu w Ośrod ku Kul tu ry
w Nie mo dli nie, o Wie czo rze Ko -
lęd, jej pod opiecz nych i nie tyl ko,
roz ma wia Ka ta rzy na Knie ja

Puls Nie mo dli -
na: Od te go ro ku
szkol ne go uczysz
dzie ci śpie wu
w Ośrod ku Kul tu ry
w Nie mo dli nie. Jak
Ci się tu pra cu je? To
Twój de biut w tej
ro li...

Han na Ło zo -
wic ka: Bar dzo się cie -
szę, że w tym ro ku pra -

cu ję z dzieć mi w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie,
zwłasz cza, że za ję cia ma ją cha rak ter umu zy kal nia ją -
cy. Do Stu dia Pio sen ki przy cho dzą dzie ci w wie ku 7-13
lat. Dla więk szo ści z nich to pierw szy kon takt z mu zy -
ką: jest to dla mnie wy zwa nie, ale przede wszyst kim
ra dość. Ob ser wu ję pod opiecz nych i już za uwa żam po -
stę py. Dzie ci są bar dzo róż ne, przy cho dzą z róż ny mi
zdol no ścia mi i do świad cze niem mu zycz nym, ale pra -
ca in dy wi du al na i uwa ga po świę co na dziec ku szyb ko
wy da je owo ce. Do Ośrod ka Kul tu ry przy cho dzę
z uśmie chem, po nie waż dzie ci są bar dzo wdzięcz ne,
a pra ca z ni mi jest dla mnie przy jem no ścią.

Puls Nie mo dli na: Ile osób przy cho dzi
na Two je za ję cia?

Han na Ło zo wic ka: Mo ja gru pa li czy 18 mło -
dych adep tów. Na 40-mi nu to wą lek cję przy cho dzą
po 2 oso by. 

Puls Nie mo dli na: Cze go mo żesz na -
uczyć dzie ci przy cho dzą ce do Ośrod ka Kul -
tu ry w Nie mo dli nie? Jak „wy ło wić” te szcze -
gól nie uzdol nio ne?

Han na Ło zo wic ka: Za ję cia śpie wu są nie wąt -
pli wie jed ną z pro po zy cji spę dze nia cza su w ro dzin -
nym mia stecz ku. Dla dzie ci jest to lek cja mu zy ki, wraż -
li wo ści oraz bar dziej świa do me go ope ro wa nia
gło sem. Po kil ku mie sią cach już wi dzę efek ty. Każ de

z dzie ci już zro bi ło po stę py, ich za pał i za an ga żo wa -
nie bar dzo mi po ma ga. Moż li wo ści dzie ci czę sto ujaw -
nia ją się po cza sie, war to więc sys te ma tycz nie pra co -
wać, a te naj bar dziej uta len to wa ne za chę cać
i „od ży wiać”. Je stem prze ko na na, że mu zy ka bar dzo
do brze wpły wa na roz wój dzie ci po bu dza zmy sły, in -
spi ru je...

Puls Nie mo dli na: Co jest waż ne w pio -
sen ce – in ter pre ta cja, dyk cja, emi sja gło su,
zro zu mie nie tek stu – na co zwra casz szcze -
gól ną uwa gę?

Han na Ło zo wic ka: Sta ram się pro wa dzić za -
ję cia w ta ki spo sób, aby zwró cić uwa gę na róż ne ele -
men ty pio sen ki. Za ję cia roz po czy na my od pro stych
ćwi czeń emi syj nych czy dyk cyj nych, póź niej do pie ro
jest czas na in ter pre ta cję, któ ra czę sto kla ru je się
po wspól nych roz mo wach.

Puls Nie mo dli na: Czy śpie wu moż na się
na uczyć? Czy z tym trze ba się po pro stu
uro dzić?

Han na Ło zo wic ka: Pre dys po zy cje to w więk -
szo ści spra wa ge ne tycz na: do bry słuch, mu zy kal ność.
Wi dzę jed nak, że pew ne rze czy moż na wy pra co wać.
Po trze ba do te go wy trwa ło ści i do brej wo li.

Puls Nie mo dli na: Jak ogól nie oce niasz
przy go to wa nie mu zycz ne mło dzie ży w dzi -
siej szych cza sach – jak roz bu dzić w mło -
dym czło wie ku za in te re so wa nie do się gnię -
cia po mu zy kę nie tyl ko ła twą, lek ką
i przy jem ną, ale i ta ką, któ ra ma du szę i ja -
kąś więk szą głę bię?

Han na Ło zo wic ka: Z bó lem stwier dzam, że
ko mer cja na grun cie mu zy ki jest bar dzo do tkli wa.
Pro mu je się głów nie to, co lek kie, przy jem ne, nie ste ty
czę sto po zba wio ne du cha i głę bi. Do ra sta ją ce dzie ci
wpa trzo ne w gwiaz dy MTV,, za do wa la ją się” po wierz -
chow no ścią i wi zu al no ścią, czę sto śle po ko piu jąc to,
co wi dzą. Za chę cam ro dzi ców do te go, by cza sem,
wbrew tren dom, za bra li dziec ko na kon cert do fil har -
mo nii, czy do te atru.

Puls Nie mo dli na: Za na mi „Wie czór Ko -
lęd”, w któ rym mło dzi wo ka li ści pod kie -

run kiem Two im i Mag da le ny Krze mień za -
pre zen to wa li się pu blicz nie. Jak go oce -
niasz – uda ło się, czy za uwa ży łaś ja kieś
drob ne nie do cią gnię cia i błę dy Wa szych
wy cho wan ków? Jak wra że nia?

Han na Ło zo wic ka: Dla wie lu z dzie ci był to
pierw szy wy stęp pu blicz ny i szcze rze przy zna ję, że je -
stem bar dzo za do wo lo na. Dzie ci sta nę ły na wy so ko -
ści za da nia, prze zwy cię ży ły tre mę. By ła to dla nich ra -
dość – wy stą pić dla ro dzi ców czy ro dzeń stwa. To
do brze ro ku je.

Puls Nie mo dli na: Dłu go trwa ły przy go -
to wa nia do kon cer tu?

Han na Ło zo wic ka: Przy go to wa nia trwa ły
już od li sto pa da. Po le ga ły na wy bo rze od po wied niej
ko lę dy. Czę sto trze ba by ło zmie nić pod kład, a póź -
niej szli fo wać, szli fo wać, szli fo wać... Dzie ci na bra ły
pew no ści.

Puls Nie mo dli na: Czym jest dla Cie bie
mu zy ka, pio sen ka?

Han na Ło zo wic ka: Z mu zy ką je stem zwią -
za na już od naj młod szych lat. By ło ogni sko mu -
zycz ne w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie, gdzie
sta wia łam pierw sze kro ki w grze na pia ni nie.
Od dzie wią te go ro ku ży cia szko ła mu zycz na
w Opo lu i gra na wio lon cze li. Czas gim na zjum był
dla mnie też roz śpie wa ny. Pod okiem pa ni Ka ta -
trzy ny Pa szu li -Gryf kwi tła pra ca nad pio sen ką
głów nie pa tron ki szko ły – Agniesz ki Osiec kiej. Licz -
ne wy stę py, kon kur sy... ach! Czę sto wspo mi nam
ten mi ły okres ży cia... Obec nie je stem stu dent ką
Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Szy ma now skie -
go w Ka to wi cach – (gram na wio lon cze li) i... mu -
szę się przy znać do uza leż nie nia już chy ba od mu -
zy ki. Nie wy obra żam so bie dziś zaj mo wać się
czymś in nym. Mu zy ka jest dla mnie po wie trzem
i ży ciem! 

Puls Nie mo dli na: Pla nu jesz już ja kieś
in ne kon cer ty Two ich wy cho wan ków?

Han na Ło zo wic ka: Bar dzo bym chcia ła, aby
dzie ci za śpie wa ły naczerw co wym kon cer cie wra mach
Dni Nie mo dli na. A mo że uda się jesz cze na wio snę? 

Mło de ta len ty za gra ły

Mu zy ka jest dla mnie po wie trzem i ży ciem…
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Fe rie na we so ło z fe raj ną Ber nie go
Wszyst kie

dzie ci, ma łe i du -
że, Ośro dek Kul -
tu ry w Nie mo dli -
nie za pra sza
na Pro gram Ar -
ty stycz ny „We so -

ła fe raj na Ber nie go na ba lu kar na wa ło wym”,
któ ry od bę dzie się dn. 20 lu te go (nie dzie la),
o godz. 16.00, w sa li wi do wi sko wej Ośrod ka
Kul tu ry w Nie mo dli nie. 

Clown Ber ni i je go to wa rzy sze da li się już
po znać naj młod szym miesz kań com Gmi ny
Nie mo dlin na ze szło rocz nych Dniach Nie mo -
dli na. Ber ni ujął dzie ci swo ją po my sło wo ścią
i hu mo rem. Z pew no ścią i tym ra zem przy go -
to wał wie le atrak cji dla mi lu siń skich. Ser decz -
nie za pra sza my!!! 

WSTĘP WOL NY!

Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie ser -
decz nie za pra sza na wy stęp wy cho wan ki
Stu dia Pio sen ki – Mag da le ny Mro żek oraz
wer ni saż wy sta wy ry sun ków sa ty rycz nych
z pro gra mu „SZKŁO KON TAK TO WE” au tor -
stwa Ja nu sza Ko żusz ni ka.

W pro gra mie mi ni re ci ta lu znaj dą się pio sen ki
Je re mie go Przy bo ry i Je rze go Wa sow skie go oraz
go ścin ny wy stęp Do ro ty Zy siak, Ju sty ny Ada mow skiej
i Mag da le ny Krze mień. 

4 mar ca (pią tek) 2011 r., godz. 19.00
– sa la kon fe ren cyj na Ośrod ka Kul tu ry

w Nie mo dli nie
Ser decz nie za pra sza my.

Wstęp wol ny.

Ja nusz Ko żusz nik uro dził się w 1951 ro ku
w By to miu. Jest ab sol wen tem Wy dzia łu Me cha nicz -
no -Ener ge tycz ne go Po li tech ni ki Ślą skiej w Gli wi cach.
Przez kil ka na ście lat pra co wał ja ko pro jek tant za kła -
dów prze rób ki wę gla ka mien ne go i bru nat ne go
w kra ju i za gra ni cą. Ja ko ry sow nik de biu to wał ry sun -
kiem pra so wym w 1999 ro ku. Ry so wał dla ta kich
cza so pism jak: Cha rak te ry, Puls Biz ne su, Try bu na Ślą -
ska, Wie czór, Dzien nik Za chod ni, Ryt mus Zi vo ta, Ży -

cie na Go rą co, Gi lo ty na.
Sta le współ pra cu je z In -
te gra cją Eu ro pej ską, Prze -
glą dem, Spor tem, Pa no -
ra mą, Dzien ni kiem
Bał tyc kim, Su per Expres -
sem i kil ko ma in ny mi. Jest
au to rem kil ku na stu okła -
dek ksią żek i pod ręcz ni -
ków, z któ rych część ilu -
stro wał tak że swo imi
ry sun ka mi. Ry sun ki Ja nu sza Ko żusz ni ka zna ją tak że
wi dzo wie „Szkła kon tak to we go” (TVN24).

Śpiewasz? Grasz na instrumencie?
Zgłoś się do nas!

Ośrodek Kultury w Niemodlinie
ogłasza nabór do dziecięcego

zespołu wokalnego oraz zespołów
instrumentalnych.

Zajęcia z instruktorem będą odbywać
się w poniedziałki w godzinach:

15.00-17.00- zespół wokalny
17.00-19.00 – zespoły instrumentalne
Serdecznie zapraszamy na pierwsze

zajęcia, które odbędą się
w poniedziałek 28 lutego br.!

Ośrodek Kultury w Niemodlinie zaprasza do wzięcia udziału w Gminnym Konkursie
Recytatorskim „Miłość jest wśród nas”, który odbędzie się dn. 11 lutego 2011 r., o
godz. 10.00, w sali konferencyjnej Ośrodka Kultury w Niemodlinie. Regulamin
Konkursu oraz karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie internetowej:
www.okniemodlin.org 

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

RE GU LA MIN
Or ga ni za to rem Gmin ne go Kon kur su Re cy ta -

tor skie go „Mi łość jest wśród nas” jest Ośro dek
Kul tu ry w Nie mo dli nie. Kon kurs od bę dzie się
dn. 11.02.2011 (pią tek), o godz. 10.00, w sa li kon -
fe ren cyj nej Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie.

1. CE LE KON KUR SU
∙ Po pu la ry za cja, pre zen ta cja i kon fron ta cja

ży we go sło wa o te ma ty ce mi ło snej
2. ZA SA DY KON KUR SU
∙ W Kon kur sie mo gą wziąć udział ucznio wie

szkół gim na zjal nych i po nad gim na zjal nych Gmi ny
Nie mo dlin

∙ Wy ko naw cy oce nia ni bę dą w ka te go riach
wie ko wych:

– Gim na zjum – Szko ły po nad gim na zjal ne
∙ Pod czas Kon kur su uczest ni cy pre zen tu ją je -

den wy bra ny tekst. Na ży cze nie Ju ry na le ży przed -

sta wić dru gi wy bra ny tekst. Czas wy ko na nia nie
mo że prze kra czać ośmiu mi nut. W Kon kur sie wy -
klu cza się tek sty do tąd nie pu bli ko wa ne. 

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

3. WA RUN KI UCZEST NIC TWA
∙Wa run kiem uczest nic twa jest prze sła nie kar -

ty zgło sze nia do dn. 7 lu te go 2011 r., na ad res: 
Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie

ul. Re ja 1 , 49-100 Nie mo dlin
lub do star cze nie do se kre ta ria tu Ośrod ka Kul -

tu ry w Nie mo dli nie
4. OCE NA
Oce ny wy ko naw ców do ko na Ju ry, po wo ła ne

przez or ga ni za to ra Kon kur su, we dług kry te riów:
∙ In ter pre ta cja utwo ru, dyk cja
∙ Wra że nie sce nicz ne
Wy ko naw cy bio rą cy udział w Kon kur sie zo -

sta ną uho no ro wa ni dy plo ma mi, a Lau re aci na -
gro da mi. 

SER DECZ NIE ZA PRA SZA MY!

Muzycznie
i satyrycznie

Gra ży na Ło ba szew ska w Nie mo dli nie
Z oka zji Dnia Ko biet

Ośro dek Kul tu ry w Nie -
mo dli nie ma wiel ką przy -
jem ność za pro sić na kon -
cert zna ko mi tej pol skiej
pio sen kar ki – Gra ży ny Ło -
ba szew skiej, któ ry od bę -
dzie się 6 mar ca br. (nie -

dzie la), o godz. 17.00, w sa li wi do wi sko wej Ośrod ka
Kul tu ry w Nie mo dli nie, bi le ty w ce nie 30 zł (po je dyn czy)
i 50 zł (dla pa ry) do na by cia wkrót ce w se kre ta ria cie
Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie. 

Pio sen kar ka pro mo wać bę dzie naj now szą pły tę, któ ra
skła da się z pio se nek Cze sła wa Nie me na. Nakon cer cie nie
za brak nie ta kich prze bo jów jak: „Dziw ny jest ten świat”,
„Jed ne go ser ca”, „Wspo mnie nie” czy „Pło nie sto do ła”. 

Wszyst ko to w no wo cze snych aran ża cjach, sku tecz nie
przy po mi na ją cych twór czość mi strza sprzed lat, ale rów -
nież przy bli ża ją cych nie zwy kłe prze bo je młod szej pu blicz -
no ści. Z peł ną, obiek tyw ną pew no ścią. 

Ta kiej in ter pre ta cji Cze sła wa Nie me na jesz cze nie
by ło. Współ cze sność oraz wspo mnia na wy żej róż no rod -
ność, sku tecz nie od da je du cha oraz prze sła nie ni niej szej
twór czo ści, za pew nia jąc jed no cze śnie do brą za ba wę.
Oczy wi ście nie za brak nie rów nież naj więk szych prze bo -
jów ar tyst ki!

Gra ży nie Ło ba szew skiej to wa rzy szyć bę dzie po cho -
dzą ca z Tcze wa gru pa AJA GO RE w skła dzie: Sła wo mir Kor -
nas (wo kal, gi ta ra), Ma ciej Kor tas (gi ta ra), Mi chał Szcze -
blew ski (per ku sja) oraz Krzysz tof „Pu ma” Pia sec ki.

Pa tro nat me dial ny nad kon cer tem obej mą: „Puls Nie -
mo dli na”, Pol skie Ra dio Pro gram I oraz TVP2.

ZA PRA SZA MY!!!!
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Niemodlińska Halowa Liga Piłkarska

Wyniki i tabele
GRUPA A
Sparta - Oldboje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-16

Berliner Luft - Karsna Góra Sen  . . . . . . . . . .1-5

Monari - LZS Grabin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4

Euro Tam - Rynek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12-0

1. Oldboje 1 3 16 - 0

2. Euro Tam 1 3 12 - 0

3. Karsna Góra Sen 1 3 5 - 1

4. LZS Grabin 1 3 4 - 3

5. Covebo Niemodlin 0 0 0 - 0

6. Monari 1 0 3 - 4

7. Berliner Luft 1 0 1 - 5

8. Rynek 1 0 0 -12

9. Sparta 1 0 0 -16

GRUPA B

Dąbrowa - Young Boys  . . . . . . . . . . . . . . . . .4-4

Zieloni Ligota Tułowicka

- Karsna Góra Juniorzy  . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3

FC Małe

– UEG Grodków

(mecz rozegrany awansem)  . . . . . . . . . . . . .4-8

UEG Grodków - Reszta Świata  . . . . . . . . . .10-0

1. UEG Grodków 2 6 18 - 4

2. LZS Tłustoręby 0 0 0 - 0

3. Zieloni Ligota Tułowicka 1 3 4 - 3

4. Dąbrowa 1 1 4 - 4

Young Boys 1 1 4 - 4

6. Ekipa Joja 0 0 0 - 0

7. Karsna Góra Juniorzy 1 0 3 - 4

8. FC Małe 1 0 4 - 8

9. Reszta Świata 1 0 0 -10

Amatorski tenis na wysokim poziomie 
W nie dzie lę, 16 lu te go br., w ha li

wi do wi sko wo -spor to wej w Nie mo dli -
nie, od był się I Tur niej Te ni sa Sto ło we -
go Ama to rów o Pu char Bur mi strza
Nie mo dli na. 

Wzię ło w nim udział czter dzie stu sze ściu za -
wod ni ków z ca łej Opolsz czy zny – do ro słych i dzie -
ci. Sę dzią głów nym Tur nie ju był Zdzi sław Gro bel ski. 

Im pre za od by wać się bę dzie cy klicz nie
do grud nia 2011 ro ku, kie dy to bę dzie miał
miej sce tur niej fi na ło wy. Or ga ni za to rem roz -
gry wek jest Uczniow ski Klub Spor to wy „So ko lik”
Nie mo dlin. 

W tur nie jach eli mi na cyj nych za wod ni cy gra -
ją sys te mem pu cha ro wym do mo men tu wy ło nie -
nia po trzeb nej licz by za wod ni ków dla uzu peł nie nia
tur nie ju głów ne go. Za wod ni cy, któ rzy w tur nie ju
eli mi na cyj nym prze gra li swo je po je dyn ki, gra ją
da lej w okre ślo nych prze dzia łach o każ de miej sce.
W tur nie ju głów nym za wod ni cy gra ją sys te mem
pu cha ro wym, do dwóch prze gra nych po je dyn ków
z za strze że niem, że w po szcze gól nych prze dzia -
łach gra się o każ de miej sce.

Za wod ni cy, któ rzy awan su ją do fi na łu, skla -
sy fi ko wa ni zo sta ją na pierw szym i dru gim miej -
scu. Za wod nik gra ją cy „od ty łu” mak sy mal nie
mo że zo stać skla sy fi ko wa ny na miej scu trze cim. 

Ko lej ny tur niej eli mi na cyj ny od bę dzie się 13
lu te go, o godz. 9.00 w ha li wi do wi sko wo -spor to -
wej w Nie mo dli nie. 

kk

Wo je wódz ki Fe sti wal Te ni sa
Sto ło we go w Nie mo dli nie

W ha li wi do wi sko wo -spor to wej
w Nie mo dli nie w dniu 19 grud nia 2010 r.
ro ze gra no II Wo je wódz ki Fe sti wal Te ni -
sa Sto ło we go dla dzie ci. 

W tur nie ju wzię ło udział czter dzie stu sze -
ściu za wod ni ków, me cze zo sta ły ro ze gra ne sys -
te mem gru po wo -pu cha ro wym. 

W cza sie nie mo dliń skich roz gry wek bar dzo
do brze spi sa li się go spo da rze – zrze sze ni w klu -
bie UKS So ko lik Nie mo dlin, któ rym Fran ci szek
Świ ta ła – pre zes opol skie go Związ ku Te ni sa
Sto ło we go – wró ży świe tla ną przy szłość. 

Oprócz nich czo ło we miej sca w swo jej ka -
te go rii za ję li tak że za wod ni cy nie zrze sze ni re -
pre zen tu ją cy Szko łę Pod sta wo wą nr 1 oraz
Szko łę Pod sta wo wą nr 2 w Nie mo dli nie. Sę -
dzią głów nym za wo dów był Zdzi sław Gro bel ski.
Dy plo my oraz na gro dy ufun do wa ne przez Pol -
ski Zwią zek Te ni sa Sto ło we go wrę czył Bur mistrz
Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz. 

Zdo byw cy pierw szych i dru gich miejsc już
dziś mo gą cie szyć się z udzia łu w Mi strzo -
stwach Pol ski, któ re od bę dą się w stycz niu przy -
szłe go ro ku. kk
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Puls Nie mo dli na: Pro szę opo wie dzieć
czy tel ni kom „Pul su Nie mo dli na” o swo jej
pra cy ja ko pił karz, tre ner i sa mo rzą do wiec…

Le szek Sty -
ka ła: W Od rze
Opo le gra łem
przez czte ry la ta
na po zy cji po moc -
ni ka. Mo gę się po -
chwa lić, że gra łem
w la tach, gdy mie -
li śmy naj sil niej szą
re pre zen ta cję Pol -
ski – z Lu bań skim,
Dej ną, Soł ty si kiem.

Prze ciw ko nim rów nież gra łem. Obok mnie w Od rze
Opo le grał m.in. Zbi gniew Gut – zło ty i srebr ny me da -
li sta olim pij ski w dru ży nie Gór skie go oraz Jó zef Klo se
– oj ciec Mi ro sla va Klo se, któ ry obec nie gra w re pre zen -
ta cji Nie miec. Mi ło wspo mi nam ten okres, kie dy gra -
łem z ludź mi, któ rzy od nie śli ka rie rę, by li na praw dę zna -
ni. Mnie, ze wzglę du na wa run ki fi zycz ne i mo że fakt,
że ni gdy nie mia łem ja kichś wy so kich aspi ra cji, nie uda -
ło się aż tak wiel kiej ka rie ry zro bić, ale nie na rze kam.
Cie szę się, że gra łem w la tach, gdy na sza pił ka noż na
świę ci ła naj więk sze trium fy. Po za koń cze niu ka rie ry, ja -
ko za wod nik Od ry Opo le, przez czter na ście lat by łem
tre ne rem mło dzie ży w Od rze Opo le. Obec nie pra cu ję
w Sta ro stwie Po wia to wym w Opo lu, w wy dzia le bu -
dow nic twa, a od pięt na stu lat je stem tak że tre ne rem
mło dzi ków klu bu Si le sius Ko tórz Ma ły. 

PN: Pro wa dzi Pan tak że dru ży nę Sta ro -
stwa Opo le, z któ rą przy je chał Pan do Nie -
mo dli na na Tur niej Sa mo rzą dow ców. 

Le szek Sty ka ła: Gram w tej dru ży nie. Oprócz
te go or ga ni zu ję ją, ale cza sem cięż ko jest na mó wić ko -
le gów, by za gra li. Cho ciaż ma my już suk ce sy na swo -
im kon cie – spo ro pu cha rów. Nie wy gra li śmy jesz cze
żad ne go tur nie ju, ale uda ło nam się zdo być kil ka ra zy
dru gie miej sca. Z re gu ły le piej „wy pa da my” niż tu,
w Nie mo dli nie (dru ży na Sta ro stwa Po wia to we go Opo -
la upla so wa ła się na ostat nim miej scu w nie mo dliń -
skim tur nie ju – przyp. red.) Ale niech tłu ma czy nas to,
że nie któ rzy na si za wod ni cy ni gdy do tąd nie gra li w pił -
kę noż ną. Są to cał ko wi ci ama to rzy, uczą się od tych,
któ rzy ma ją wię cej do świad cze nia. Or ga ni zu je my się
od cza su do cza su wspól nie, gra my po pro stu dla
przy jem no ści. I na tym to po le ga. War to ro bić ta kie tur -
nie je, jak w Nie mo dli nie, spo ty kać się, po roz ma wiać.

PN: W 2012 ro ku w Pol sce od by wać się
bę dą Mi strzo stwa Eu ro py w pił ce noż nej.
Jak Pan oce nia szan se na szej dru ży ny?

Le szek Sty ka ła: Szcze rze mó wiąc – obec nie
nie ma my dru ży ny na te Mi strzo stwa. Ben ha ke ro wi
się nie uda ło, choć był naj bli żej, ale mo że nie da no
mu szan sy do koń ca. Po sta wio no na Smu dę, któ ry się
od gra żał, że stwo rzy dru ży nę. Rów nież się nie uda -
je. Ale za uwa żam też ta ki fakt, że nie sza nu je się na -
szych tre ne rów. Trud no od na leźć jed ną przy czy nę,
dla cze go tak jest, a nie ina czej. 

PN: My ślę, że pro blem tkwi też w przy -
go to wa niu mło dzie ży – jak za pa lić ich
do czyn ne go upra wia nia spor tu, by ewen -
tu al nie „wy ła pać” pił kar ski ta lent, któ ry
bę dzie ro ko wał na przy szłość?

Le szek Sty ka ła: Mło dzież na le ży szko lić
od pod staw. Z tym nie ste ty jest pro blem u nas. Nie
ma mo de lu szko le nia. Po wsta ją ce szkół ki pił kar skie
po win no się trak to wać po pro stu jak nor mal ną szko -
łę. W ta kiej szkół ce po wi nien obo wią zy wać od po -
wied ni pro gram. Jak w szko le – naj pierw uczy my
pod staw, wszyst kie go po ko lei, a póź niej, za leż nie
od na by tych umie jęt no ści, prze cho dzi się na co raz
wyż szy po ziom. Na uka krok po kro ku. Dzię ki te mu
wy ła pu je się tych bar dziej zdol nych, ktoś „ła pie”
szyb ko, a in ny po trze bu je na to wię cej cza su. To nor -
mal ne. Wie le spraw pod tych wzglę dem w Pol sce jest
nie roz wią za nych. Są klu by, gdzie pra cu ją tre ne rzy
„z praw dzi we go zda rze nia”, ale są też klu by, w któ -
rych tre ne rzy są przy pad ko wi. 

Ja ko tre ner pra cu ję na te re nie gmi ny Tu ra wa.
Trud no po zy skać oso by na praw dę uta len to wa ne, że -
by klub ist niał – do sta ty styk – mu si być okre ślo na
licz ba za wod ni ków. Nie któ rzy z nich wy ma ga ją bar -
dzo du żo pra cy, cięż ko coś z nich „wy krze sać”, ale po -
nie waż nie ma no wych al bo, tak jak mó wię, trud no
ich po zy skać, trze ba pra co wać z ty mi, któ rzy są. Ale
mam za wod ni ków, któ rzy na praw dę są do brzy i to
wi dać w grze. Ob ser wu ję też bar dzo do brych za wod -
ni ków, któ rzy mar nu ją się w in nych klu bach, gdzie nie
ma po rząd ne go tre ne ra. Nie moż na ich po zy skać, bo
dzia ła cze klu bo wi nie da dzą, tak to wy glą da, nie ste -
ty. Je śli klub jest sła by to ta ki do bry za wod nik sam
wy ni ku nie zro bi i sta je się zwy kłym „ko pa czem”
na bo isku wiej skim. Wie lu mo ich wy cho wan ków
„otar ło” się o ka drę Pol ski więc, jak wi dać, by ło moż -
li we wy pły nię cie na sze ro kie wo dy. A te raz nie ma si -
ły, Okrę go wy Za rząd Pił ki Noż nej nie jest w sta nie wy -
pra co wać ta kie go mo de lu, że by tych chłop ców
wy szko lić i „pu ścić” da lej. 

PN: Ale po wsta ją obiek ty spor to we, ha -
le wi do wi sko wo -spor to we, choć by ta ka jak
w Nie mo dli nie. Miej sce do szko le nia jest,
więc mo że nie jest tak źle…

Le szek Sty ka ła: I tu tkwi pe wien pa ra doks –
w Tu ra wie – gmi nie, w któ rej pra cu ję, nie ma ha li.

Na sza mło dzież, mi mo wszyst ko, w tur nie jach pił ki
noż nej w Opo lu bie rze udział, gra my i to z nie zły mi
wy ni ka mi. Ostat nio na sześć dru żyn za ję li śmy trze -
cie miej sce. War to pod kre ślić, że pierw sze miej sce
zdo by ła dru ży na Od ry Opo le, dru gie Ro dła Opo le,
czy li uzna ne już ze spo ły. Mo ja mło dzież pla su je się
na trze cim miej scu w ob rę bie Opo la, cho ciaż nie ma -
my ha li! Wy gry wa my np. z mło dzie żą z Ozim ka.
Dru ży ny z Nie mo dli na też nie wi dać. Mo że te raz, gdy
po wsta ło miej sce do tre nin gów, coś się zmie ni…

Ma rzę o tym, że by po dob ny obiekt mieć u sie -
bie, jest on pięk ny. Mi mo, że ma my faj ną mło dzież
w Tu ra wie, z du żym po ten cja łem, bra ku je nam po -
dob ne go miej sca. Po zwo le nie na bu do wę ha li już
ma my, pro jekt też jest, jesz cze dwa la ta i ten pro -
jekt stra ci waż ność. Cze ka my na osta tecz ną de cy -
zję. Nie ste ty za wsze jest coś waż niej sze go. Z tym,
że nie bez zna cze nia po wi nien być fakt, że wój tem
gmi ny Tu ra wa jest Wal de mar Kam pa, któ ry sam
gra w pił kę! Na wet grał w mo jej dru ży nie w swo im
cza sie. Oka zu je się, że i on nie ma prze bi cia, Ra da
jest prze ciw na. 

PN: Tu ra wa le ży sto sun ko wo nie da le -
ko Nie mo dli na. Mo że za tem war to, by
przy jeż dżał Pan, od cza su do cza su, ze
swo ją dru ży ną tu taj, na ha lę wi do wi sko -
wo -spor to wą. Czy pla nu je Pan ta ką współ -
pra cę z Gmi ną Nie mo dlin?

Le szek Sty ka ła: Jak naj bar dziej. Znam
od wie lu lat, za rów no dy rek to ra PSP 1 w Nie mo dli -
nie Ja na Ja ni ka, jak i je go sy na – Mar ci na – za pa lo -
nych spor tow ców. Przez in dy wi du al ne – te go ty pu –
kon tak ty je ste śmy tu taj za pra sza ni, z cze go bar dzo
się cie szy my. Zo sta łem za pro szo ny, ze swo ją dru ży -
ną, na fe rie zi mo we, wła śnie na ha lę wi do wi sko wo -
-spor to wą. Bę dzie oka zja po grać, spo tkać się i mi ło
spę dzić czas. 

PN: Dzię ku ję ser decz nie za roz mo wę.

Go ścin ni Go spo da rze 
W dniu 22 stycz nia 2011 ro ku, w ha -

li wi do wi sko wo -spor to wej w Nie mo dli -
nie, od był się „Tur niej Pił ki Noż nej Sa -
mo rzą dow ców” o Pu char Bur mi strza
Nie mo dli na. 

W tur nie ju wzię ło udział sześć dru żyn, a go -
spo da rzem był Urząd Miej ski w Nie mo dli nie – or -
ga ni za tor za wo dów. 

Me cze w fa zie gru po wej wy ło ni ły pół fi na li -
stów, któ rzy za gra li o wej ście do fi na łu. Pierw -
szym fi na li stą, po zwy cię skim me czu z Urzę dem
Gmi ny w Tu ło wi cach, zo sta ła dru ży na Urzę du
Gmi ny w Olsz ty nie. Na to miast dru gi pół fi nał,
w któ rym za grał Urząd Mar szał kow ski w Opo lu
z Urzę dem Miej skim w Klucz bor ku, oka zał się
szczę śli wy dla ze spo łu z Opo la. 

Mecz fi na ło wy był hi tem dnia, na prze ciw ko
sie bie sta nę li praw dzi wi wo jow ni cy. O koń co wym
re zul ta cie za de cy do wa ły bo wiem do pie ro rzu ty
kar ne. Lep sza w nich oka za ła się dru ży na z Urzę -
du Gmi ny w Olsz ty nie, któ ra zo sta ła zwy cięz cą
ca łe go tur nie ju. 

Kró lem strzel ców zo stał An drzej Brze zi na
(Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz twa Opol skie -

go), naj lep szym bram ka rzem Le szek Za po tocz ny
(Urząd Miej ski w Klucz bor ku), a naj lep szym za -
wod ni kiem tur nie ju Woj ciech Ko zak z Olsz ty na. 

Pu cha ry, dy plo my i na gro dy za wod ni kom
wrę czył Bur mistrz Nie mo dli na – Mi ro sław Stan -
kie wicz. kk

Wy ni ki:

I pół fi nał: Urząd Gmi ny Tu ło wi ce – Urząd
Gmi ny Olsz tyn 1:3

II pół fi nał: Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz -
twa Opol skie go – Urząd Miej ski w Klucz bor ku 4:0

Mecz o 5 miej sce: Urząd Miej ski w Nie mo dli -
nie – Sta ro stwo Opol skie 2:0

Mecz o 3 miej sce: Urząd Gmi ny Tu ło wi ce –
Urząd Miej ski w Klucz bor ku 4:5

FI NAŁ: Urząd Gmi ny Olsz tyn – Urząd Mar -
szał kow ski Wo je wódz twa Opol skie go 2:2 (rzu ty
kar ne: 2:1)

Skład zwy cię skiej dru ży ny – Urzę du Gmi ny
Olsz tyn: Ra do sław Pa we lec, Woj ciech Ko zak, Ja -
cek To mal ski, Zbi gniew Ty rek, Zdzi sław Kacz ma -
rzyk, Da riusz Gó rec ki, To masz Ży dek, Ma rek Wo -
lań ski, Ma ciej Hu pa.

Po wsta ją ce szkół ki pił kar skie po win no się
trak to wać po pro stu jak nor mal ną szko łę…

Z za wod ni kiem I li go wej Od ry Opo le w la tach 1970-74, go ściem Tur nie ju Sa mo rzą dow -
ców, któ ry od był się 23 stycz nia br. w Nie mo dli nie, naj star szym za wod ni kiem na bo isku, gra -
ją cym w dru ży nie Sta ro stwa Opol skie go, Lesz kiem Sty ka łą, roz ma wia Ka ta rzy na Knie ja.
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W„Księ dze ad re so wej
związ ków i sto wa -
rzy szeń gim na stycz -

nych” tom I Pru sy, część l, wy -
da nej w la tach 1929/1930,
fi gu ru je 65 sto wa rzy szeń
spor to wych dzia ła ją cych
w przed wo jen nym po wie cie
nie mo dliń skim. Obok 3 miast, Nie mo dli na, Kor fan -
to wa i Sko ro gosz czy, wy mie nio ne są tam aż 44 wio -
ski, w któ rych znaj do wa ły się róż ne go ro dza ju to wa -
rzy stwa spor to we, choć po da ne w księ dze
in for ma cje nie są kom plet ne i nie wy mie nia się w niej
wszyst kich miej sco wo ści pro wa dzą cych te go ro dza -
ju dzia łal ność. Do peł ne go wy ka zu na le ża łoby jesz -
cze do dać wio ski Skar bi szów, Go ście jo -
wi ce, Klucz nik, Bie li ce czy Sta rą Jam kę,
gdzie przed II woj ną świa to wą, we dług
re la cji daw nych miesz kań ców, dzia ła ły
or ga ni za cje krze wią ce sport. Je dy nie
naj mniej sze gmi ny wiej skie, ta kie jak
Ru ski, Rut ki, Sie dli ska, Ulia nów ka, Wiel -
kie Łą ki i Rącz ka nie mia ły żad ne go to -
wa rzy stwa spor to we go.

Naj sil niej roz prze strze nio ne, bo aż
na 34 miej sco wo ści, by ło strze lec two.
Upra wia ją cy tę dys cy pli nę spor tu zrze -
sza li się w związ kach strze lec kich, tzw.
Schützen bund (Lan desschütze nver -
band). Po szcze gól ne związ ki strze lec kie
za kła da ne by ły głów nie w la tach 1923-
1925; w swo jej dzia łal no ści wy ka zy wa -
ły one pe wien cha rak ter mi li tar ny. Nie
mniej po pu lar na od strze lec twa by ła
lek ko atle ty ka.

Po śród wszyst kich po zo sta łych 31
sto wa rzy szeń spor to wych naj wcze śniej
za ło żo ny mi by ły: To wa rzy stwo Gim na -
stycz ne Kor fan tów (Tur nve re in Frie -
dland) – za ło żo ne w 1885 ro ku, To wa -
rzy stwo Gim na stycz ne „Jan” Tu ło wi ce
(„Jahn” Til lo witz) – za ło żo ne w 1891
ro ku, Mę skie To wa rzy stwo Gim na stycz -
ne Nie mo dlin (MTV Fal ken berg) – za ło -
żo ne w 1899 ro ku, To wa rzy stwo Jaz dy
Ro we ro wej Łam bi no wi ce (Rad fah rve re -
in Lams dorf) – za ło żo ne w 1909 ro ku.
W la tach 1911-1912, za ło żo no To wa -
rzy stwo Gier Spor to wych w Stro szo wi -
cach, Ja czo wi cach, Tłu sto rę bach. Na -
stęp ne po wsta ły do pie ro we wcze snych

la tach dwu dzie stych XX wie ku, a ostat nie – za re je -
stro wa ne w 1925 ro ku – To wa rzy stwo Spor to we
w Sza dur czy cach.

„Wol ne” sto wa rzy sze nia na zy wa ły się naj czę ściej
to wa rzy stwa mi gier, tzw. „Spie lve re in”, lub to wa rzy -
stwa mi spor to wy mi „Spor tve re in” (łącz nie 19). Cza sem
wy stę po wa ły też pod in ny mi, bar dziej wy szu ka ny mi na -

zwa mi, tak jak Mę skie To -
wa rzy stwo Gim na stycz ne
Nie mo dlin (Man ner -Turn -
-Ve re in Fal ken berg), al bo To -
wa rzy stwo Wę drow ców
Sza rot ka Nie mo dlin (Wan -
de rve re in Edel weiß Fal ken -
berg), czy in ne: To wa rzy -
stwo Gier „Ko me ta” Gra bin,

To wa rzy stwo Gier i Łyż wiar stwa Ol drzy szo wi ce, To -
wa rzy stwo Jaz dy Ro we ro wej Sza rot ka i Klub Spor to wy
„Pru sy” Łam bi no wi ce (Rad fah rve re in Edel weiß und
Spor t klub „Preußen” Lams dorf), To wa rzy stwo Gier
i Łyż wiar stwa Na rok, czy w koń cu „Sport -Club 24” Tu -
ło wi ce. 

Sze fa mi ta kich sto wa rzy szeń bar dzo czę sto zo -
sta wa li miej sco wi na uczy cie le. Spo -
śród wszyst kich miej sco wo ści w po -
wie cie 17 mia ło dwie lub na wet trzy
róż ne or ga ni za cje spor to we,
przy czym naj bar dziej licz ny mi by ły
to wa rzy stwa strze lec kie. Nie któ re
z nich utrzy my wa ne by ły na wet
do 1945 ro ku, jed nak dziś trud no już
te go do ciec. 

Naj bar dziej zna czą cym sto wa rzy -
sze niem spor to wym w Nie mo dli nie
by ło wspo mnia ne Mę skie To wa rzy -
stwo Gim na stycz ne, za ło żo ne jesz cze
w XIX wie ku. Za wod ni cy ćwi czy li gim -
na sty kę po cząt ko wo na wol nym po -
wie trzu, póź niej w sa li strzel ni cy. Cią -
gły roz wój tej or ga ni za cji wspie ra ny
był przede wszyst kim przez rad cę han -
dlo we go Ot to na Schle gel mil cha,
współ wła ści cie la tu ło wic kiej fa bry ki
por ce la ny, któ ry w ro ku 1913 wzniósł
przy uli cy Opol skiej ha lę gim na stycz -
ną, a na stęp nie wy po sa żył ją w nie -
zbęd ne urzą dze nia i bo isko spor to we,
po da ro wa ne póź niej to wa rzy stwu.
Po 1900 ro ku człon ka mi za rzą du to -
wa rzy stwa by li m. in.: ze gar mistrz W.
He idrich, urzęd nik ma gi stra tu Kurt
von Stre it, na uczy ciel Ot to Gnie ser, in -
spek tor po wia to wy W. Fi scher. Do naj -
lep szych gim na sty ków za li czał się F.
Alt mann, K. Mücke, H. Put ze, H. Spec -
kan i K. Klo se.

Ma riusz Woź niak

To wa rzy stwa spor to we
w przed wo jen nym

po wie cie nie mo dliń skim

Ha la spor to wa w Nie mo dli nie, 1920.Ha la spor to wa w Nie mo dli nie, 1914.

Drużyna piłkarska ze Skarbiszowic, 1934.

Drużyna piłkarska z Szydłowa, 1938.
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Szkoła kierowców Molex
Zaprasza na kursy prawa jazdy kat. A, B i C

tel. 77 4606868
0 602 488 557, 0 606 752 104

Buchholz Aleksandra Paulina
Duda Damian Krzysztof
Foraita Marcin Miłosz
Grębowiec Anna Maria
Gurgul Magdalena Janina
Gwizdoń Dominik Marcin
Jasik Adam Aleksander
Karkocha Konrad Piotr
Kundys Elżbieta Ewelina
Maczaj Karol Krzysztof
Matysik Sylwia Janina
Mazurkiewicz Bartłomiej Piotr
Młynarczyk Bartosz Andrzej
Mrzygłocki Michał Dariusz
Niemczyk Przemysław Wojciech
Nowak Jonatan Michał
Nowak Sylwiusz 
Pawęska Bartłomiej Piotr
Szeląg Michał Damian
Śledziona Kamil 
Wieczorek Marta Brygida
Witka Szymon Mikołaj
Wojnicki Emil Grzegorz
Żabiński Jakub Karol

Badura Elżbieta Waleria
Bernacki Paweł Mikołaj

Borczyk Kamil Błażej
Brodkorb Sabina 

Bryndza Adrian Piotr
Brzana Kamil Stefan

Goryluk Kinga Weronika
Kaczorowska Magdalena 

Karolczak Michał Piotr
Kownacki Ariel Marek

Kuzdraliński Jakub Błażej
Lubas Wojciech Jakub

Mikołajów Łukasz Alan
Panek Marcin Łukasz
Sara Tomasz Andrzej

Szaro Jacek Maciej
Szyszka Sara Marcela

Ślusarek Piotr Krzysztof
Wencel Marcin Paweł

Zyzański Sebastian Adrian

TECHNIKUM LEŚNE W TUŁOWICACH

klasa 4a

klasa 4b
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Szkoła kierowców Molex
Zaprasza na kursy prawa jazdy kat. A, B i C

tel. 77 4606868
0 602 488 557, 0 606 752 104

klasa 3a
Marek Adam
Paulina Adamczyk 
Justyna Adamowska
Michalina Chromik 
Karolina Donajska 
Katarzyna Jarosz 
Daniel Kamiński 
Karolina Kloska 
Ewa Kłonowska 
Maciej Kochman 
Marta Komarnicka 
Paweł Krysiak 
Magdalena Malejki 
Dorota Miler 
Patrycja Miśko 

Kamila Nowak 
Paulina Radziszewska 
Patrycja Rozlazły 
Magdalena Siuśta 
Maciej Taratuta 
Małgorzata Troszak 
Miłosz Waściński 
Katarzyna Wysocka

wych.
Joanna Leskowicz

Karolina Antolak 
Karolina Bar 

Ewelina Błasiak 
Sara Buryś 

Krzysztof Chrobak 
Michał Czerpak 

Grzegorz Drobisz 
Patrycja Dytko 

Anna Gorczowska 
Magda Karawan 
Natalia Kopiniak 

Katarzyna Kotlińska 
Filip Leskowicz 

Sandra Lipczyńska 
Katarzyna Łucarz 
Sandra Majtczak 

Ewelina Młot 
Sebastian Mrowiec 

Patryk Pach 
Barbara Pilarek 

Wojciech Pisarek 

Dawid Połowniak 
Paweł Reszelewski 

Paweł Smoleń 
Paweł Stankala 

Marta Surzyn 
Karolina Urbaniak 
Jakub Węgrowski 

Patrycja Zawadzka 
Mateusz Zieliński

wych.
Edyta Hamberger

klasa 3b

ZESPÓŁ SZKÓŁ W NIEMODLINIE


