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Niemodlin, ul. Opolska 14, tel. 77 460 74 66

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 z ży cia na szej gmi ny, m.in. pi sze my o ob ję ciu funk cji ko men -
dan ta Ko mi sa ria tu Po li cji w Nie mo dli nie przez ko mi sa rza Se ba stia na Gór skie go, wi zy cie de le -
ga cji z Do li ny, suk ce sie wła ści cie li kwia ciar ni „So nia” z Nie mo dli na oraz uro czy sto ści wrę cze nia
srebr ne go me da lu za słu żo nym dla obron no ści kra ju Pań stwu Cze sła wie i Krzysz to fo wi Mor to -
niom. Tra dy cyj nie rów nież do łą cza my biu le tyn gmin ny.

W tym wy da niu znaj dzie cie wie le in for ma cji kul tu ral nych, m.in. z kon cer tu pod su mo wu ją -
ce go pierw szy se mestr na uki gry na in stru men tach, wie czo ru ko lęd przy go to wa ne go przez Stu-
dio Pio sen ki. Przed sta wia my tak że ofer tę za jęć kul tu ral nych pro po no wa nych miesz kań com na szej
gmi ny przez Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie oraz za po wie dzi kon cer tów i wy sta wy au tor skiej ar-
ty sty Jac ka Frąc kie wi cza. Po nie waż na sze mia sto po raz ko lej ny przy łą czy ło się do cha ry ta tyw nej
ak cji Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy, bę dzie cie Pań stwo mo gli prze czy tać o tym wy da rze -
niu na ła mach „Pul su Nie mo dli na”. Du żym wy da rze niem kul tu ral nym był wy stęp ka ba re tu Pa ra -
nie nor mal ni. W na szym mie sięcz ni ku fa ni zna ne go ka ba re tu prze czy ta ją cie ka wą roz mo wę, któ-
rą za raz po wy stę pie prze pro wa dzi ły li ce alist ki – Ju sty na Krze siń ska i Mar ta Ma zu ruk.  Wzo rem
ubie głych wy dań wie le uwa gi po świę ca my spra wom zwią za nym z ży ciem szkół i przed szko li.

Z oka zji zbli ża ją cych się Wa len ty nek wszyst kim Czy tel ni kom szczę ścia
w mi ło ści, suk ce sów w ży ciu, sa mych ra do ści i speł nie nia ma rzeń ży czy

Re dak cja
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W ostat nim wy da niu „No wej Ga -
ze ty” po ja wił się fe lie ton, w któ -
rym au tor ka za pro po no wa ła li -
kwi da cję Ośrod ka Kul tu ry
w Nie mo dli nie. W ce lu pod kre śle -
nia po praw no ści swo ich prze my -
śleń po da ła nie praw dzi we in for -
ma cje, a tak że za fał szo wa ne
wiel ko ści licz bo we. Po ja wi ły się
w tek ście ar gu men ty, któ re zo -
sta ły przed sta wio ne Czy tel ni kom
w spo sób jed no stron ny, ten den -
cyj ny i nie rze tel ny. Od nio sę się
do kil ku sfor mu ło wań za war tych
w fe lie to nie Ali cji Ko jat -Wa ran ki.

Re dak tor na czel na w swo jej wy po wie dzi po wo -
ła ła się na przy kład są sied niej gmi ny Dą bro wy Nie -
mo dliń skiej, w któ rej to fak tycz nie przez ja kiś czas nie
pro wa dzo no do mu kul tu ry. Nie po da ła jed nak in for -
ma cji Czy tel ni kom, że z dniem 1 stycz nia 2009 ro ku
po now nie zo sta ła ta in sty tu cja przy wró co na do ży -
cia i to w gmi nie mniej szej od na szej. Jest to jaw ny
przy kład prze ka zy wa nia in for ma cji Czy tel ni kom
w spo sób nie obiek tyw ny i jed no stron ny. Dzi wi mnie
ten po mysł tym bar dziej, że w są sied niej gmi nie wiej -
skiej Tu ło wi ce, w któ rej skład wcho dzi je dy nie 6 so -
łectw, dzia ła dom kul tu ry, po dob nie jest w Łam bi no -
wi cach, Le wi nie Brze skim, Grod ko wie czy
Kor fan to wie, na to miast w miej sko -wiej skiej gmi nie
Nie mo dlin, obej mu ją cej 27 so łectw i li czą ce 7 tys.
miesz kań ców mia sto, pro po nu je się je go li kwi da cję.
Nie przy po mi nam so bie rów nież, że by Ali cja Ko jat–
Wa ran ka, za trud nio na wła śnie w Ośrod ku Kul tu ry
w Nie mo dli nie do je sie ni 2009 r., pro po no wa ła li kwi -
da cję tej in sty tu cji w ce lach oszczęd no ścio wych.
A prze cież sy tu acja i pro ble my by ły po dob ne.

Od nio sę się te raz do, zda niem Ali cji Ko jat -Wa -
ran ki, wa rian tu oszczęd no ścio we go i li kwi da cji in sty tu -
cji z przy czyn eko no micz nych. 

Po pierw sze, au tor ka nie za da ła so bie tru du
spraw dze nia kwo ty przy zna nej do ta cji Ośrod ko wi Kul -
tu ry w Nie mo dli nie na rok 2012, za wy ża jąc kwo tę
do ta cji o 50. 000 zł. To mnie wca le nie dzi wi – czy ta -
jąc nie je den tekst do ty czą cy pro wa dzo nej prze ze mnie
in sty tu cji, to nie pierw szy przy kład po da wa nia in for ma -
cji nie praw dzi wej. Otóż bu dżet Ośrod ka Kul tu ry
w 2012 r. wy no si 604.000 zł.

Po dru gie, Ali cja Ko jat -Wa ran ka nie zwró ci ła się
z za py ta niem do dy rek to ra, ilu wy cho wan ków ko rzy sta

z za jęć Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie. Z pew no ścią
uzy ska ła by rze tel ną in for ma cję, po nie waż każ dy z in -
struk to rów pro wa dzi dzien nik za jęć. Po da ła na to miast
w fe lie to nie in for ma cję, że z za jęć ko rzy sta „plus mi -
nus 60-70 dzie cia ków”. Przy po mnę, że zgod nie
z art. 12 Usta wy z dnia 26 stycz nia 1984 r. Pra wo pra -
so we. (Dzien nik Ustaw z 7 lu te go 1984 r.) dzien ni karz
jest obo wią za ny za cho wać szcze gól ną sta ran ność
i rze tel ność przy zbie ra niu i wy ko rzy sta niu ma te ria łów
pra so wych, zwłasz cza spraw dzić zgod ność z praw dą
uzy ska nych wia do mo ści lub po dać ich źró dło. Art. 6 po -
wyż szej usta wy mó wi rów nież, że pra sa jest zo bo wią -
za na do praw dzi we go przed sta wia nia oma wia nych
zja wisk. Mo im obo wiąz kiem za tem jest spro sto wa nie
in for ma cji za miesz czo nej w „No wej Ga ze cie”. Obec nie
z za jęć ta necz nych ko rzy sta 81 osób (dzie ci, mło dzież
i do ro śli), z pla stycz nych – 43 oso by, z wo kal nych (Stu -
dio Pio sen ki) – 33, z na uki gry na in stru men tach – 23
(gi ta ra -11, for te pian, key bo ard -12), z te atral nych – 29,
z za jęć Sce ny Mło dzie żo wej – 9. W pró bach ze spo łu
Gra czan ki uczest ni czy 11 osób i ze spo łu Two Fa ce
– 5. W su mie z ofer ty Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli -
nie, co mie siąc ko rzy sta 234 oso by. 

Po trze cie, wszyst kie za ję cia, włącz nie z na uką
gry na in stru men tach, pro wa dzo ne są przez in struk to -
rów za trud nio nych przez Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli -
nie. Żad na fir ma ze wnętrz na w ro ku szkol -
nym 2011/2012 nie pro wa dzi za jęć kul tu ral nych
w Ośrod ku Kul tu ry. Tej, po da nej w „No wej Ga ze cie” in -
for ma cji, re dak tor Wa ran ka rów nież nie spraw dzi ła,
wpro wa dza jąc Czy tel ni ków po raz ko lej ny w błąd. 

Po czwar te, au tor ka na pod sta wie tak za fał szo wa -
nych da nych po da je, że koszt opie ki, wy ko ny wa nej
przez Ośro dek Kul tu ry, jed ne go dziec ka wy no si 10.000
zło tych, pod czas gdy rze czy wi ście na jed no dziec ko
w cią gu ro ku przy pa da kwo ta 2.582 zł. Na to miast,
tak jak au tor ka za uwa ży ła – wszyst kie im pre zy kul tu -
ral ne, m.in. „Kar pik” czy „Oce any”, oprócz ze wnętrz ne -
go fi nan so wa nia, ma ją rów nież wspar cie z bu dże tu
Ośrod ka Kul tu ry. W tym ro ku za pla no wa no wy da nie
„Mo no gra fii Nie mo dli na” oraz re ali za cję wnio sku
na wy po sa że nie sa li wi do wi sko wej. Do dam jesz cze, że
czę ścio wo z do ta cji wy da wa ny jest „Puls Nie mo dli -
na”. Je śli pod su mu je my te wy dat ki, uzy ska my kwo -
tę 172.000 zł – za tem na jed no dziec ko przy pa da
jesz cze mniej, bo 1.846 zł rocz nie. W „No wej Ga -
ze cie” czy ta my na to miast, że na uka śpie wu, tań ca, itd.
w Ośrod ku Kul tu ry kosz tu je po dat ni ka 10.000 zł. Po -
przez ma ni pu la cje i in sy nu acje ko lej ny raz wpro wa dza
się Czy tel ni ków w „ma li ny”, stwa rza jąc wra że nie nie -
go spo dar no ści.

Za zna czam, że mó wi my o sta łych for mach wy -
cho wa nia pro wa dzo nych przez Ośro dek Kul tu ry.
W cią gu mie sią ca z obiek tu OK ko rzy sta znacz nie
więk sza ilość miesz kań ców gmi ny: or ga ni za cje po za -
rzą do we, szko ły, przed szko la. W obiek cie OK or ga ni -
zo wa ne są wszyst kie uro czy sto ści i im pre zy lo kal ne,
któ re ob słu gu ją pra cow ni cy OK, a in sty tu cja pra cu -
je w go dzi nach 8.00-20.00. Dla przy kła du: w stycz -
niu br. pod czas ka ba re tu Pa ra nie nor mal ni w sa li
wi do wi sko wej znaj do wa ło się 270 osób, pod czas
or ga ni zo wa nych wy stę pów na szych wy cho wan -
ków ko lej ne 200, pod czas spek ta kli te atral nych
dla dzie ci or ga ni zo wa nych w cza sie fe rii zi mo -
wych ok. 300, w ba lu kar na wa ło wym wzię ło
udział po nad 100 dzie ci. Rów nież w mie sią cu
stycz niu w sa li wi do wi sko wej od by ły się przed sta -
wie nia ja seł ko we przy go to wa ne przez Szko łę Pod -
sta wo wą nr 1 i Ze spół Szkół im. B. Chro bre go
w Nie mo dli nie, wy wia dów ka dla ro dzi ców SP 1

oraz gmin ne kon kur sy przed mio to we. Po nad to
w bu dyn ku OK od by wa ją się spo tka nia Nie mo -
dliń skie go To wa rzy stwa Re gio nal ne go, har ce rzy,
pszcze la rzy, itd. I to w ra mach rocz ne go bu dże tu,
o któ rym pi sa łam wcze śniej. Po rów na nie za tem
kwo ty przy pa da ją cej na jed no dziec ko ko rzy sta ją ce
z za jęć OK do kosz tu utrzy ma nia jed ne go dziec ka
w szko le w Gra bi nie, któ re wy no si 17.800 zł, jest
kom plet nym nie po ro zu mie niem.

Co do za rzu tu, że ofer ta pro po no wa na przez
Ośro dek Kul tu ry pra wie ni czym nie róż ni się od pro -
po no wa nej miesz kań com kil ka, kil ka na ście lat wcze -
śniej – po zo sta wiam go bez ko men ta rza. Sa ma je stem
wy cho wan ką Ogni ska Mu zycz ne go dzia ła ją ce go
przy Ośrod ku Kul tu ry – przez kil ka lat, kie dy to na za -
ję cia na uki gry na in stru men tach wcho dzi łam bocz -
nym wej ściem od stro ny SP 1, nie wie dzia łam na wet,
że w tym bu dyn ku znaj du je się sa la wi do wi sko wa. Póź -
niej, pra cu jąc w szko le ja ko na uczy ciel, bar dzo czę sto
go ści łam w Ośrod ku Kul tu ry or ga ni zu jąc szkol ne wy -
stę py. Do brze wów czas po zna łam ten obiekt i pro wa -
dzo ną w nim dzia łal ność. Nie chcia ła bym jed nak oce -
niać pra cy mo ich po przed ni ków. Obec nie za ję cia
od by wa ją się co dzien nie od godz. 13.00-20.00,
a pro wa dzi je 10 in struk to rów. Po nad to od 2009 r.,
od kie dy zaj mu ję się or ga ni zo wa niem dzia łal no ści
kul tu ral nej, w obiek cie do ko nu je się bie żą cych re mon -
tów, prze glą dów, za ku pów, m.in. wy re mon to wa no ko -
ry tarz, wy mie nio no hy dran ty, okna w dwóch sa lach,
za ku pio no ża lu zje na fron to we prze szkle nia, sprzęt
do na gło śnie nia sa li ka me ral nej i na bie żą co uzu peł -
nia się go w sa li wi do wi sko wej, cy fro wy for te pian
Yama ha oraz sprzęt oświe tle nio wy sce ny (świa tła le -
do we i ru cho me gło wy), a tak że no we mi kro fo ny. Wy -
ko na no rów nież do ku men ta cję pro jek to wą ter mo mo -
der ni za cji bu dyn ku, au dyt ener ge tycz ny oraz pro jekt
bu dow la no–wy ko naw czy prze bu do wy ta ra sów i do bu -
do wy po chyl ni ze wnętrz nej z do stę pem do sa li wi do -
wi sko wej dla osób nie peł no spraw nych. Na ten rok
za pla no wa no wy po sa ża nie sa li wi do wi sko wej obej mu -
ją ce wy mia nę kur ty ny głów nej, ku lis i ho ry zon tu po sia -
da ją cych atest nie pal no ści, za kup for te pia nu cy fro we -
go, pro jek to ra mul ti me dial ne go, ekra nu oraz ze sta wu
mi kro fo nów per ku syj nych. 

Przy po mnę rów nież, że od 2009 r. w na szej sa li wi -
do wi sko wej go ści li m.in. Ele ni, Elż bie ta Za pen dow ska,
Ka ta rzy na Gro niec, Mi chał Ba jor (dwu krot nie), Wol na
Gru pa Bu ko wi na, Gra ży na Ło ba szew ska, Grze gorz
Tur nau, Sta ni sław Soy ka, Ber nard Ma se li z ze spo łem,
ka ba ret Neo -Nów ka, For ma cja Cha te let, Ka ba ret Ske -
czów Mę czą cych, ka ba ret Pa ra nie nor mal ni (dwu krot -
nie), Ja cek Zio bro, a pod czas Dni Nie mo dli na wy stą -
pi li m. in.: Ka sia Klich, ze spo ły Pier si i Lesz cze – to
wła śnie z ty mi wszyst ki mi ar ty sta mi i in ny mi go ść mi
Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie re dak cja „No wej Ga -
ze ty” bar dzo chęt nie prze pro wa dza ła wy wia dy do ru -
bry ki 10 py tań.

Nie znam się na ogrod nic twie i wie lu in nych spra -
wach, więc nie bio rę się za nie. Ukoń czy łam stu dia na -
uczy ciel skie, w tym rów nież w za kre sie or ga ni za cji i za -
rzą dza nia oświa tą, uczęsz cza łam do szko ły
mu zycz nej I i II -go stop nia. Sta ram się or ga ni zo wać ży -
cie kul tu ral ne w na szej gmi nie. Ro bię więc, to co umiem
i lu bię. Pro po nu ję, aby też in ni tak zro bi li. Mo że nie bę -
dzie zde cy do wa nie le piej, ale na pew no bę dzie zde cy -
do wa nie nor mal niej.

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

Ośrodek Kultury jest potrzebny!
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W dniu 8 stycz nia br. pod ha -
słem „Gra my z pom pą! Zdro wa
ma ma, zdro wy wcze śniak, zdro -
we dziec ko, czy li na za kup naj -
no wo cze śniej szych urzą dzeń
dla ra to wa nia ży cia wcze śnia -
ków oraz pomp in su li no wych
dla ko biet cię żar nych z cu krzy -
cą” od był się XX Fi nał Wiel kiej
Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy,
zor ga ni zo wa ny w Nie mo dli nie
przez Ośro dek Kul tu ry i Ośro -
dek Spor tu i Re kre acji. 

Od wcze snych go dzin po ran nych na uli cach Nie -
mo dli na kwe sto wa ło dzie się ciu wo lon ta riu szy, mło -
dych miesz kań ców Nie mo dli na, wcho dzą cych
w skład nie mo dliń skie go szta bu. Ofi cjal ne go otwar -
cia im pre zy, któ ra od by wa ła się w ha li wi do wi sko wo -
-spor to wej w Nie mo dli nie, do ko nał ze spół „Two Fa ce”
z Ośrod ka Kul tu ry w skła dzie: Fi lip Za wie ru cha (wo -
kal), Kac per Kry jom (per ku sja), Ka mil Bie niek (gi ta ra),
Da wid Chmie lew ski (gi ta ra), Łu kasz Pu cha la (gi ta ra
ba so wa). Ze spo łem kie ru je Ka zi mierz Pie kar ski, opie -
kun ze spo łów dzia ła ją cych w Ośrod ku Kul tu ry. Mło -
dzi i uta len to wa ni mu zy cy wy ko nu ją kla sycz ne co ve -
ry mu zy ki hardroc ko wej. Ze spół zo stał bar dzo cie pło
przy ję ty przez zgro ma dzo ną pu blicz ność. 

Na to miast od go dzin po ran nych na par kie cie
kró lo wa ły siat kar ki – ju nior ki SMS II Opo le i KS Mo -
tor Pra sz ka. W czę ści spor to wej 20. Fi na łu WOŚP du -
żym za in te re so wa niem cie szył się mecz naj młod szych
pił ka rzy, uczniów klas pierw szych i dru gich szkół pod -
sta wo wych, ro ze gra ny po mię dzy dru ży ną OSiR -u Nie -

mo dlin i re pre zen ta cją Brze gu EU RO TA LENT 2010.
Du żo po zy tyw nych emo cji wzbu dził nie mal „akro ba -
tycz ny” po kaz ko szy ka rek I-li go wej Od ry Brzeg i ko szy -
ka rzy, na co dzień gra ją cych w pierw szo li go wych ze -
spo łach eks tra kla sy. 

W czę ści ar ty stycz nej wy stą pi li wy cho wan ko wie
Stu dia Pio sen ki, nad któ ry mi opie kę ar ty stycz ną spra -
wu ją: Mag da le na Krze mień i Han na Ło zo wic ka. Na -
to miast w spe cjal nym ukła dzie ta necz nym za ty tu ło -
wa nym „Re stau ra cja”, po raz pierw szy z no wą
in struk tor ką Ka ro li ną Mi cuń, za de biu to wał ze spół
ta necz ny RYT MIX. Du żo ra do ści naj młod szym i ro dzi -
com spra wił pro gram in te rak tyw ny i ani ma cje, któ -
rych bo ha te rem by ła uwiel bia na przez wszyst kie dzie -
ci Mysz ka Mi ki. Wie czor ny „hit spor to wy” – mecz
Fut sa lu Re pre zen ta cji Nie mo dliń skiej Ha lo wej Li gi
Pił kar skiej z dru ży ną Or li ka Brzeg za koń czył atrak cje
przy go to wa ne przez or ga ni za to rów, w trak cie któ rych
li cy to wa no rów nież pa miąt ki WOŚP -u i przed mio ty
prze ka za ne przez spon so rów, m. in.: ko szul ki, kub ki,

książ ki, al bu my, fol de ry, tort, piz zę, pił kę do ko sza
z au to gra fa mi za wod ni czek Od ry Brzeg, sta ro cie. Te -
go rocz ny fi nał, po dob nie jak w wie lu mia stach w Pol -
sce, za koń czo no sym bo licz nym świa teł kiem do nie ba.
Dzię ki hojności miesz kań ców Nie mo dli na do wspól -
nej ka sy WOŚP tra fi ło po nad sie dem ty się cy zło tych.

Or ga ni za to rzy ak cji 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 i spon so rom, któ -
ry mi by li:

• Ja cek Pa lusz kie wicz – Fun da cja WOŚP
• Bur mistrz Nie mo dli na Mirosław Stankiewicz
• Ma rian Olek sa – Re stau ra cja „Na Wy spie”
• Mar cin Oracz – Za kład Optycz ny w Nie mo dli nie
• dr Elż bie ta Ro ga la – oku li sta
• Re na ta Szpiech – piz ze ria Pri ma ve ra
• Piotr Peł ka – cu kier nia w Nie mo dli nie
• Ja ro sław Ko pij – fir ma „JAR KO”
• Cze sław Pasz kow ski – rad ny Ra dy Miej skiej

w Nie mo dli nie
• Ma riusz Mi ka – re pre zen tant Pol ski w fut sa lu 
• Sklep „u Mro za” – ar ty ku ły mo to ry za cyj ne
• Iwo na Lip czyń ska – au tor ka fi gur ki anio ła

Szcze gól nie ser decz nie po dzię ko wa nia na le żą
się wo lon ta riu szom: Mar cie Wy drze, Kin dze Gaj dem -
skiej, Mar ty nie Ma tu szek, Mar cie Ma zu ruk, Ilo nie
Szlu fik, Ka ro li nie Ga jew skiej, Mar cie Uni jew skiej,
Mag da le nie Kra jew skiej, Da rii Sta szow skiej, Ju sty nie
Krze siń skiej, któ re skła da ją

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

i Mi chał Gra czyk
Szef szta bu WOŚP w Nie mo dli nie

Nie mo dlin
dla Wiel kiej
Or kie stry
Świą tecz nej
Po mo cyLicytacja

Najmłodsze drużyny sportowe

Zespół Two Face z Ośrodka Kultury w Niemodlinie
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Dnia 1 lu te go br., pod czas uro czy sto ści
mia no wa nia no we go ko men dan ta po li cji
w Nie mo dli nie, Se ba stian Gór ski bar dzo
po zy tyw nie wy ra żał się o swo im po przed -
ni ku oraz nie ukry wał oba wy przed pod ję -
ciem no we go sta no wi ska: „Prze mek [Prze -
my sław Stan kie wicz, by ły ko men dant],
za wie si łeś po przecz kę bar dzo wy so ko i bę -
dzie ją cięż ko prze sko czyć”. 

O tym, ja kie dzia ła -
nia, ce le i prio ry te ty
przy świe ca ją no we mu
ko men dan to wi Ko mi sa -
ria tu Po li cji w Nie mo dli -
nie – Se ba stia no wi Gór -
skie mu – roz ma wia
Na ta lia Kry jom. 

Puls Nie mo dli na: Czy nasz nie mo dliń -
ski ko mi sa riat po wi nien bać się nad cho -
dzą cych dra stycz nych zmian czy wręcz
prze ciw nie, jest pan zwo len ni kiem dzia łań
i de cy zji po dej mo wa nych przez by łe go ko -
men dan ta Stan kie wi cza?

Se ba stian Gór ski: Mo ja ka den cja bę dzie
kon ty nu acją dzia łań mo je go po przed ni ka. Bę dzie my
się sku piać na wzro ście po pra wy bez pie czeń stwa
po przez zwalczanie prze stępstw i wy kro czeń, któ re
są dla spo łe czeń stwa bar dzo uciąż li we. 

PN: Ja kie prze stęp stwa oraz wy kro cze -
nia ma pan na my śli?

Se ba stian Gór ski: Są to prze stęp stwa ta kie
jak: kra dzie że, wła ma nia, uszko dze nia i znisz cze nia
mie nia. Wy kro cze nia to naj czę ściej: spo ży wa nie al ko -
ho lu w miej scach pu blicz nych oraz ak ty wan da li zmu. 

PN: Na czym bę dą po le gać dzia ła nia
ma ją ce na ce lu po pra wę bez pie czeń stwa
gmi ny? Czy lokalni przedsiębiorcy oraz
miesz kań cy, któ rzy skar żą się na zbyt ma -
łą licz bę po li cyj nych pa tro li oraz brak mo -
ni to rin gu, do cze ka ją się zmian?

Se ba stian Gór ski: Mo ni to ring to je den z ele -
men tów pro fi lak ty ki dzia łań pre wen cyj nych, któ ry
uła twia nam wy kry wa nie spraw ców prze stępstw
i wy kro czeń, je ste śmy jak naj bar dziej za ko rzy sta -
niem z nie go. Na le ży pa mię tać jed nak, że po li cja nie
jest od za kła da nia mo ni to rin gu. Ma my do stęp
do nie go w sa mo rzą dach lo kal nych, w nie któ rych
obiek tach han dlo wych czy za zgo dą pry wat nych
wła ści cie li mo ni to rin gu. W ra zie ta kiej po trze by ko -

rzy sta my z nie go, ale go nie za kła da my. Od no śnie
po li cyj nych pa tro li w mie ście i oko li cach to ich licz ba
bę dzie się zwięk szać.

PN: Tym bar dziej, że ma my mroź ną zi -
mę... Ja kie jest sta no wi sko po li cji w od nie -
sie niu do ape lu Mi ni stra Spraw We wnętrz -
nych – Jac ka Ci choc kie go: „nie bądź my
obo jęt ni, nie daj my lu dziom umie rać”? Czy
nie mo dliń ska jed nost ka po li cyj na za po bie -
ga ludz kiej tra ge dii w tak eks tre mal nie ni -
skich tem pe ra tu rach?

Se ba stian Gór ski: W okre sie zi mo wym po li -
cjan ci peł nią służ by 24-go dzin ne, nie za leż nie od te -
go czy za oknem tem pe ra tu ra spa da po ni żej 20
stop ni, czy wskaź nik ter mo me tru znaj du je się po wy -
żej ze ra. Na bie żą co mo ni to ro wa ne i spraw dza ne są
miej sca tak zwa ne „pu sto sta ny”, w któ rych w prze -
szło ści gru po wa ły się oso by bez dom ne spo ży wa ją ce
al ko hol. Chce my za po biec ludz kim tra ge diom. Ta kie
miej sca jak przy stan ki au to bu so we, piw ni ce, ogród -
ki dział ko we, opusz czo ne bu dyn ki są spraw dza ne
co dzien nie po kil ka ra zy. Je że li zo sta nie w nich zna -
le zio na oso ba, po ma ga my jej wró cić do ro dzi ny,
zna jo mych czy w osta tecz no ści za wieźć na izbę wy -
trzeź wień, je że li jest po spo ży ciu al ko ho lu.

PN: Jak pan do sko na le wie, wie lu tra -
ge diom moż na za ra dzić szyb ką re ak cją
osób, któ re ja ko pierw sze za in ter we niu ją.
Nie ste ty spo łecz ne przy zwo le nie na brak
za in te re so wa nia krzyw dą in nych spra wia,
że po moc dla po szko do wa nych do cie ra
zbyt póź no. Jak ma lu je się ob raz miesz -
kań ców na szej gmi ny?

Se ba stian Gór ski: W Nie mo dli nie nie by ło
przy pad ków za mar z nię cia. Nie zna leź li śmy ta kich
osób, dzię ki in ge ren cji lu dzi, na szych lu dzi. Trze ba po -
chwa lić spo łe czeń stwo, po nie waż nie jest obo jęt ne
na dra mat mi ja nej oso by. Wy bie ra nie nu me ru 112
czy 997 to nie jest żad ne do no si ciel stwo! Na le ży
pa mię tać, że szyb ka re ak cja mo że ura to wać ży cie!
Kie dy przy jeż dża my na miej sce po da ne przez alar -
mu ją ce go, mu si my usta lić i po twier dzić toż sa mość
zna le zio nej oso by, a na stęp nie za wieźć w bez piecz -
ne miej sce. Izba wy trzeź wień to, jak już wspo mnia -
łem, osta tecz ność, któ ra po tra fi oca lić nie jed no ludz -
kie ist nie nie.

PN: Te po zy tyw ne in for ma cje po win ny
ucie szyć każ de go Czy tel ni ka. Ży czę dal -
szej, uda nej współ pra cy po li cji z oby wa te -
la mi gmi ny Nie mo dlin. Pa nu skła dam gra -
tu la cje i dzię ku ję za roz mo wę.

Chłop cy na me dal
Dnia 26 stycz nia br. pod czas se sji

Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie, od by ła
się uro czy stość wrę cze nia srebr ne go
me da lu za słu żo nym dla obron no ści
kra ju ro dzi com żoł nie rzy. 

Pań stwa Cze sła wę i Krzysz to fa Mor -
toniów musi roz pie ra ć ro dzi ciel ska du ma.
Wszyst ko za spra wą ich trzech sy nów: To ma -
sza, Paw ła i Jac ka, któ rzy w la tach 1988–1995
od by li służ bę woj sko wą w peł nym wy mia rze.
W po par ciu ich za sług w dzie dzi nie roz wo ju
i umac nia nia obron no ści Rzecz po spo li tej Pol -
skiej, Mi ni ster Obro ny Na ro do wej nadał Pań -
stwu Mor toniom srebr ny me dal. 

Od zna cze nie wrę czo ne z rąk sze fa Wy -
dzia łu Re kru ta cji mjr. Ar tu ra Ka czo ra, bę dą ce
sym bo lem do bre go wy cho wa nia oby wa tel skie -
go, w spo sób zna czą cy uho no ro wa ło ro dzi nę
Mor toniów. 

Pod eks cy to wa ny wy da rze niem oj ciec wy -
po wia dał się w imie niu wła snym oraz nie obec -
nej na uro czy sto ści żo ny: „Je ste śmy dum ni z sy -
nów! Chłop cy zre kom pen so wa li Pol sce to, że ja
nie by łem w woj sku. Cóż, mnie nie po zwo li ło
na to zdro wie”. 

Wspo mnia ny mjr Ar tur Ka czor z Woj sko -
wej Ko men dy Uzu peł nień w Opo lu, za zna czył,
że po dob ne od zna cze nia wrę cza ne są obec nie
nie zwy kle rzad ko: „W cza sach ar mii za wo do -
wej, żoł nie rzy jest znacz niej mniej”.

Na ta lia Kry jom

NO WY KO MEN DANT PO LI CJI
Od pierw sze go lu te go br., Ko mi -

sa riat Po li cji w Nie mo dli nie ma no we -
go ko men dan ta. Zo stał nim do tych -
cza so wy za stęp ca ko men dan ta,
ko mi sarz Se ba stian Gór ski. Wraz
z roz ka zem z dnia 31 stycz nia br.,
Prze my sław Stan kie wicz prze ka zał
swo je mu ko le dze obo wiąz ki do wo -
dzą ce go w pla ców ce. 

Za rów no dla ko mi sa rza Gór skie go, jak i ko -
mi sa rza Stan kie wi cza, ostat ni dzień stycz nia
oka zał się pierw szym dniem ich no wej za wo do -
wej ścież ki. Z ust Ko men dan ta Miej skie go Po li -
cji w Opo lu, in spek to ra Ja na Lacha, pa dły sło -
wa roz ka zu, na mo cy któ re go naj wyż sze
sta no wi sko ko mi sa ria tu w Nie mo dli nie prze ka -
za no ko mi sa rzo wi Se ba stia no wi Gór skie mu.
Gra tu la cje na le żą się jed nak oby dwóm pa nom,
po nie waż za wo do wy awans do ty czy za rów no
obec ne go, jak i by łe go ko men dan ta. 

Pod czas uro czy sto ści przed sta wie nia no -
we go sze fa po li cji, in spek tor Lach zwró cił się
w kie run ku obec nej na sa li spo łecz no ści po li cyj -
nej i wy ja śnił przy czy nę zmian w nie mo dliń skim
ko mi sa ria cie: „Obec ny tu ko mi sarz Prze my sław
Stan kie wicz jest na ty le do świad czo nym po li -
cjan tem i na ty le do brze przy go to wał was
do dal sze go peł nie nia służ by, że trze ba go skie -
ro wać do dal szych za dań. Jak naj bar dziej jest
to for ma awan su”. No wym za da niem Prze my -
sła wa Stan kie wi cza bę dzie peł nie nie funk cji Za -
stęp cy Ko men dan ta Ko mi sa ria tu nr 1 w Opo lu.

Do zło żo nych ży czeń dla na szych po li cjan -
tów przy łą czył się bur mistrz Nie mo dli na – Mi -
ro sław Stan kie wicz, któ ry nie tyl ko gra tu lo wał
ob ję cia no wych sta no wisk pra cy, ale rów nież
dzię ko wał za współ pra cę ustę pu ją ce mu ze sta -
no wi ska ko mi sa rzo wi Stan kie wi czo wi. 

Na ta lia Kry jom

Mo ja ka den cja bę dzie kon ty nu acją dzia łań mo je go po przed ni ka 



W nie dzie lę, 15 stycz nia br., oko ło 100
osób uczest ni czy ło w spo tka niu opłat ko -
wym zor ga ni zo wa nym przez Sto wa rzy sze -
nie Przy ja ciół Zie mi Do liń skiej w Nie mo dli -
nie. Uro czy stość roz po czę ła msza św.
w ko ście le pa ra fial nym w Nie mo dli nie od -
pra wio na przez go ścia z Do li ny na Ukra -
inie, ks. Krzysz to fa Pa na sow ca, któ ry wraz
z de le ga cją przy je chał do Pol ski. 

Tra dy cją sta ło się już, że każ de go ro ku w po ło wie
stycz nia Kre so wia nie z ca łej Pol ski zjeż dża ją do Nie -
mo dli na. W tym ro ku nie za bra kło osób z Dol ne go
Ślą ska, Opo la, Tu ło wic, a na wet z da le kie go Gdań -
ska. Jest to oka zja do wspo mnień, wza jem ne go po -
zna nia się czy spo tka nia po la tach. Wie lu dzię ki tym
spo tka niom mo że od kryć swo je ko rze nie oraz hi sto -
rię swo jej ro dzi ny. Przede wszyst kim jed nak to szan -
sa, by po dzie lić się opłat kiem i do brym sło wem rów -
nież z Po la ka mi za miesz ka ły mi na Ukra inie. – Dziś

Be tle jem jest w Nie mo dli nie. Dzię ku ję wam, że znów
tak licz nie przy by li ście, by nas przy wi tać, że mo że my
na was li czyć i po dzie lić się opłat kiem – mó wił ks.
Krzysz tof Pa na so wiec, pro boszcz pol skich ko ścio łów
w Do li nie i Bo le cho wie na Ukra inie. 

Dzia łal ność Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół Zie mi Do -
liń skiej w Nie mo dli nie po ma ga ro da kom na Ukra -
inie. Jak mó wił ks. Pa na so wiec „po moc jest cią gle po -
trzeb na”. Obok ko ścio ła w Do li nie po wsta je obec nie
Dom Opie ki Spo łecz nej, z któ re go sko rzy sta ją oso by
star sze i cho re. W pla nach jest rów nież po wsta nie
bo iska dla dzie ci i mło dzie ży. Pra cy jest więc wie le,
ale i cza su na świę to wa nie nie za brak nie. Już dziś
pro boszcz do liń skiej pa ra fii za pro sił miesz kań ców
Nie mo dli na do od wie dze nia Do li ny we wrze śniu,
kie dy to w Ko ście le pw. Na ro dze nia Naj święt szej
Ma rii Pan ny od by wa się co rocz ny od pust pa ra fial ny. 

Ka ta rzy na Knie ja

Ludzie 6PULS
Niemodlina

Wi zy ta de le ga cji
z Do li ny

We wto rek, 17 stycz nia br., w sa li ob -
rad Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie od by -
ło się spo tka nie kie row nic twa Urzę du
Miej skie go z kil ku  oso bo wą de le ga cją
na szych ro da ków miesz ka ją cych w Do li -
nie na Ukra inie. Prze wod ni czył jej
ksiądz Krzysz tof Pa na so wiec, któ ry
na co dzień opie ku je się Ko ścio łem Ka -
to lic kim w Do li nie.

W trak cie spo tka nia bur mistrz Nie mo dli -
na Mi ro sław Stan kie wicz opo wie dział o dzia -
ła niach sa mo rzą du, jed no stek or ga ni za cyj -
nych, suk ce sach, ale rów nież pro ble mach
gmi ny, na to miast prze wod ni czą cy Ra dy Miej -
skiej w Nie mo dli nie Ma riusz Niec karz przy bli -
żył za kres dzia ła nia Ra dy Miej skiej w Nie mo -
dli nie.

Pod czas spo tka nia bur mistrz za po wie -
dział rów nież, że ocze ku je, wzo rem lat ubie -
głych, ko lej ne go przy jaz du dzie ci z Do li ny
do Nie mo dli na na wy po czy nek let ni. Za pro sił
rów nież księ dza Krzysz to fa Pa na sow ca wraz
z gru pą spor to wą do wzię cia udzia łu w or ga -
ni zo wa nym w ma ju przez Ośro dek Spor tu i Re -
kre acji Mię dzy na ro do wym Tur nie ju Pił ki Noż -
nej o pu char bur mi strza Nie mo dli na.

Ks. Krzysz tof Pa na so wiec pod czas spo -
tka nia pod kre ślił ogrom ne zna cze nie wspól -
nych spo tkań, or ga ni zo wa nych już od 1992
ro ku: „Przez 20 lat two rzy my wspól ne do bro.
To jest wspa nia łe. Łą czą nas bar dzo waż ne
rze czy. Przede wszyst kim wia ra i wspól ny
cel – od no wie nie przy jaź ni pol sko -ukra iń -
skiej i tra dy cji”. Po dzię ko wał tak że bur mi -
strzo wi za wspie ra nie rodzin polskich na
Wschodzie. 

Red.

Czas świąt to wy jąt ko wa oka zja
do wspól nej mo dli twy i re flek sji nad mi nio -
nym ro kiem. Tra dy cja ta kul ty wo wa na jest
tak że wśród przed się biorstw gór ni czych
w na szym re gio nie. 

5 stycz nia br. w Za kła do wym Do mu Kul tu ry w Gra -
czach Dusz pa sterz Gór ni ków i Skal ni ków ks. Krzysz tof
Fa ber spo tkał się z przed sta wi cie la mi ko palń od kryw -
ko wych dzia ła ją cych na te re nie Die ce zji Opol skiej. Spo -
tka nie za szczy cił obec no ścią Je go Eks ce len cja ks. prof.

An drzej Cza ja – Bi skup Die ce zji Opol skiej – by ła to
pierw sza wi zy ta na sze go bi sku pa w Gra czach.

Udział w spo tka niu wzię ło oko ło 30 przed sta wi cie -
li  gór ni czych firm, któ re go go spo da rzem w tym ro ku by -
ła spół ka Ba zalt -Gra cze.

Świą tecz nym zwy cza jem wy słu cha no Sło wa Bo że -
go, wspól nie od mó wio no mo dli twę i po dzie lo no się
opłat kiem, skła da jąc so bie na wza jem no wo rocz ne ży -
cze nia. Na stęp nie zgro ma dze ni za sie dli do wi gi lij nej
wie cze rzy.

Wie czór spę dzo no przy wspól nej roz mo wie, któ ra
prze bie ga ła w bar dzo mi łej at mos fe rze.

O ko lę do wą opra wę mu zycz ną za trosz czył się ze -
spół „Gra czan ki” pod kie row nic twem Ka zi mie rza Pie kar -
skie go. Red.

Cie płe przy wi ta nie No we go Ro ku w Grodź cu
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 Mamczyńskiemu sło wa mi
– „Stasz ku, tak trzy maj”, bo pew nie za rok miesz kań cy
Grodź ca znów licz nie spo tka ją się w tym miej scu...

Tak koń czył się nasz ubiegłoroczny tekst  o spo tka niu miesz -
kań ców Grodź ca w noc syl we stro wą przy ogni sku w cen trum
wsi. Ży cze nia się speł ni ły. Pan Sta ni sław Mam czyń ski nie za wiódł.

Ogni sko jak zwy kle by ło im po nu ją ce. Je go świa tło i cie pło przy cią gnę ło wie lu miesz kań ców. Tuż przed pół no cą by -
ła już ich do syć spo ra gru pa. Przy szli nie tyl ko po pa trzeć na ogni sko, ale głów nie, wła śnie w tym miej scu, zło żyć
ży cze nia zdro wia i wszel kiej po myśl no ści swo im bliż szym i dal szym są sia dom. By ły rów nież ser decz ne po dzię ko -
wa nia za po moc są siedz ką w mi nio nym już ro ku. Z tych wła śnie po wo dów jest to wy jąt ko we spo tka nie miesz kań -
ców. Dla te go też sło wa po dzię ko wa nia na le żą się głów ne mu or ga ni za to ro wi Pa nu Sta ni sła wo wi Mam czyń skie mu
i wszyst kim, któ rzy go wspie ra li w przy go to wa niu ogni ska. Red.

Be tle jem w Nie mo dli nie

Spo tka nie z dusz pa ste rzem
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Jesz cze zdą żę wam za śpie wać, opo wie dzieć,
jesz cze zdą żę po sa dzić drze wa cu dow ne, zie lo ne.
Jesz cze zdą żę za po mnieć i wspo mnieć,
zno wu nie wie dzieć...
I znaj dę czas na śmiech, na roz pacz – sło wo.

We mnie tłu cze się wiatr i śpie wa róg
po słu chaj cie, po słu chaj cie,
li ta nię dla skow ron ka już pi sze Bóg
po słu chaj cie, po słu chaj cie,
już przy sta nął z cie ka wo ścią czas.
że gnam was,
że gnam was.

Jesz cze zdą żę was przy tu lić i od tu lić,
jesz cze zdą żę otwo rzyć ścia ny cu dow ne w pur pu rze.
Jesz cze zdą żę za kwit nąć, za szu mieć, zno wu się zgu bić,
i znaj dę czas na strach i na na dzie je pło we (…)

(Agniesz ka Osiec ka Jesz cze zdą żę)

Do nat ka bar dzo chcia ła, ale nie zdą ży ła, tak jak wszy scy, któ -
rzy za szyb ko od cho dzą…

6 stycz nia 2012 ro ku ode szła od nas na za wsze na sza Ko le żan ka – Do na ta
Kow nac ka z do mu Sta no szek – wspa nia ły na uczy ciel i wy cho waw ca, przy ja ciel mło -
dzie ży, po tra fią cy swo je pa sje prze ka zy wać in nym. Cze ka li śmy z nie cier pli wo ścią
na Jej po wrót do szko ły, nie ste ty pod stęp na cho ro ba prze kre śli ła wszyst kie pla ny.

Po ukoń cze niu stu diów w 2000 ro ku na Uni wer sy te cie Opol skim roz po czę -
ła pra cę ja ko na uczy ciel ka ję zy ka pol skie go w Pu blicz nym Gim na zjum im. Agniesz -
ki Osiec kiej w Nie mo dli nie. Ukoń czy ła rów nież stu dia po dy plo mo we z do radz twa
za wo do we go, a w 2008 ro ku uzy ska ła sto pień na uczy cie la dy plo mo wa ne go.
Od te go też ro ku po po łą cze niu szkół kon ty nu owa ła pra cę w Ze spo le Szkół im.
Bo le sła wa Chro bre go w Nie mo dli nie.

Przez 11 lat pra cy da ła się po znać ja ko Oso ba otwar ta, pra co wi ta, sys te ma -
tycz na, peł na po my słów. Wcie la ła je w ży cie z nie kła ma nym en tu zja zmem. Nie
za po mni my cy klu wie czo rów po etyc kich Je sien na za du ma, Dzia dów we dług A.
Mic kie wi cza, wy stę pu w ro li Anio ła śpie wa ją ce go ko lę dę w przed sta wie niu bo -
żo na ro dze nio wym, dni upa mięt nia ją cych Ja na Paw ła II. 

Wszy scy za zdro ści li śmy jej umie jęt no ści wy szy wa nia. Po dzi wia li śmy jej ha -
fto wa ne ob ra zy i mi nia tur ki na kart kach, któ re wy ko ny wa ła wspól nie z ucznia mi,
za ra ża jąc ich swo ją pa sją. Pra cy nie ogra ni cza ła tyl ko do mu rów szko ły. To dzię -
ki jej sta ra niom ucznio wie mo gli po zna wać daw ne oby cza je zwią za ne z Bo żym
Na ro dze niem, Wiel ka no cą, wy pie kiem chle ba, daw ną szko łą pod czas za jęć
w skan se nach, na ło nie na tu ry, w te atrze. Chęt nie or ga ni zo wa ła wy ciecz ki pie -
sze, ro we ro we, ogni ska – na wet we wła snym ogro dzie – i dłuż sze wy jaz dy tu ry -
stycz ne dla uczniów. Wspól ne spę dza nie wol ne go cza su z mło dzie żą by ło dla niej
przy jem no ścią. 

Jej na głe odej ście za smu ci ło uczniów. Wspo mi na jąc Ją, pi sa li:
(…) Mia ła do bre ser ce, bar dzo za tym tę sk nię. Uśmie cha ła się, nie by ła po -

nu rą, sztyw ną i sro gą na uczy ciel ką (…) Do ro ta Raw ska, kla sa III ag.
(…) Lu bi ła po żar to wać, lecz po tra fi ła być też po waż na. Chcia ła bym jej po -

dzię ko wać za spek takl,, Dzia dy”, któ ry przy go to wy wa li śmy pod jej okiem. Po jed -
nej z prób Pa ni od wo zi ła mnie i Do ro tę do do mu. Jed nak nie mo gły śmy wejść
do au ta, bo za mar z ły zam ki. Je dy ne drzwi, któ re uda ło się po ko nać to ba gaż nik,
przez któ ry we szły śmy do środ ka wszyst kie trzy. Dla Pa ni nie by ło rze czy nie moż -
li wych!(…) Aga ta Chmie lew ska, kla sa III ag.

(…) Wspo mi nam pa nią Do na tę, ja ko ko goś, kto nas zmie niał na lep sze. Do -
strze ga ła nasz po ten cjał. Nie raz sta wia ła nas do pio nu uwa ga mi, a nie kie dy
i pod nie sio nym gło sem (…) Sa bi na Woj ta siak, kla sa III ag.

(…) Za wsze bę dzie my o Pa ni pa mię tać, dzię ku je my za wszyst kie lek cje (…) Jo -
an na Kas sak, kla sa III ag.

Tak że i my, jej ko le żan ki i ko le dzy, z tru dem pró bu je my od na leźć się w tej sy -
tu acji. 

Nie spo tka my Do nat ki ani w po ko ju na uczy ciel skim, ani na szkol nym ko ry -
ta rzu. Nie usły szy my jej gło su, nie zor ga ni zu je my ra zem żad nej szkol nej im pre -
zy, nie do sta nie my no we go prze pi su na cia sto, nie bę dzie my się już wię cej do sie -
bie uśmie chać. I ta świa do mość bar dzo bo li.

(…) Tam na ob ło ku hen 
nie za po mi naj nas, 
niech ci się wiecz ny sen 
roz ja śnia raz po raz. 

Cza sem za nuć so bie o nas od nie chce nia, 
do wi dze nia, do wi dze nia, do wi dze nia, 
my po kil ku dłu gich zi mach i je sie niach 
za sią dzie my obok sie bie – do wi dze nia. 
Cha rak te ru i fi gu ry tam nie zmie niaj, 
do wi dze nia, do wi dze nia. 
Zo sta je my tu na zie mi jak sie ro ty, 
cza sem prze fruń tuż nad na mi ja ko mo tyl. 

(…) Tam na ob ło ku hen 
su ro wo nie sądź nas, 
niech ci się wiecz ny sen 
roz ja śnia raz po raz... 

Cza sem za nuć so bie o nas od nie chce nia, 
do wi dze nia, do wi dze nia, do wi dze nia, 
my po sied miu przed po ko jach, sied miu sie niach 
za sią dzie my obok sie bie – do wi dze nia. 
Po zo sta niesz w na szych ser cach i ma rze niach, 
do wi dze nia, do wi dze nia, do wi dze nia (…)

(Agniesz ka Osiec ka Po że gna nie z po et ką)

Do nat ko, po zo sta niesz na za wsze w na szej pa mię ci – skrom na, ra do sna, peł -
na chę ci do ży cia, ser decz na i nie za wod na ko le żan ka nas wszyst kich. Kie dy przyj -
dzie od po wied ni czas, opo wie my Two jej Ha ni, ja kim wspa nia łym czło wie kiem by -
ła jej Ma ma.

Vio let ta Szczyrk
Ire na Szam szur

Z ogromnym smutkiem żegnamy

Ś.P. DONATĘ KOWNACKĄ 
Opuścił nas Człowiek wielkiego serca,

serdeczna Koleżanka, Przyjaciel.

RODZINIE

składamy wyrazy głębokiego współczucia

Pracownicy Ośrodka Kultury w Niemodlinie

Jesz cze zdą żę
Wspo mnie nie o Do na cie
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Wie czór uświet ni ły utwo ry ta kie, jak: „Pa da śnieg”
w wy ko na niu Ka ta rzy ny Ka nas czy „Nie ma Cie bie”
wy śpie wa ny przez Agniesz kę Brze zi nę. Pu blicz ność
ocza ro wał rów nież je dy ny i naj młod szy du et wie czo -
ru, któ ry two rzy ły Zu zia Kraw czyk oraz Ju lia Wy dra.
Mi łym ak cen tem pod su mo wu ją cym wie czór był utwór
„Go re gwiaz da” w wy ko na niu wszyst kich ar ty stów
oraz spo tka nie przy fi li żan ce ka wy, w cza sie któ re go
moż na by ło po roz ma wiać o wra że niach mu zycz nych. 

Pod czas kon cer tu swo je umie jęt no ści wo kal ne
kształ co ne pod kie run kiem in struk to rów Han ny Ło zo -
wic kiej i Mag da le ny Krze mień za pre zen to wa li: Do mi -
ni ka Piw ko, Oli wia Ostrow ska, An ge li ka Ostrow ska,
Na ta lia Wy rwich, Na ta lia Dwo jak, Agniesz ka Ko rze -
niow ska, Na ta lia Na rwid, Go sia Ma tu szek, Mar ta
My śli wiec, Do mi ni ka Gryf, Zu zia Kraw czyk, Ju lia Wy -
dra, Mo ni ka Ma lik, Mar ty na Piw ko, Oli wia Brzę czek,
Agniesz ka Brze zi na, Ka sia Do lak, Do mi ni ka Zbro ja,
Ania Hil de brand, Wio le ta Pał ka, Ka sia Ka nas, Ania Ko -
no wa luk, Wik to ria Ha biak, Wik to ria Grud niok, Ha nia
Wę grow ska, Mag da le na Szwa la, Mar ta Fe de ro wicz.
Wszyst kim wo ka li stom gra tu lu je my uda ne go wy stę pu!

Mag da le na Krze mień

Wie czór
ko lęd 

13 stycz nia br. w Ośrod ku Kul -
tu ry w Nie mo dli nie za brzmia ły
ko lę dy oraz pa sto rał ki wy śpie -
wa ne przez naj młod szych ar ty -
stów ze Stu dia Pio sen ki. Z ra cji
sta le po więk sza ją ce go się gro -
na wo ka li stów, te go rocz ny
kon cert ko lęd od był się w sa li
wi do wi sko wej Ośrod ka Kul tu ry
przy udzia le za pro szo nych go -
ści i ro dzi ców.

Kon cert Gra cza nek
W nie dzie lę 22 stycz nia br. w Za kła -

do wym Do mu Kul tu ry w Gra czach wy -
stą pił ze spół Gra czan ki dzia ła ją cy
przy Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie.

Ze spół Gra czan ki już od ośmiu lat spo ty ka się
na pró bach w Za kła do wym Do mu Kul tu ry w Gra -
czach. Swo imi wy stę pa mi uroz ma ica wie le uro czy -
sto ści, do ży nek i fe sty nów. W li sto pa dzie ze spół
wziął udział w prze słu cha niach do Wo je wódz kie -

go Fe sti wa lu Pie śni Pa trio tycz nej „To bie Pol sko”
w Ol szan ce.

No wo rocz ny kon cert ze spo łu skła dał się
z dwóch czę ści. W pierw szej pu blicz ność mo gła
usły szeć tra dy cyj ne, pol skie ko lę dy, wy ko na ne
przy akom pa nia men cie gi ta ry. W dru giej czę ści
za brzmia ły zna ne utwo ry, m.in. „Ser ca dwa” czy
„Ja rzę bi no czer wo na”.

Kon cert ze spo łu za koń czył się wspól nym bie -
sia do wa niem.

Red.

W dniu 12 stycz nia br. w Ośrod ku Kul tu -
ry w Nie mo dli nie od był się kon cert za ty tu ło -
wa ny „Ko lę dy i nie tyl ko…” Wy ko naw ca mi
by ły dzie ci, któ re uczęsz cza ją na za ję cia in -
stru men tal ne do klas: gi ta ry, pia ni na oraz
key bo ar du, a pod opiecz nych przy go to wa li
in struk to rzy Ośrod ka Kul tu ry: Pa weł Ka li -
ciń ski z kla sy gi ta ry oraz Pa weł Ostrow ski
uczą cy gry na pia ni nie i key bo ar dzie.

W wy peł nio nej pu blicz no ścią po brze gi sa li ka -
me ral nej, licz nie zgro ma dze ni ro dzi ce, przy ja cie le
oraz przy by li go ście mo gli wy słu chać naj pięk niej -
szych pol skich i za gra nicz nych ko lęd oraz zna nych
utwo rów. W po pi sie swo ich umie jęt no ści uczest ni czy -
li mło dzi wy ko naw cy, któ rzy w ten spo sób pod su mo -
wa li pierw sze pół ro cze na uki gry na in stru men tach.
Dla nie któ rych uczniów by ło to rów nież pierw sze
pu blicz ne wy stą pie nie przy tak licz nej pu blicz no ści.
Dzie ci za gra ły bez błęd nie wszyst kie utwo ry, cie sząc
tym swo ich ro dzi ców, któ rzy chy ba bar dziej prze ży -
wa li wy stęp swo ich dzie ci, niż sa mi wy ko naw cy. 

W kon cer cie udział wzię li: Ka ta rzy na Do lak, Rok -
sa na Rud nik, Szy mon Pasz kow ski, Ka ro li na Bud nik,
Ma te usz Żuk, Ja kub Dy bek, Mał go rza ta Ma tu szek,
Oli wia Brzę czek, Alek san dra Ro ga la, Woj ciech Ra -
tusz ny, Ju lia Fran cisz ków, Zo fia Ro ga la, Fi lip Haj ta -
ło wicz, Do ro ta Gor czow ska.

Pa weł Ostrow ski

Kon cert uczniów
Aleksandra Rogala

Zosia Rogala

Kuba Dybek
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Agniesz ka Brze zi na
z Nie mo dli na weź mie udział
w pro gra mie
„Bi twa na Gło sy”

Po dwóch dniach eliminacji do pro -
gra mu „Bi twa na Gło sy”, któ re od by wa -
ły się w dniach 21 i 22 stycz nia br. w Na -
ro do wym Cen trum Pio sen ki w Opo lu,
Edy cie Gór niak uda ło się skom ple to -
wać 16-oso bo wą dru ży nę, któ ra u jej bo -
ku bę dzie re pre zen to wać  bar wy Opo la. 

Wśród wo ka li stów fi na ło wej 16-stki zna la zła
się Agniesz ka Brze zi na – gim na zja list ka z Nie mo dli -
na, jed na z mło dych wo ka li stek Stu dia Pio sen ki
z Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie. Agniesz ka jest
pod opiecz ną Mag da le ny Krze mień, a od kil ku ty go -
dni uczest ni czy rów nież w za ję ciach Sce ny Mło dzie -
żo wej. Pod czas przesłuchań wy ko na ła pio sen kę „Nie
ma Cie bie”.

Red.

Fe rie zi mo we
z Ośrod kiem Kul tu ry

Ośro dek Kul tu ry w Nie mo -
dli nie w cza sie fe rii zi mo -
wych przy go to wał dla dzie ci
z gmi ny Nie mo dlin wie le
atrak cji. 

Już w pierw szym ty go dniu zi mo we go wy -
po czyn ku nie bra ko wa ło chęt nych do wspól -
nej za ba wy. Na pierw szych za ję ciach dzie ci
ry so wa ły ka ry ka tu ry, śpie wa ły do pod kła dów
ka ra oke, gra ły w gry plan szo we i two rzy ły
prze pięk ne kom po zy cje z ko lo ro we go pa pie -
ru. Ko lej ne go dnia sa la wi do wi sko wa wy peł -
ni ła się pu blicz no ścią, bo wiem na sce nie
Ośrod ka Kul tu ry go ścił Te atr „Art -Re”” z Kra -
ko wa, ze spek ta klem te atral nym „War kocz
Kró lew ny Wi seł ki”. 

Śro do we po po łu dnie wy peł ni ło spo tka nie
z Mysz ką Mi ki pod czas kar na wa ło wej za ba wy.
Na par kie cie, wraz z ulu bio ną po sta cią z ba jek
i naj młod szy mi uczest ni ka mi ba lu, po ja wi li się
rów nież ro dzi ce. 

Wie le emo cji wzbu dzi ły mi strzo stwa Nie -
mo dli na w war ca bach. Ty tuł mi strzow ski zdo -
by ła Wik to ria Sa la ta z Nie mo dli na. Na to miast
w dwa piąt ko we po łu dnia bur mistrz Nie mo dli -
na Mi ro sław Stan kie wicz, licz nie przy by łym
przed szko la kom oraz uczest ni kom fe rii, czy tał
baj ki w asy ście ko lo ro wych klow nów. W re wan -
żu dzie ci stwo rzy ły kil ka na ście śmiesz nych ka -
ry ka tur przed sta wia ją cych bur mi strza, któ re
zo sta ły wy eks po no wa ne w „fe ryj nej ga le rii prac
dzie cię cych”. 

Dru gi ty dzień fe rii wy peł ni ły za ba wy pla -
stycz ne i mu zycz ne. Po raz dru gi na sce nie
Ośrod ka Kul tu ry go ści li ak to rzy z Kra ko wa ze
spek ta klem za ty tu ło wa nym „Wilk i Za jąc”. Spo -
rym wy da rze niem dru gie go ty go dnia fe rii był
bal kar na wa ło wy z udzia łem po nad set ki dzie -
ci, na któ rym obo wią zy wał cie ka wy strój. Licz -
nie przy by li „prze bie rań cy” ba wi li się wy śmie -
ni cie z bo ha te rem ba jek – prze sym pa tycz nym
Ku bu siem Pu chat kiem. Ozdo bą fe rii by ła wi zy -
ta dzien ni ka rza Ra dia Opo le Ma riu sza Ja -
rzomb ka, któ ry roz ma wiał z dzieć mi o spę dza -
niu fe rii, za in te re so wa niach i dzie cię cych
ma rze niach. By ło mnó stwo śmie chu i do brej
za ba wy. 

Mi chał Gra czyk



14 stycz nia br. w Ośrod ku Kul tu ry w Nie -
mo dli nie z pro gra mem „Szyb cy i śmiesz ni”
wy stą pił ka ba ret „Pa ra nie nor mal ni”. To
wła śnie oni spo wo do wa li, że w ten wietrz ny,
so bot ni wie czór przez po nad dwie go dzi ny
śmia li śmy się do roz pu ku. Tuż po wy stęp nie
z Igo rem Kwiat kow skim, Ro ber tem Mo ty ką
i Mi chał Pasz czy kiem roz ma wia ły: Ju sty na
Krze siń ska i Mar ta Ma zu ruk.

Puls Nie mo dli na: Od cze go się za czę ło?
Od za wsze wie dzie li ście, że bę dzie cie w ka -
ba re cie?

Pa ra nie nor mal ni: Za czę ło się tak jak w przy -
pad ku więk szo ści ka ba re tów – od pra gnie nia by cia za-
uwa żo nym, by cia w cen trum uwa gi i z chę ci wy głu -
pia nia się. W ogó le nie by li śmy na sta wie ni na suk ces.
Po je cha li śmy na fe sti wal – pierw szy, dru gi, trze ci. Oka-
za ło się, że ma my szan sę się prze bić, po ja wił się ma-
na ger. To się dzia ło obok nas, nie by li śmy ni cze go świa-
do mi. Ma chi na za czę ła dzia łać i oto je ste śmy. 

Puls Nie mo dli na: Skąd bie rze cie swo je
stro je?

Pa ra nie nor mal ni: Czę sto są to na sze pry wat-
ne ciu chy. Nie cho dzi my w nich na co dzień. Na po cząt -
ku ka ba re tu szu ka li śmy ubrań w lum pek sach. Tam też
zna lazł się swe te rek Ma riol ki. Na to miast pierw szy ko-
stium do „Go łę bi” wy ko na ny był z kar to no wych prze-
kła dek, któ re znaj du ją się na pa le tach w hur tow ni che-
micz nej. Na po cząt ku wszyst ko ro bi li śmy sa mi. Głów-
nie Igor się tym zaj mo wał: szył, ce ro wał... A te raz, je-
że li po trze bu je my dziw ne go stro ju na rzecz re ali za cji
te le wi zyj nej, po sił ku je my się za wo dow ca mi.

Puls Nie mo dli na: Co jest dla was in spi -
ra cją? Skąd czer pie cie po my sły?

Pa ra nie nor mal ni: Tak jak każ dy ka ba ret – z ży -
cia. Tyl ko, że my sta ra my się szu kać in dy wi du al no ści,
te go, cze go in ne ka ba re ty nie za uwa ża ją, ta kich
„smacz ków”. Cie szy my się, gdy lu dzie się z nich śmie-
ją. Sta ra my się nie po wta rzać i być ory gi nal ny mi. Po-
ka zu je my to, co nas śmie szy i to jest wła śnie faj ne, że
po tra fi my tym roz ba wić.

Puls Nie mo dli na: Je śli cho dzi o Ma riol kę,
to ob ser wu je cie ko bie ty? Od nich czer pie cie
to, cze go po trze bu je cie?

Pa ra nie nor mal ni, Igor: Mam w so bie pier wia-
stek ko bie cy. Dla mnie to ła twość. Cza sa mi je stem po-
są dza ny o in ną orien ta cję, ale mi to nie prze szka dza
(śmiech). Każ dy z nas spo ty ka ta kie Ma riol ki. I tu nie
cho dzi tyl ko o dziew czy ny, ale też o jej mę skie od po -
wied ni ki. Ro bert: Po ka zu je my to zja wi sko w krzy wym
zwier cia dle, to nie jest kon kret na oso ba. Igor: Ale za-
czę ło się jak pra co wa łem za ba rem ku chen nym, tam
na słu cha łem się jak jed na dru giej strasz nie in ten -

syw nie opo wia da ła hi sto rię, w któ rej o nic nie cho dzi -
ło – to by ło dla mnie za baw ne. Ro bert: Ma riol ka mia-
ła być ta kim wy głu pem jed no ra zo wym. A po tem, ze
wzglę du na ocze ki wa nia, po wsta wa ły ko lej ne czę ści Ma-
riol ki. Ona tro chę ewo lu owa ła. Ta po stać mo że wie le
po wie dzieć.

Puls Nie mo dli na: Któ ry z wy stę pów za-
padł wam głę bo ko w pa mięć?

Pa ra nie nor mal ni: Pierw szy. Za wsze pa mię ta
się pierw szy raz. Ten nasz ta ki du ży wy stęp miał miej-
sce w So po cie. W Gdań sku otrzy ma li śmy pierw szą na-
gro dę w „Prze glą dzie hu mo ru i sa ty ry” i w związ ku z tym
zo sta li śmy za pro sze ni do So po tu, do gro na za wo -
dow ców. To by ło na sze pierw sze spo tka nie z kil ku ty sięcz -
ną pu blicz no ścią. Ale wszyst kie wy stę py są faj ne, choć
każ dy jest in ny, każ dy do star cza in nych emo cji.

Puls Nie mo dli na: Do ja kich na le żał dzi-
siej szy wy stęp?

Pa ra nie nor mal ni: Bar dzo faj ny był wy stęp
w Nie mo dli nie. Dzię ki pu blicz no ści uda ło się „uszyć”
wie le po bocz nych wąt ków, któ rych nie by ło do tej po -
ry. Po ja wi ło się wie le rze czy zu peł nie no wych. A wy stęp
moż na oce nić po ilo ści no wych rze czy w ske czach. A dzi -
siaj by ło te go bar dzo du żo, co ozna cza, że pu blicz ność
by ła świet na! Im wię cej ener gii da je wi dow nia, tym my
wię cej mo że my jej spo żyt ko wać na sce nie. To wy jąt -
ko wa spra wa dla pu blicz no ści, dziś do sta ła ona coś bar-
dzo szcze gól ne go, coś cze go nie po ka za li śmy w miej -
sco wo ści wczo raj i cze go nie po ka że my ju tro. Nikt te -
go już nie zo ba czy, to nie jest do po wtó rze nia.

Puls Nie mo dli na: Są ja kieś za cho wa nia
na sce nie al bo wśród pu blicz no ści, któ re wy-
pro wa dza ją was z rów no wa gi?

Pa ra nie nor mal ni: Ni gdy nie wia do mo, jak się
za re agu je. Są róż ne przy pad ki. Raz widz wtar gnął
na sce nę, po tem z niej spadł, zła mał so bie no gę. Przy-
je cha ła ka ret ka i pu blicz ność za miast nas słu chać, pa-
trzy ła czy tam ten ży je. Kie dyś ktoś wszedł na sce nę
i chciał so bie z na mi zro bić zdję cie w trak cie ske czu.
Al bo sły chać ja kieś pro stac kie od zyw ki, a my mu si my
grać da lej – to po tra fi tro szecz kę wy pro wa dzić z rów -
no wa gi. 

Puls Nie mo dli na: A co z wa mi – roz pra -
sza cie się wza jem nie na sce nie?

Pa ra nie nor mal ni: Na tym po le ga ży cie na sce -
nie, że by śmy się ba wi li i za ska ki wa li. Każ dy skecz osta-
tecz nie po wsta je do pie ro tam. Pró bu je my się na wza -
jem roz śmie szać i za ska ki wać, za pę dzać w ko zi róg. Są
cza sem za baw ne sy tu acje, któ re do pro wa dza ją do te -
go, że ske cze ewo lu ują, idą w faj ną stro nę. Cza sa mi
je ste śmy zmę cze ni, ale za każ dym ra zem sta ra my się,
a przy oka zji ro bi my śmiesz ne rze czy.

Puls Nie mo dli na: Dzię ku je my zaroz mo wę.
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Gmin ny Kon kurs Re cy ta tor ski
Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie za pra sza

uczniów szkół gim na zjal nych i po nad gim na zjal nych
z gmi ny Nie mo dlin do wzię cia udzia łu w Gmin nym
Kon kur sie Re cy ta tor skim „Mi łość jest wśród nas”.

Kon kurs od bę dzie się dn. 14 lu te go 2012 r.,
(wto rek), o godz. 11.00 w sa li kon fe ren cyj nej
Ośrod ka Kul tu ry. Re gu la min kon kur su wraz
z kar tą zgło sze nia znaj du je się na stro nie in ter -
ne to wej: www.oknie mo dlin.org

Czar Ope ret ki…
Ośro dek Kul tu ry

w Nie mo dli nie za pra sza
na wy jąt ko wy kon cert
zoka zji Dnia Ko biet. To  bę-
dzie praw dzi wie prze bo -
jo wy wie czór z udzia łem
czo ło wych so li stów scen
ope ret ko wych. Tym ra zem
po ry wa my wi dzów w kra -
inę Ope ret ki i mu si ca lu. 

Pod czas kon cer tu ar ty ści za pre zen tu ją naj-
słyn niej sze arie, czar da sze i du ety mię dzy in ny mi
z ta kich ope re tek i mu si ca li jak: „Księż nicz ka Czar-
da sza”, „Hra bi na Ma ri ca”, „We so ła Wdów ka”,
„My Fa ir La dy”, jak rów nież prze bo je ne apo li -
tań skie, świa to we. Kon cert okra szo ny dow cip ną
kon fe ran sjer ką Jac ka No wo siel skie go roz ba wi pu-
blicz ność oraz do star czy wie lu nie za po mnia -
nych wra żeń. Wy stę pu ją: Na ira Ay va zy an – so-
pran, To masz Urba niak – te nor.

Kon cert od bę dzie się 8 mar ca 2012 r.,
o godz. 19.00 w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie.
Bi le ty już do na by cia w ce nie 20/25zł w se kre ta -
ria cie Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie.

Kon cert pio se nek Mar ka
Gre chu ty i wer ni saż prac
Jac ka Frąc kie wi cza

Sce na Mło dzie żo wa
Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo -
dli nie ser decz nie za pra -
sza na kon cert „Świat
w ob ło kach – pio sen ki
Mar ka Gre chu ty”, któ ry
od bę dzie się 18 mar ca br.
(nie dzie la), o godz. 17.00
w Ośrod ku Kul tu ry w Nie -
mo dli nie.

Pod czas kon cer tu usły szy my wie le zna nych
pio se nek Mar ka Gre chu ty m. in., „Świe cie nasz”,
„Dni, któ rych nie zna my”, „Wol ność”, „Gaj”,
„Nie do ka zuj” w wy ko na niu mło dych wo ka li stów:
Alek san dry Ka le ty, Mar ty Fe do ro wicz, Mag da -
le ny Ska zy, Agniesz ki Brze zi ny, Do ro ty Zy siak, Ur-
szu li Ma zur, Mag da le ny Mro żek, Ju sty ny Ada-
mow skiej, Mag da le ny Krze mień i Szy mo na Kwo-
cza ły. Przy go to wa nie mu zycz ne: Ka ta rzy na Pa szu-
la -Gryf i Pa weł Ostrow ski.

Po kon cer cie od bę dzie się wer ni saż prac ar-
ty sty Jac ka Frąc kie wi cza.

Ja cek Frąc kie wicz – ma larz, gra fik, ilu stra tor.
Brał udział w po nad 450 wy sta wach w Pol sce, Eu-
ro pie, Azji, Ame ry ce Po łu dnio wej i Pół noc nej.

Pró bu je my się
na wza jem roz śmie szać 



BIULETYN
GMINY NIEMODLIN

Dodatek do „Pulsu Niemodlina”
redagowany przez

Urząd Miejski w Niemodlinie

Roz mo wa „Pul su Nie mo dli na”
z bur mi strzem Nie mo dli na
Mi ro sła wem Stan kie wi czem.

PN: Pa nie bur mi strzu – ostat nio gło -
śno by ło o za mia rze li kwi da cji szko ły pod -
sta wo wej w Gra bi nie. Dla cze go wniósł Pan
pro jekt uchwa ły o za mia rze li kwi da cji tej
pla ców ki?

Mi ro sław Stan kie wicz: Pro blem fi nan so -
wa nia ma łych szkół wiej skich jest pro ble mem ogól -
no pol skim. Jesz cze 10, 15 lat te mu w Pol sce mie li śmy
o mi lion uczniów szkół pod sta wo wych wię cej niż
obec nie. Z ro ku na rok licz ba uczniów ma le je, szcze -
gól nie na ob sza rach wiej skich. Z ro ku na rok ob cią -
że nia bu dże tów gmin są też co raz więk sze z uwa gi
na brak od po wied niej ilo ści środ ków z bu dże tu pań -
stwa prze ka zy wa nych w for mie sub wen cji oświa to -
wej. Z ro ku na rok wy na gro dze nia na uczy cie li ro sną
nie za leż nie od moż li wo ści gmin nych fi nan sów. Nie
ina czej jest też w na szej gmi nie. Co raz więk sze środ -
ki prze zna cza my na funk cjo no wa nie ma łych szkół
wiej skich w Gra bi nie i w Ro gach. W szko le pod sta -
wo wej w Gra bi nie, w tym ro ku szkol nym ma my je dy -
nie 54 uczniów. W naj bliż szych pię ciu la tach sy tu acja
nie bę dzie lep sza – ta kie są da ne de mo gra ficz ne.
Licz ba uczniów bę dzie wy no si ła od mak sy mal nie 58
do 45 mi ni mal nie. W kla sach bę dzie od 5-ciu do 10-u
uczniów. W Ro gach, w tym sa mym cza sie bę dzie na -
ucza nych od 81 do 98 uczniów. Dla po rów na nia do -
dam, że w tym sa mym cza sie PSP Gra cze bę dzie li czy -
ło od 176 do 193 uczniów, zaś PSP nr 2 w Nie mo dli nie
od 147 do 189 uczniów. Je że li na te licz by uczniów „na -
ło ży my” od po wied nie środ ki fi nan so we, to uzy ska my
na stę pu ją ce re zul ta ty w po sta ci kosz tu utrzy ma nia
jed ne go ucznia w cią gu ro ku: Gra bin – 14.799 zł, Ro -
gi – 13.005 zł, Gra cze – 9.180 zł, PSP 2 Nie mo dlin
– 7.839 zł, PSP 1 Nie mo dlin 6.337 zł. Uwzględ niw -
szy zaś otrzy my wa ną sub wen cję oświa to wą, to osta -
tecz nie gmi na do pła ca do jed ne go ucznia w Gra bi -
nie 7.664 zł, zaś w PSP nr 1 w Nie mo dli nie
je dy nie 741 zł. Jak wi dać z po wyż sze go, utrzy ma nie
ma łych szkół wiej skich jest co naj mniej ana chro nicz -
ne, a na pew no nie uza sad nio ne eko no micz nie. Gdy -

by jesz cze po ziom na ucza nia w ma łych szko łach był
ta ki sam lub wyż szy niż w szko łach du żych, moż na
by ło by po wie dzieć, że prze zna cza my te środ ki
z uwzględ nie niem do bra dzie ci. Ale prze cież tak nie
jest. W kla sach li czą cych od 5-ciu do 10-ciu uczniów
wy ni ki eg za mi nów koń co wych są gor sze, niż w kla -
sach li czą cych od 24 do 30 uczniów. I o tym roz ma -
wia łem z ro dzi ca mi, na uczy cie la mi oraz rad ny mi
przed skie ro wa niem sto sow nej uchwa ły o za mia rze
li kwi da cji szko ły w Gra bi nie i po łą cze nia ją ze szko -
łą w Ro gach. Nikt nie mo że mi za rzu cić, że nie po dej -
mo wa łem pró by roz mów oraz prze ka zy wa nia sto -
sow nych wy li czeń. Mu szę wska zy wać za gro że nia
dla fi nan sów gmin nych oraz pro po zy cje roz wią zy wa -
nia pro ble mów. Ta kie jest mo je usta wo we za da nie ja -
ko bur mi strza. De cy zje osta tecz nie na le żą jed nak
do Ra dy Miej skiej. 

PN: Nie bę dzie li kwi da cji szko ły w Gra -
bi nie – tak zde cy do wa li rad ni na ostat niej
se sji. Co da lej bę dzie się dzia ło z tą szko łą?

Mi ro sław Stan kie wicz: Zo sta ło za wią za ne
sto wa rzy sze nie, któ re roz wa ża prze ję cie tej szko ły
od gmi ny. Rad ni, kie ru jąc się praw do po dob nie za -
pew nie nia mi ro dzi ców, soł ty sa i ra dy so łec kiej, uzna -
li, że jest za ma ło cza su na prze ję cie tej szko ły przez
sto wa rzy sze nie. Jak wy ni ka ło z dys ku sji przed i pod -
czas se sji, de cy zję od ro czo no do przy szłe go ro ku. Tak
więc szko ła, ja ko gmin na, bę dzie funk cjo no wa ła co
naj mniej do koń ca sierp nia 2013 ro ku, chy ba że sto -
wa rzy sze nie bę dzie go to we szyb ciej ją prze jąć. Mo -
ja pro po zy cja po łą cze nia dwóch ma łych szkół wiej -
skich w Gra bi nie i Ro gach w jed ną du żą oraz, co
waż niej sze, re la tyw nie tań szą szko łę, nie uzy ska ła po -
par cia więk szo ści rad nych. Nie uda ło się ich prze ko -
nać ar gu men ta mi eko no micz ny mi oraz de mo gra -
ficz ny mi. Tym sa mym nie bę dzie zna czą cych
oszczęd no ści w tym i na stęp nym ro ku bu dże to wym.
Trud no, ta kie jest ży cie. Moż na by ło by za osz czę dzić
oko ło 800 ty się cy rocz nie i prze zna czyć je na in ne,
nie mniej waż ne ce le. Mam na dzie ję, że rad ni, któ -
rzy gło so wa li prze ciw za mia ro wi roz po czę cia ra cjo -
na li za cji wy dat ków na oświa tę w na szej gmi nie są
świa do mi pod ję tej de cy zji. 

PN: A co z przed szko lem? Rad ni pod ję -
li uchwa łę o za mia rze li kwi da cji przed -
szko la.

Mi ro sław Stan kie wicz: Tak, to praw da.
Wszyst kie gło so wa nia prze bie ga ły „ory gi nal nie”.
Naj pierw prze gło so wa no uchwa łę o roz wią za niu ze -
spo łu szkol no -przed szkol ne go, póź niej od rzu co no
uchwa łę o za mia rze li kwi da cji szko ły, by na ko niec
przy jąć uchwa łę o za mia rze li kwi da cji przed szko la.
Nie za leż nie od in ten cji rad nych pod czas gło so wań,
za le ża ło mi i da lej za le ży, aby wszyst kie dzie ci przed -
szkol ne z Gra bi na i oko lic mo gły uczęsz czać do wy -
re mon to wa ne go obiek tu szkol no -przed szkol ne go
w Gra bi nie. Zro bię wszyst ko, aby tak się sta ło.

PN: Ostat nio jed na z ga zet za pro po no -
wa ła, aby w ra mach szu ka nia oszczęd no -
ści w bu dże cie zli kwi do wać Ośro dek Kul tu -
ry w Nie mo dli nie i zro bić w tym miej scu
dys ko te kę. Ja kie jest Pa na zda nie na ten
te mat?

Mi ro sław Stan kie wicz: Oszczęd no ści na le -
ży po szu ki wać wszę dzie. Każ dą zło tów kę przed jej
wy da niem na le ży so lid nie spraw dzać, czy wy da tek
jest po trzeb ny. Są jed nak dzie dzi ny funk cjo no wa nia
gmi ny, gdzie oszczęd no ści nie po win ny być ro bio ne

lub ro bio ne bar dzo ostroż nie. Do nich za li czam mię -
dzy in ny mi bez pie czeń stwo oby wa te li, roz wój kul tu -
ral ny i fi zycz ny dzie ci i mło dzie ży, za bez pie cze nie fi -
nan so we oraz rze czo we osób ubo gich. Oczy wi ście to
nie jest kom plet ny ka ta log wszyst kich spraw, gdzie
za sto so wa nie tak zwa nych „oszczęd no ści” jest krót -
ko trwa łe lub ob li czo ne na ta ni po pu lizm. Po mysł li -
kwi da cji Ośrod ka Kul tu ry jest wła śnie ta kim ta nim
po pu li zmem. Zresz tą to nie pierw szy po mysł tej ga -
ze ty. Bo daj że mie siąc te mu za pro po no wa ła li kwi da -
cję wszyst kich pla có wek oświa to wych, a więc szkół
i przed szko li oraz prze wo że nie dzie ci do gmin ościen -
nych. Jesz cze wcze śniej po my słem „oszczęd no ścio -
wym” by ło za mknię cie ba se nu w Lip nie. Praw do po -
dob nie w naj bliż szym cza sie mo że my spo dzie wać się
ko lej nych „no wa tor skich” po my słów. 

PN: Ja kie są prio ry te ty gmi ny na bie żą -
cy rok?

Mi ro sław Stan kie wicz: Od czte rech lat pro -
wa dzo na jest mo der ni za cja gmi ny. Ro bi my to tak
szyb ko, jak po zwa la ją na to na sze moż li wo ści fi nan -
so we. Prze cież na sza gmi na nie na le ży do naj bo gat -
szych, a mi mo to ma my wie le suk ce sów w za kre sie
bu do wy sie ci wod nych i ka na li za cyj nych, bu do wy
obiek tów i urzą dzeń spor to wo -re kre acyj nych, od no -
wy za byt ków, po pra wy sta nu śro do wi ska na tu ral -
ne go. Nie ina czej bę dzie rów nież w tym ro ku. Za koń -
czy my bu do wę ka na li za cji Nie mo dli na eta pu V i VI -
te go, ukoń czo ne zo sta nie naj więk sze za da nie, ja kim
jest prze bu do wa ulic śród mie ścia. Po win ni śmy roz po -
cząć re mon ty trzech świe tlic wiej skich, a tak że wy ko -
nać grun tow ny re mont sa li ślu bów, któ ra pa mię ta
jesz cze cza sy lat sześć dzie sią tych ubie głe go wie ku.
Roz po czy na my rów nież ter mo mo der ni za cję Ośrod -
ka Kul tu ry. Z mniej szych za dań to bu do wa przy stan -
ku au to bu so we go przy uli cy Re ja, roz po czę cie pro jek -
to wa nia bu do wy chod ni ka w Ma gnu szo wi cach oraz
zło że nie wnio sku o do fi nan so wa nie bu do wy ka na li -
za cji w Wy dro wi cach. Du żych i ma łych za dań in we -
sty cyj nych w te go rocz nym bu dże cie jest po nad 30.
Jak wi dać, po mi mo po gar sza ją cych się wa run ków
ze wnętrz nych i stra sze nia wszyst kich kry zy sem świa -
to wym, sta ra my się utrzy mać pro ro zwo jo wy cha -
rak ter wy dat ków bu dże to wych. Sta ra my się nad ro bić
za le gło ści w sto sun ku do in nych gmin, a tym sa -
mym re ali zo wać ocze ki wa nia miesz kań ców. Nie ste -
ty, nie wszyst kim ta kie tem po zmian od po wia da. Są
nie ste ty prze ciw ni cy, któ rzy róż ny mi me to da mi sta -
ra ją się spo wol nić za cho dzą ce pro ce sy. Są też i ta cy,
któ rzy skry ty ku ją na wet naj lep sze dzia ła nia. To po wo -
du je, że cza sa mi aż rę ce opa da ją….

PN: Pa nie bur mi strzu, skąd wziął się
po mysł bra ku or ga ni za cji Dni Nie mo dli na
oraz do ży nek gmin nych w tym ro ku?

Mi ro sław Stan kie wicz: W paź dzier ni ku
ubie głe go ro ku Ra da Miej ska przy ję ła uchwa ły oko -
ło bu dże to we, w tym usta li ła wy so ko ści po dat ków
lo kal nych. Ra da Miej ska nie ob ni ży ła w tym cza sie
ce ny sku pu ży ta. Ce na ta sta no wi pod sta wę do wy -
li cze nia wy so ko ści po dat ku rol ne go. Stąd też skła da -
jąc bu dżet w po ło wie li sto pa da do wy li cze nia do cho -
dów bu dże to wych przy ję li śmy usta lo ne przez Ra dę
wiel ko ści po dat ków. W mię dzy cza sie, po mo ich kon -
sul ta cjach z rol ni ka mi na po cząt ku grud nia, za pa dła
de cy zja ob ni że nia ce ny sku pu ży ta, a tym sa mym ob -
ni ży ły się au to ma tycz nie do cho dy z po dat ku rol ne go.

(ciąg dalszy na str. 12)
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Spra woz da nie Bur mi strza Nie mo dli na
z dzia łal no ści mię dzy se syj nej
w okre sie od 23 li sto pa da 2011 r. do 25 stycznia 2012 r.

• W dniu 29 li sto pa da 2011 r. Bur mistrz spo tkał się z przed sta wi cie la mi firm oraz rol ni ka mi w spra -
wie opi nii do ty czą cych wy so ko ści po dat ków lo kal nych oraz per spek tyw dzia łal no ści w ro ku 2012.

• W dniu 2 grud nia 2011 r. pod prze wod nic twem Bur mi strza od by ło się ko lej ne spo tka nie Ze spo -
łu do spraw oświa ty po świę co ne pla nom zmian w funk cjo no wa niu nie mo dliń skiej oświa ty.

• W dniu 5 grud nia 2011 r. od by ło się wspól ne po sie dze nie ko mi sji sta łych Ra dy Miej skiej oraz
Bur mi strza po świę co ne pro jek to wi bu dże tu gmi ny na 2012 rok.

• W dniu 6 grud nia 2011 r. od był się do rocz ny tur niej o pu char Bur mi strza w te ni sie sto ło wym
dzie ci. Wszyst kim or ga ni za to rom, a w szcze gól no ści dzia ła czom UKS So ko lik skła dam po dzię ko wa nia
za przy go to wa nie jak zwy kle do brych za wo dów spor to wych. W tym sa mym dniu Bur mistrz prze ka zał
na po trze by Ko mi sa ria tu Po li cji w Nie mo dli nie sprzęt kom pu te ro wy.

• W dniu 7 grud nia 2011 r. z upo waż nie nia Bur mi strza Dy rek tor ZEF p. Ta de usz Ziół kow ski spo -
tkał się z na uczy cie la mi oraz ro dzi ca mi ZSP w Gra bi nie, gdzie przed sta wił głów ne za ło że nia pro wa dze -
nia szko ły przez in ne pod mio ty niż gmi na.

• W dniu 15 grud nia 2011 r. od by ło się spo tka nie kie row nic twa urzę du, na któ rym do ko na no
ana li zy wnio sków do bu dże tu wy ni ka ją cych ze spo tkań i dys ku sji nad bu dże tem. W tym sa mym dniu
z ini cja ty wy GDD KiA w Opo lu od by ło się spo tka nie kon sul ta cyj ne z miesz kań ca mi gmi ny do ty czą ce
przed sta wie nia ak tu al ne go sta nu pro jek to wa nia ob wod ni cy Nie mo dli na oraz przed sta wie nie prze -
bie gu dróg zbior czych do nie ru cho mo ści, a tak że za sad wy pła ty od szko do wań za grun ty zaj mo wa -
ne pod in we sty cję.

• W dniu 16 grud nia 2011 r. od by ło się co rocz ne spo tka nie w Szko le Pod sta wo wej w Ro gach zwią -
za ne z wy róż nie niem osób i in sty tu cji, któ re przy czy ni ły się do roz wo ju tej pla ców ki p.n. „Ta de -
usze 2011.” W trak cie spo tka nia Te atr Ama tor ski dzia ła ją cy przy PSP w Ro gach przed sta wił no wą in -
sce ni za cję zwią za ną ze zwy cza ja mi Świąt Bo że go Na ro dze nia i No we go Ro ku. Wszyst kim
or ga ni za to rom te go przed się wzię cia, a w szcze gól no ści pa ni Dy rek tor Jo lan cie Włoch oraz pa nu Zdzi -
sła wo wi Wa sy li ko wi, któ ry wy re ży se ro wał przed sta wie nie, skła dam wy ra zy uzna nia.

• W dniu 17 grud nia 2011 r. w Nie mo dli nie i Opo lu od był się ogól no pol ski tur niej sę dziów pił kar -
skich pi ki noż nej.

• W dniu 19 grud nia 2011 r. Bur mistrz spo tkał się z Za rzą dem Gmin nym OSP w Nie mo dli nie, pod -
czas któ re go omó wio ne zo sta ły za ło że nia do bu dże tu OSP w ro ku 2012.

• W dniu 20 grud nia 2011 r. Bur mistrz spo tkał się z Ra dą Pe da go gicz ną ZSP w Gra bi nie. Pod czas
spo tka nia przed sta wio no ak tu al ny stan prac nad re or ga ni za cją nie mo dliń skiej oświa ty w tym per spek -
ty wa mi funk cjo no wa nia tej pla ców ki w no wym ro ku szkol nym.

• W dniu 21 grud nia 2011 r. z udzia łem przed sta wi cie li Opol skie go Kon ser wa to ra Za byt ków do -
ko na no od bio ru za byt ko wej lam py ga zo wej w Nie mo dli nie. Pra ce kon ser wa tor skie zo sta ły bar dzo wy -
so ko oce nio ne przez od bie ra ją cych ten za by tek po re no wa cji. 

• W dniu 5 stycz nia br. go ściem Bur mi strza był Wi ce mar sza łek Wo je wódz twa Opol skie go pan To -
masz Ko stuś. Te ma tem spo tka nia by ła spra wa przy spie sze nia re ali za cji płat no ści za wy ko na ną ka na -
li za cję w Go ście jo wi cach w ra mach PROW oraz usta le nie ter mi nu spo tka nia Mar szał ka z Ra dą Miej -
ską w Nie mo dli nie. (17.02.2012r.)

• W dniu 11 stycz nia br. Bur mistrz spo tkał się z Opol ską Ku ra tor Oświa ty pa nią Ha li ną Bi lik i omó -
wił ak tu al ne pro ble my fi nan so wa nia pla có wek oświa to wych w gmi nie.

• W dniu 12 stycz nia br. Bur mistrz pod pi sał wspól nie ze Skarb ni kiem Gmi ny aneks do umo wy na re -
no wa cję lam py ga zo wej w Ryn ku w ra mach PROW.

• W dniu 13 stycz nia br. go ściem Bur mi strza był dy rek tor PUP w Opo lu pan An to ni Du da. Pod -
czas spo tka nia omó wio no moż li wo ści współ dzia ła nia gmi ny oraz Urzę du Pra cy ma ją cych na ce lu ogra -
ni cze nie bez ro bo cia w gmi nie.

• W dniu 17 stycz nia br. z ini cja ty wy Bur mi strza od by ło się spo tka nie z pra cow ni ka mi Opol skie -
go Cen trum Roz wo ju Go spo dar cze go, któ re go te ma tem by ła moż li wość utwo rze nia Spe cjal nej Stre -
fy Eko no micz nej w gmi nie. W tym sa mym dniu Bur mistrz spo tkał się z de le ga cją ro dzin pol skich z Do -
li ny na Ukra inie, któ ra prze by wa ła w Nie mo dli nie na za pro sze nie Stowarzyszenia Przy ja ciół Zie mi
Do liń skiej.

• W dniu 20 stycz nia br. Bur mistrz pod pi sał po ro zu mie nie z Za rzą dem Po wia tu Opol skie go do -
ty czą cym wspól ne go fi nan so wa nia pro jek tu bu do wy chod ni ka w Ma gnu szo wi cach.

• W dniu 23 stycz nia br. z udzia łem Bur mi strza od by ły się kon sul ta cje z kup ca mi nie mo dliń ski mi
na te mat usta le nia miejsc prze zna czo nych do sprze da ży oraz usta le nia wy so ko ści opła ty tar go wej.

• W dniu 24 stycz nia br. Bur mistrz wziął udział w spo tka niu Ko mi sji Spraw Spo łecz nych z miesz -
kań ca mi Gra bi na po świę co ne mu pro jek to wi uchwa ły o za mia rze li kwi da cji szko ły w tej miej sco wo ści.

• W dniu 25 stycz nia br. Bur mistrz spo tkał się z ro dzi ca mi dzie ci przed szko la i szko ły w Gra bi nie,
na któ rym przed sta wił za ło że nia pro jek tów uchwał skie ro wa nych do Ra dy Miej skiej w spra wie za mia -
ru li kwi da cji Ze spo łu Szkol no -Przed szkol ne go. Na spo tka niu omó wio no moż li wo ści prze ka za nia do pro -
wa dze nia szko ły przez lo kal ne sto wa rzy sze nie utwo rzo ne przez ro dzi ców.

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

Roz mo wa „Pul su Nie mo dli na”
z bur mi strzem Nie mo dli na
Mi ro sła wem Stan kie wi czem.
(dokończenie ze str. 11)

Bra ku ją ca kwo ta 114 ty się cy zło tych mu sia ła
być po kry ta po przez ogra ni cze nie wy dat ków. Wiem,
że dla wie lu Czy tel ni ków jest to ma ło zro zu mia łe. Jed -
nak ta kie są wy mo gi i prze pi sy fi nan so we. Bu dżet
mu si być zrów no wa żo ny. Pod czas de ba ty bu dże to -
wej pa da ły róż ne pro po zy cje szu ka nia oszczęd no ści.
Mię dzy in ny mi rad ny Wie sław Po go now ski za pro po -
no wał, aby nie or ga ni zo wać do ży nek i Dni Nie mo dli -
na, zaś rad na Zo fia Osi jew ska za pro po no wa ła ogra -
ni cze nie kosz tów oświe tle nia ulicz ne go po przez
wcze śniej sze wy łą cza nie lamp ulicz nych. Osta tecz nie
bu dżet, po tych zmia nach, zo stał przy ję ty przez Ra -
dę Miej ską 22 grud nia. Przyj mu jąc te pro po zy cje
wy raź nie za zna czy łem, że je że li w trak cie ro ku po ja -
wią się in ne oszczęd no ści, to do spra wy do ży nek
oraz Dni Nie mo dli na wró ci my. Nie pod ją łem też de -
cy zji o wcze śniej szym wy łą cza niu lamp ulicz nych ze
wzglę du na bez pie czeń stwo oby wa te li. Tu taj po szu -
ku je my moż li wo ści ogra ni cze nia kosz tów oświe tle nia
ulicz ne go po przez uzy ska nie niż szych cen ener gii
elek trycz nej, co już czę ścio wo się uda ło.

PN: Czy li spra wa bra ku obu im prez nie
jest do koń ca prze są dzo na?

Mi ro sław Stan kie wicz: Tak jak po wie dzia -
łem wcze śniej. Je że li po ja wią się w trak cie ro ku do -
dat ko we moż li wo ści sfi nan so wa nia tych im prez, to
zwró cę się do Ra dy Miej skiej o sto sow ne zmia ny
w bu dże cie tak, aby mo gły się one od być. Wiem, że
za rów no Dni Nie mo dli na, jak i do żyn ki gmin ne cie -
szą się du żym uzna niem miesz kań ców i są po pro stu
przez nich ocze ki wa ne. Bę dę się sta rał, aby ocze ki wa -
nia te zo sta ły speł nio ne.

PN: Na ostat niej se sji Ra dy Miej skiej
po in for mo wał Pan o roz po czę ciu roz mów
na te mat utwo rze nia spe cjal nej stre fy eko -
no micz nej w Nie mo dli nie. Czy moż na pro -
sić o szcze gó ły?

Mi ro sław Stan kie wicz: Ist nie je w Pol sce kil -
ka spe cjal nych stref eko no micz nych (SSE). Gmi ny,
po szu ku jąc moż li wo ści ogra ni cze nia bez ro bo cia,
za chę ca ją in we sto rów róż ny mi me to da mi do two -
rze nia no wych miejsc pra cy. Jed nym z ta kich roz wią -
zań jest stwo rze nie pod stre fy SSE. Z re gu ły ce ny
grun tów w tych pod stre fach są bar dzo atrak cyj ne,
zaś do dat ko wy mi za chę ta mi są ulgi po dat ko we dla
po ten cjal nych in we sto rów. Wa run ki, na ja kich fir my
uzy sku ją sto sow ne zwol nie nia od po dat ków są za -
war te w sto sow nych, zwy kle po uf nych umo wach
po mię dzy przed sta wi cie la mi rzą du a in we sto ra mi.
Gmi ny nie uzy sku ją wiel kich wpły wów z ty tu łu sprze -
da ży zie mi. Uzy sku ją na to miast zwięk sza ją ce się
do cho dy w kil ka lat póź niej z ty tu łu po dat ków lo kal -
nych oraz z wpły wów, z ty tu łu do cho dów z PIT i CIT.
Po cząt ko wo pró bo wa li śmy trzy krot nie zbyć dział kę
ok. 3 hek ta ro wą przy uli cy Opol skiej za ce nę od po -
wia da ją cą war to ści ryn ko wej. Po nie waż nie by ło
chęt nych na nią, po sta no wi łem roz po cząć roz mo wy
z Opol skim Cen trum Roz wo ju Go spo dar cze go, któ -
ra to in sty tu cja po śred ni czy w roz mo wach do ty czą -
cych utwo rze nia pod stre fy. OCRG jest jed nost ką
sa mo rzą du wo je wódz twa. Wstęp na opi nia OCRG
jest po zy tyw na. Te raz służ by urzę du przy go to wu ją
sto sow ne do ku men ty apli ka cyj ne. Two rze nie no -
wych miejsc pra cy jest ko lej nym wy zwa niem dla
na szej gmi ny. Je stem prze ko na ny, że i je mu spro sta -
my. Oby tyl ko na si „sprzy mie rzeń cy” nie prze szka -
dza li, a bę dzie do brze.

PN: Dzię ku ję za roz mo wę.
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XIX sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie

W dniu 22 grudnia 2011r. odbyła się XIX sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie, na
której podjęto następujące uchwały:

• uchwała Nr XIX/114/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 

• uchwała Nr XIX/115/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2012. 

• uchwała Nr XIX/116/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2011 r.  w sprawie
zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2011. 

• uchwała Nr XIX/117/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2012r.  zmieniająca
uchwałę w sprawie zasad przysługiwania diet i zwrotu kosztów podróży dla przewodniczących
organów jednostek pomocniczych gminy. 

• uchwała Nr XIX/118/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2011 r.  w sprawie
zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta tej opłaty i wynagrodzenia
za inkaso. 

• uchwała Nr XIX/119/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2011 r.  w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

• uchwała Nr XIX/120/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2011 r.  w sprawie
zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej. 

• uchwała Nr XIX/121/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie
ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej. 

XX sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie
W dniu 26 stycznia 2012r. odbyła się XX sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie, na

której podjęto następujące uchwały:
• uchwała Nr XX/122/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 stycznia 2012 r. -  w sprawie

zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2012.
• uchwała Nr XX/123/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 stycznia 2012r. - w sprawie opłat

za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Niemodlin oraz czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w tych
przedszkolach i oddziałach.

• uchwała Nr XX/124/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 stycznia 2012 r. - w sprawie
rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Grabinie.

• uchwała Nr XX/125/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 stycznia 2012 r. - w sprawie
zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Grabinie.

• uchwała Nr XX/126/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 stycznia 2012 r. - w sprawie
zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Graczach. 

• uchwała Nr XX/127/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 stycznia 2012 r. - w sprawie
wystąpienia Gminy Niemodlin ze stowarzyszenia pn. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu
Pradziad z siedzibą w Prudniku.

• uchwała Nr XX/128/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 stycznia 2012 r. - zmieniająca
uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć chroniących
środowisko. 

• uchwała Nr XX/129/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 stycznia 2012 r. - w sprawie
wyznaczenia miejsc targowych oraz zasad ustalania, poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek
opłaty targowej. 

• uchwała Nr XX/130/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 stycznia 2012 r. - zmieniająca
uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskie.                                   

• uchwała Nr XX/131/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 stycznia 2012 r. - w sprawie
ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej.

• uchwała Nr XX/132/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 stycznia 2012 r. - w sprawie
skargi na dyrektora jednostki organizacyjnej.

Pełne teksty uchwał RM w wersji elektronicznej można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego – www.niemodlin.pl, a także zapoznać się z nimi w Biurze
Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim  w Niemodlinie.

Burmistrz Niemodlina 
in for mu je, że na ta bli cy ogło szeń w Urzę dzie

Miej skim w Nie mo dli nie znaj du ją się wy ka zy nie -
ru cho mo ści prze zna czo nych do zby cia w try bie
bez prze tar go wym: lo ka li miesz kal nych nr: 3, 4, 5
i 6 poł. w bu dyn ku nr 38 przy ul. Boh. Po wstań Śl.
w Nie mo dli nie wraz z udzia łem we współ wła sno -
ści dział ki nr 429/2; lo ka lu miesz kal ne go nr 2 po -
ło żo ne go w klat ce nr 4 bu dyn ku nr 2-4 przy ul.
Szew skiej w Nie mo dli nie wraz z udzia łem we
współ wła sno ści dział ki nr 528/2, nr 3 poł. w bu -
dyn ku nr 7 przy ul. Boh. Po wstań Śl. w Nie mo dli -
nie wraz z udzia łem we współ wła sno ści dział ki
nr 482/1, nr 6 po ło żo ne go w klat ce nr 3 bu dyn -
ku nr 1-3 przy ul. Mic kie wi cza w Nie mo dli nie
wraz z udzia łem we współ wła sno ści dział ki
nr 774/1.

In for ma cji udzie la się w po ko ju nr 35 tut.
Urzę du, tel. 774606295 do 7 wew. 209.

UWAGA ROLNICY!
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA
WNIOSKÓW !

Każ dy rol nik, któ ry chce od zy skać część pie nię dzy
wy da nych na olej na pę do wy, uży wa ny do pro duk cji rol -
nej, po wi nien zbie rać fak tu ry VAT. W ter mi nie od 1 lu -
te go 2012 r. do 29 lu te go 2012 r. na le ży zło żyć od po -
wied ni wnio sek do wój ta, bur mi strza lub pre zy den ta
mia sta, w za leż no ści od miej sca po ło że nia grun tów rol -
nych wraz z fak tu ra mi VAT (lub ich ko pia mi), sta no wią -
cy mi do wód za ku pu ole ju na pę do we go ze bra ny mi
w okre sie od 1 wrze śnia 2011 r. do 31 stycz nia 2012 r.

W ter mi nie od 1 sierp nia 2012 r. do 31 sierp -
nia 2012 r. na le ży zło żyć od po wied ni wnio sek do wój -
ta, bur mi strza, pre zy den ta mia sta, w za leż no ści
od miej sca po ło że nia grun tów rol nych wraz z fak tu -
ra mi VAT (lub ich ko pia mi), sta no wią cy mi do wód
za ku pu ole ju na pę do we go ze bra ny mi w okre sie od 1
lu te go 2012 r. do 31 lip ca 2012 r. w ra mach li mi tu
zwro tu po dat ku okre ślo ne go na 2012 r. 

Li mit zwro tu po dat ku ak cy zo we go w 2012 r.
usta la się mno żąc kwo tę 81,70 zł przez ilość hek ta -
rów użyt ków rol nych. Pie nią dze wy pła ca ne bę dą
w ter mi nach:

• 2-30 kwiet nia 2012 r. – w przy pad ku zło że nia
wnio sku w pierw szym ter mi nie,

• 1-31 paź dzier ni ka 2012 r. – w przy pad ku zło -
że nia wnio sku w dru gim ter mi nie, prze le wem na ra -
chu nek ban ko wy po da ny we wnio sku lub go tów ką
w ka sie Urzę du.

In for ma cji w po wyż szej spra wie udzie la ją pra -
cow ni cy Urzę du:

Agniesz ka Bart ków – tel. 774606295, wew. 216
Ka ta rzy na Błasz czyk – tel.774606295, wew.234
Ali cja Se wił ło – tel. 774606295, wew. 222

Gmin ny Punkt Kon sul ta cyj ny dla osób
uza leż nio nych odal ko ho lu inar ko ty ków oraz
dla człon ków ich ro dzin mie ści się w Nie mo -
dli nie przy ul. Bo ha te rów Po wstań Ślą -
skich 34 (bu dy nek Bi blio te ki Pu blicz nej
– II pię tro) i udzie la po mo cy w za kre sie:

• mo ty wo wa nia osób uza leż nio nych dopod ję cia le -
cze nia,

• in for mo wa nia o ofer tach te ra peu tycz nych w re -
gio nie i po za nim,

• pro wa dze nia gru py wspar cia dla ro dzin osób
uza leż nio nych,

• wspar cia/edu ka cji osób po za koń czo nym le cze -
niu od wy ko wym,

• wspar cia/edu ka cji Do ro słych Dzie ci Al ko ho li ków,
• wspar cia/edu ka cji dla ro dzi ców dzie ci i mło dzie -

ży eks pe ry men tu ją cych z al ko ho lem lub nar ko ty -
ka mi i za gro żo nych uza leż nie niem,

• wspar cia/edu ka cji dla ofiar prze mo cy, 
• po mo cy psy cho lo gicz nej.

Usłu gi Punk tu są nie od płat ne.

Go dzi ny przy jęć klien tów:
Czwar tek: od 14.00 do 17.00 – spe cja li sta te ra -

pii uza leż nień; Pią tek: (po za przed ostat nim piąt kiem
w mie sią cu): od 8.30 do 11.30 – in struk tor te ra pii
uza leż nień.

Po ra dy te le fo nicz ne udzie la ne są w go dzi nach pra -
cy Punk tu Kon sul ta cyj ne go (nr tel. 77/ 4 606 313).

Psy cho log przyj mu je wOśrod ku Po mo cy Spo łecz nej
po uprzed nim uzgod nie niu ter mi nu z pra cow ni kiem
Ośrod ka (tel. 774607945 w. 21)

Miej sko -Gmin na Ko mi sja Roz wią zy wa -
nia Pro ble mów Al ko ho lo wych przyj mu je in te re -
san tów w przed ostat ni ro bo czy pią tek każ de go mie sią -
ca w godz. od 15.00 do 18.00 w sie dzi bie Punk tu
Kon sul ta cyj ne go. Wnio ski do Ko mi sji moż na rów nież
kie ro wać ko re spon den cyj nie na ad res Urzę du Miej -
skie go w Nie mo dli nie, ul. Bo ha te rów Po wstań Ślą -
skich 37, 49-100 Nie mo dlin.
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Sto sow nie do po sta no wień Roz -
po rzą dze nia Mi ni stra Spraw We -
wnętrz nych i Ad mi ni stra cji oraz
Mi ni stra Obro ny Na ro do wej
z dnia 27 paź dzier ni ka 2011 r.
w spra wie prze pro wa dze nia
kwa li fi ka cji woj sko wej w 2012 r.
(Dz. U. Nr 245, poz. 1463), kwa li fi -
ka cja woj sko wa na te ry to rium
Rze czy po spo li tej Pol skiej zo sta -
nie prze pro wa dzo na w dniach
od 6 lu te go do 30 kwiet nia 2012 r.

Ter min ogło sze nia kwa li fi ka cji woj sko wej na te -
ry to rium pań stwa usta lo no na dzień 20 stycz -
nia 2012 r. Ce lem kwa li fi ka cji woj sko wej jest usta le -
nie zdol no ści do czyn nej służ by woj sko wej osób
pod le ga ją cych te mu obo wiąz ko wi oraz osób zgła sza -
ją cych się w try bie ochot ni czym do peł nie nia służ by
woj sko wej, któ re ukoń czy ły 18 rok ży cia. 

Obo wiąz ko wi sta wie nia się do kwa li fi ka cji woj -
sko wej w 2012 r. pod le ga ją: 

1. męż czyź ni uro dze ni w 1993 r.;

2. męż czyź ni uro dze ni w la tach 1988—1992,
któ rzy nie po sia da ją okre ślo nej ka te go rii zdol no ści
do czyn nej służ by woj sko wej;

3. oso by uro dzo ne w la tach 1991-1992, któ re:
• zo sta ły uzna ne przez po wia to we ko mi sje le -

karskie, ze wzglę du na stan zdro wia, za cza -
so wo nie zdol ne do czyn nej służ by woj sko wej,
je że li okres tej nie zdol no ści upły wa przed za -
koń czeniem kwa li fi ka cji woj sko wej,

• zo sta ły uzna ne przez po wia to we ko mi sje le -
karskie, ze wzglę du na stan zdro wia, za cza -
so wo nie zdol ne do czyn nej służ by woj sko wej,
je że li okres tej nie zdol no ści upły wa po za -
koń cze niu kwa li fi ka cji woj sko wej i zło ży ły,

w try bie art. 28 ust. 4 i 4b usta wy z dnia 21
li sto pa da 1967 r. o po wszech nym obo wiąz ku
obro ny Rze czy pospo li tej Pol skiej, wnio ski
o zmia nę ka te go rii zdol no ści do czyn nej służ -
by woj sko wej przed za koń cze niem kwa li fi ka -
cji woj sko wej,

• zo sta ły uzna ne, ze wzglę du na stan zdro wia,
za zdol ne do czyn nej służ by woj sko wej i zło ży -
ły, w try bie art. 28 ust. 4b usta wy z dnia 21 li -
sto pada 1967 r. o po wszech nym obo wiąz ku
obro ny Rze czy po spo li tej Pol skiej, wnio ski
o zmia nę kate go rii zdol no ści do czyn nej służ -
by woj sko wej, je że li nie zo sta ły prze nie sio ne
do re zer wy;

4. ko bie ty uro dzo ne w la tach 1988—1993, po -
sia da ją ce kwa li fi ka cje przy dat ne do czyn nej służ by
woj sko wej oraz ko bie ty po bie ra ją ce na ukę w ce lu
uzy ska nia tych kwa li fi ka cji, któ re w ro ku szkol nym
lub aka de mic kim 2011/2012 koń czą na ukę
w szko łach me dycz nych i we te ry na ryj nych oraz
na kie run kach psy cho lo gicz nych, al bo bę dą ce stu -
dent ka mi lub ab sol went ka mi tych szkół lub kie -
run ków, o któ rych mo wa w § 2 roz po rzą dze nia Ra -
dy Mi ni strów z dnia 11 mar ca 2010 r. w spra wie
wska za nia grup ko biet pod da wa nych obo wiąz ko -
wi sta wie nia się do kwa li fi ka cji woj sko wej (Dz. U.
Nr 54 poz. 321);

5. oso by, któ re ukoń czy ły 18 lat i zgło si ły się
ochotni czo do peł nie nia służ by woj sko wej, je że li nie
posia da ją okre ślo nej ka te go rii zdol no ści do czyn nej
służ by woj sko wej. 

Kwa li fi ka cja woj sko wa dla gmi ny Nie mo dlin
prze pro wa dzo na zo sta nie w dniach 20-22 lu ty 2012
w sie dzi bie Po wia to wej Ko mi sji Le kar skiej nr 2
w Opo lu – Dom Ka te che tycz ny przy Pa ra fii Pod wyż -
sze nia Krzy ża Świę te go ul. Ka te dral na 4 (plac
przy Ka te drze). Oso by we zwa ne do kwa li fi ka cji woj -
sko wej są obo wią za ne zgło sić się na we zwa nie
w miej scu i ter mi nie okre ślo nym w we zwa niu.

Kwa li fi ka cja dla Po wia tu Opol skie go trwa od 14
lu te go do 29 mar ca 2012r. w sie dzi bie j/w, miesz kań -
cy gmi ny Nie mo dlin w przy pad ku nie moż no ści sta -
wien nic twa w wy zna czo nym ter mi nie tj. 20-22 lu te -
go br. mo gą się sta wić w dniach trwa nia kwa li fi ka cji
dla po wia tu.

Oso ba sta wia ją ca się do kwa li fi ka cji woj sko wej
win na przed sta wić:

1. fo to gra fię o wy mia rach 3 x 4 bez na kry cia gło -
wy

2. do ku ment stwier dza ją cy po ziom wy kształ ce -
nia /świa dec two szkol ne itp./

3. do ku ment stwier dza ją cy po bie ra nie na uki
/gdy na dal się kształ ci/

4. do ku men ty le kar skie do ty czą ce zmian w sta -
nie zdro wia /za świad cze nia o sta nie zdro wia,
zwłasz cza do ty czą ce cho rób oczu/

5. do wód oso bi sty; pra wo jaz dy

In for ma cje w spra wie prze pro wa dze nia kwa li fi -
ka cji woj sko wej 2012 moż na uzy skać w sie dzi bie
Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie, ul. Bo ha te rów
Po wstań Ślą skich 37 – III pię tro, pok. 63; te le -
fon 77 4606 295 w. 218 lub 784 337 582.

Re ali zo wa ny obec nie sys tem
zbie ra nia i go spo da ro wa nia
od pa da mi ko mu nal ny mi nie
spraw dził się w stop niu po wo -
du ją cym za prze sta nie po -
wsta wa nia „dzi kich wy sy pisk”
czy osią ga nie za ło żo nych po -
zio mów se gre ga cji. Gmi ny nie
są w sta nie za pa no wać
nad pra wi dło wą go spo dar ką
od pa da mi. Są oso by nie po -
sia da ją ce umów na od biór od -
pa dów, twier dząc, że od pa -
dów nie wy twa rza ją bo np.
pa lą je w pie cu.

W dniu 1 stycz nia 2012 r. we szły w ży cie, za -
war te w usta wie o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd -
ku w gmi nach, no we prze pi sy do ty czą ce po stę po -
wa nia z od pa da mi ko mu nal ny mi wy twa rza ny mi
przez miesz kań ców. Zmia ny te po dyk to wa ne są
ko niecz no ścią wpro wa dze nia ta kich stan dar dów
go spo da ro wa nia od pa da mi, ja kie obo wią zu ją
w Unii Eu ro pej skiej i uczy nią Pol skę wol ną od „dzi -
kich wy sy pisk”. 

Od 1 stycz nia br. gmi na w cią gu 18 mie się -
cy mu si wpro wa dzić no wy sys tem go spo dar ki od -
pa da mi ko mu nal ny mi. Wpro wa dza ny spo sób
na za go spo da ro wa nie od pa dów to me to da, któ -
ra spraw dzi ła się już z po wo dze niem w więk szo -
ści kra jów eu ro pej skich. No we roz wią za nia pro -
mu ją czy stość wy ma ga ną od każ de go
miesz kań ca. Gmi na jest od po wie dzial na za go -
spo da ro wa nie od pa da mi wy two rzo ny mi na ca -
łym jej te re nie. Gmi na usta li staw kę i spo sób na -

li cza nia opła ty za od bie ra nie od pa dów, a tak że
tryb spo sób i czę sto tli wość jej wno sze nia. Opła ta
za od biór od pa dów po se gre go wa nych bę dzie
obo wiąz ko wo niż sza niż za od biór od pa dów zmie -
sza nych. Spo sób na li cza nia staw ki za od biór od -
pa dów spra wi, że ni ko mu nie bę dzie opła ca ło się
pod rzu cać śmie ci do la su lub ro wu. Znik nie też po -
wód, że by śmie ci po zby wać się przez spa la nie
w pie cach – co jest nie zgod ne z pra wem i sta no -
wi nie bez piecz ny pro blem dla zdro wia lu dzi. 

Do tych cza so we za sa dy go spo da ro wa nia od -
pa da mi, na pod sta wie po sia da nych umów z fir -
ma mi wy wo zo wy mi, bę dą funk cjo no wa ły naj póź -
niej do 30 czerw ca 2013r. 

Gmi na ma obo wią zek prze pro wa dzić kam pa -
nię in for mu ją cą swo ich miesz kań ców o spo so bie
wdra ża nia no wych za sad go spo dar ki od pa da -
mi, stąd w ko lej nych wy da niach „Pul su Nie mo dli -
na” bę dą uka zy wa ły się ak tu al ne in for ma cje
o wdra ża niu no we go sys te mu go spo da ro wa nia
od pa da mi. 

Opra co wał:
Wa le rian Ka liń ski

Z -ca Na czel ni ka Wydz. RŚN.

Re wo lu cja „śmie cio wa”

KWA LI FI KA CJA WOJ SKO WA
w 2012 RO KU 
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Bu dżet gmi ny zo stał przy ję ty
Tuż przed świę ta mi, w dniu 22 grud -

nia 2011 r., od by ła się XIX se sja Ra dy Miej -
skiej w Nie mo dli nie. 

W po rząd ku ob rad zna la zło się pro ce do wa nie
uchwa ły do ty czą cej bu dże tu gmi ny Nie mo dlin
na 2012 r. Po wy słu cha niu opi nii Re gio nal nej Izby Ob -
ra chun ko wej i wy stą pie niu bur mi strza Nie mo dli na
mia ła miej sce dys ku sja ze bra nych na se sji rad nych. 

Ze wzglę du na ogra ni czo ne środ ki, ja ki mi dys po -
no wać bę dzie gmi na w ro ku 2012 i skut ki ogól no -
świa to we go kry zy su, któ re bę dą od czu wal ne w ca -
łym kra ju, pro jekt bu dże tu jest do sto so wa ny moż li wie
naj peł niej do naj bar dziej pil nych po trzeb. Pro jekt
bu dże tu w przed sta wio nej for mie i z wnie sio ny mi au -
to po praw ka mi zna lazł po par cie człon ków Ra dy Miej -
skiej w Nie mo dli nie, przy jed nym gło sie sprze ci wu. 

Ka ta rzy na Knie ja

„Dzi kie” wy sy pi ska śmie ci i ich
od dzia ły wa nie na oto cze nie 

Na sza gmi na nie ustan nie bo ry ka się z pro ble -
mem po wsta ją cych „dzi kich” wy sy pisk śmie ci. Każ de -
go ro ku po wsta ją ko lej ne, no we miej sca nie le gal ne -
go skła do wa nia róż ne go ro dza ju od pa dów
– na obrze żach so łectw, w po bli żu ma ło uczęsz cza -
nych dróg, na skra ju la sów, a na wet na brze gach
rzek. Wy rzu ca się tam prak tycz nie wszyst ko, co nie
jest już po trzeb ne, nie zwra ca jąc uwa gi na szko dli -
wy wpływ od pa dów na śro do wi sko, a tak że na nas
sa mych. „Dzi kie” wy sy pi ska śmie ci to nie tyl ko do wód
bra ku kul tu ry. Są one po waż nym za gro że niem dla
gle by, wo dy, po wie trza, dla lu dzi i zwie rząt.

„Dzi kie” wy sy pi ska po wo du ją czę sto po waż ne
ska że nie gle by i wo dy. Deszcz pa da ją cy na nie wy my -
wa z od pa dów róż ne go ro dza ju tru ci zny i tok sy ny,
prze no si je do gle by, do wód grun to wych i po wierzch -
nio wych. Sta ją się wy lę gar nią wie lu cho ro bo twór -
czych bak te rii, a tak że groź nych grzy bów, a tym sa -
mym sie dli skiem wie lu cho rób. Istot ne jest rów nież
to, że szpe cą nasz pięk ny kra jo braz i wy sta wia ją
nam, miesz kań com gmi ny, nie chlub ne świa dec two.

Za li kwi da cję „dzi kich” wy sy pisk od po wia da gmi -
na. Wal ka z ni mi, a wła ści wie z oso ba mi, któ re przy -
wo żą śmie ci, nie jest jed nak ła twa. Ob jeż dża jąc na -
szą gmi nę ujaw nia my ko lej ne nie le gal ne wy sy pi ska
śmie ci. Ostat nio ta kie zlo ka li zo wa li śmy w re jo nie
ba se nu ką pie lo we go w Lip nie. Szcze gól nie wio sną są
one bar dziej wi docz ne – nie są jesz cze za ro śnię te
przez ro śli ny. Je śli usta li my spraw ców, to na te oso -
by cze ka man dat w wy so ko ści 500 zło tych lub wię -
cej, je że li spra wa tra fi do są du.

War to za pa mię tać, że:
• pie lusz ki jed no ra zo we roz kła da ją się po -

nad 500 lat,
• rzu co na w le sie bu tel ka pla sti ko wa roz ło ży

się w zie mi po 500 la tach (a mo że ni gdy?),
• gu ma do żu cia po trze bu je, aby się roz ło żyć, 5

lat,
• nie do pał ki pa pie ro sów roz kła da ne są po 2

la tach,
• po rzu co na ga ze ta po trze bu je od 2 do 12 mie -

się cy, aby cał ko wi cie się roz ło żyć,
• alu mi nio wa pusz ka bę dzie ist nia ła jesz cze

po kil ku ty sią cach lat!
• 1 litr zu ży te go ole ju sil ni ko we go wy la ny do rze -

ki lub ka na li za cji mo że ska zić na wet mi lion li -
trów wo dy!

Je że li więc wi dzisz ta kie pod rzu ty i znasz spraw -
cę skon tak tuj się z Urzę dem Miej skim w Nie mo dli nie
– te le fon 77 4606 295 wew. 218 lub 222.

Jed no cze śnie in for mu je my, że od po cząt ku 2012
ro ku w Pol sce obo wią zu je no wa usta wa o utrzy ma -
niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach, czy li tzw. „re wo -
lu cja śmie cio wa”. Nasz kraj do łą czył tym sa mym
do eu ro pej skie go stan dar du za go spo da ro wa nia
śmie ci ko mu nal nych. No we prze pi sy po win ny wejść
w ży cie na te re nie ca łej Pol ski naj póź niej do po ło -
wy 2013 r. Do te go cza su sa mo rzą dy mu szą wdro -
żyć no we sys te my za go spo da ro wa nia od pa dów.
Dzię ki te mu roz wią za niu, za po rzą dek na te re nie da -
nej gmi ny od po wia dać bę dą wła dze sa mo rzą do we,
a nie in dy wi du al ni wła ści cie le nie ru cho mo ści, któ rzy
czę sto o po rzą dek po pro stu nie dba ją.

Wpro wa dzo ne roz wią za nia na rzu ca ją sa mo -
rzą dom no we obo wiąz ki i kom pe ten cje – prze pi sy te
ma ją pro mo wać czy stość i od po wie dzial ność gmi ny
za wszyst kie od pa dy z jej te re nu oraz od każ de go
miesz kań ca. Dla osób se gre gu ją cych śmie ci na pla -
stik, szkło i pa pier prze wi dzia ne bę dą obo wiąz ko wo
niż sze ra chun ki – sto so wa nie se lek tyw nej zbiór ki od -
pa dów bę dzie się za tem opła cać.

GCR UM w Nie mo dli nie
Straż Miej ska

Pro mo cja al bu mu „Przy ro da
Bo rów Nie mo dliń skich”

26 stycz nia br.
w Tech ni kum Le śnym
w Tu ło wi cach od by ła
się pro mo cja al bu mu
fo to gra ficz ne go „Przy -
ro da Bo rów Nie mo -
dliń skich”. Jest to
pierw sza te go ty pu pu -

bli ka cja w wo je wódz twie opol skim trak tu -
ją ca Bo ry Nie mo dliń skie ja ko ca łość. Wy -
daw cą książ ki jest LGD Part ner stwo Bo rów
Nie mo dliń skich. 

Po za zdję cia mi znaj dzie my w książ ce tekst au -
tor stwa dr. Krzysz to fa Spał ka, któ ry rów nież był
obec ny na spo tka niu w Tu ło wi cach. Jak mó wi wy -
daw ca, al bum zo stał de dy ko wa ny pa mię ci dr. Sta ni -
sła wa Ma zu ra, nad le śni cze go Nad le śnic twa Tu ło wi -
ce, zmar łe go w ro ku 2003. Syl wet kę dr. Ma zu ra
za pre zen to wał na spo tka niu w Tech ni kum Le śnym
Wie sław Po go now ski.

Książ kę wy da ną w na kła dzie 1000 eg zem pla rzy
moż na by ło otrzy mać bez płat nie pod czas pro mo cji
oraz w biu rze Part ner stwa Bo rów Nie mo dliń skich.

Da niel Po do biń ski

Kon kurs dla szkół z gmin
Bo rów Nie mo dliń skich
„Sa ga Lu dzi la su” – le gen dy
z Bo rów Nie mo dliń skich

Part ner stwo Bo rów Nie mo dliń skich
ogła sza kon kurs dla uczniów klas VI, I -
-III Gim na zjów oraz uczniów szkół po nad -
gim na zjal nych z te re nu Bo rów Nie mo dliń -
skich (gm. Dą bro wa, Nie mo dlin, Tu ło wi ce,
Kom prach ci ce, Łam bi no wi ce, Prósz ków,
Strze lecz ki, Kor fan tów i Bia ła) na le gen dy
z Bo rów Nie mo dliń skich. 

Ce lem kon kur su jest zgro ma dze nie jak naj więk -
szej ilo ści le gend z te re nu Bo rów Nie mo dliń skich
oraz wy da nie ich w for mie pu bli ka cji „Sa ga lu dzi la -
su”. Uczest nik kon kur su mo że zło żyć mak sy mal nie 3
pra ce li te rac kie lub li te rac ko–pla stycz ne, wy ko na ne
sa mo dziel nie, nie na gra dza ne w in nych kon kur sach.
Każ da pra ca bę dzie trak to wa na ja ko od dziel ne zgło -
sze nie. Tre ścią opo wia da nia po win na być le gen da
spi sa na w opar ciu o wspo mnie nia lub opo wia da nia
funk cjo nu ją ce w da nej oko li cy. Te ma tyką le gend i po -
dań mo gą być: wy da rze nia hi sto rycz ne, po sta ci hi -
sto rycz ne, de mo ny (dia bły, du chy, to piel ce), hi sto rie
zwią za ne z karcz ma mi, kuź nia mi, mły na mi, po cho -
dze nie nazw miejsc (wsi, przy siół ków, rzek, pól, łąk),
zam ki, gro dy, ru iny, hi sto rie zwią za ne z bu do wą ko -
ścio łów, sta wia niem ka pli czek, cho ro by, za ra zy, klę -
ski gło du, po wo dzie, po ża ry, wo dy, rze ki, stru mie nie,
drze wa, ka mie nie, gó ry, wznie sie nia.

Pra ce na le ży zgła szać do 15 czerw ca 2012 r.
do biu ra Part ner stwa Bo rów Nie mo dliń skich
przy ul. Bo ha te rów Po wstań Ślą skich 34 w Nie mo -
dli nie. Na lau re atów cze ka ją na gro dy rze czo we
o war to ściach: I miej sce: 500,00 zł, II miej -
sce: 300,00 zł, III miej sce: 200,00 zł oraz 3 wy róż-
nie nia rze czo we po 100,00 zł każ de. Wszel kich in-
for ma cji udzie la: Da niel Po do bińś ki,
tel. 77 4606 351. Re gu la min kon kur so wy wraz
z for mu la rzem zgło sze nio wym do po bra nia ze stro-
ny www.bo ry nie mo dlin skie.pl.

Da niel Po do biń ski

Daniel Podobiński

Głosowanie



No wa wia ta przy stan ko wa
W dniu 27 stycz nia br. za koń czo no re ali za cję za da nia in we sty cyj ne go po -

le ga ją ce go na utwar dze niu pla cu i po sa do wie nie na nim wia ty przy stan ko wej
przy ul. Re ja w Nie mo dli nie. In we sty cja zre ali zo wa na zo sta ła z bu dże tu gmi ny
Nie mo dlin. Wy ko naw cą za da nia był Za kład Bu dow la ny REM -BUD z Nie mo dli -
na, któ ry utwar dził plac pod wia tą, a in we sto rem gmi na Nie mo dlin.

Red.

Oświad cze nie Bur mi strza Nie mo dli na
W związ ku z in for ma cja mi me dial ny mi do ty czą cy mi in we sty cji na te re nie by -

łe go dwor ca PKS w Nie mo dli nie oświad czam, że Gmi na Nie mo dlin nie mia ła żad -
ne go wpły wu, ani też in te re su praw ne go do wy ra że nia zgo dy na za bu do wę pla -
cu PKS w Nie mo dli nie. Te ren PKS ni gdy nie był wła sno ścią Gmi ny Nie mo dlin.
Bur mistrz Nie mo dli na w ce lu utrzy ma nia funk cji dwor ca au to bu so we go wy stę -
po wał do Mi ni stra Skar bu i Za rzą du PKS S. A w Opo lu o ko mu na li za cję na rzecz
Gmi ny Nie mo dlin przed mio to wej dział ki. Nie ste ty od po wie dzi by ły ne ga tyw ne.
Te ren by łe go dwor ca przy uli cy Par ko wej, na któ rej pro wa dzo na jest przed mio -
to wa in we sty cja, sta no wił wła sność Skar bu Pań stwa, któ ry sprze dał ją pry wat -
ne mu in we sto ro wi. No wy in we stor roz po czął pra ce bu dow la ne na pod sta wie de -
cy zji – po zwo le nie na bu do wę wy da nej przez Sta ro stę Opol skie go. 

Na eta pie sprze da ży przez Skarb Pań stwa w/w dział ki, Bur mistrz Nie mo dli -
na in for mo wał Mi ni stra Skar bu oraz Za rząd PKS o pod sta wo wej funk cji dział ki,
ja ką jest ro la dwor ca i ob słu ga pa sa że rów w ko mu ni ka cji sa mo cho do wej. Rów -
nież na eta pie wy da wa nia de cy zji po zwo le nia na bu do wę przez Sta ro stę Opol skie -
go, Gmi na Nie mo dlin wnio sła za strze że nia co do moż li wo ści re ali za cji in we sty -
cji, w kon tek ście za pi sów Miej sco we go Pla nu Za go spo da ro wa nia Prze strzen ne go. 

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

Opła ty w przed szko lach
W dniu 26 stycz nia 2012 ro ku Ra da Miej ska w Nie mo dli nie

pod ję ła uchwa łę w spra wie opłat za świad cze nia w przed szko lach
i od dzia łach przed szkol nych przy szko łach pod sta wo wych pro wa -
dzo nych przez gmi nę Nie mo dlin oraz cza su bez płat ne go na ucza -
nia, wy cho wa nia i opie ki w tych przed szko lach i od dzia łach.

Art. 14 ust. 5 usta wy o sys te mie oświa ty za wie ra upo waż nie nie dla Ra dy
Gmi ny od no śnie usta le nia opłat za świad cze nia pro wa dzo nych przez gmi nę
przed szko li w za kre sie wy kra cza ją cym po za obo wią zek bez płat ne go na ucza nia
i wy cho wa nia obej mu ją ce go pod sta wę pro gra mo wą, re ali zo wa ną w przed szko -
lach w go dzi nach od 8.00 do 13.00.

Na pod sta wie wy ko na nia wy dat ków w 2011 ro ku oraz prze wi dy wa ne go
wzro stu kosz tów oso bo wych i rze czo wych w 2012 ro ku usta lo no no wą od płat -
ność za po byt dzie ci w przed szko lach.

W pod ję tej uchwa le zmie nio no for mu łę od płat no ści. Opła ta po bie ra na bę -
dzie za każ dą go dzi nę po by tu dziec ka w przed szko lu po nad re ali za cję pod sta -
wy pro gra mo wej. Usta le nie go dzi no we go po bie ra nia opłat umoż li wia ro dzi -
com (praw nym opie ku nom) wno sze nie opła ty za fak tycz ny czas po by tu dziec ka
w przed szko lu, zgod nie ze za ło żo ną de kla ra cją. 

Go dzi no wa wy so kość opła ty po mno żo na przez ilość go dzin i dni po by -
tu dziec ka w przed szko lu sta no wi opła tę mie sięcz ną we dług na stę pu ją ce -
go wy li cze nia:

1) za 1 go dzi nę po by tu (1 godz. x 5,45 zł/godz. x ilość dni) 
2) za 2 go dzi ny po by tu (2 godz. x 3,87 zł/godz. x ilość dni)
3) za 3 go dzi ny po by tu (3 godz. x 2,73 zł/godz. x ilość dni) 
4) za 4 go dzi ny po by tu (4 godz. x 2,15 zł/godz. x ilość dni) 
5) za 5 go dzin po by tu (5 godz. x 1,81 zł/godz. x ilość dni) 
6) za 6 go dzin po by tu (6 godz. x 1,59 zł/godz. x ilość dni).
Opła tę po bie rać się bę dzie z gó ry do 10. dnia każ de go mie sią ca z za ło że -

niem, że mie siąc li czy 22 dni ro bo cze. Opła ta bę dzie pod le ga ła zwro to wi pro por -
cjo nal nie do cza su nie obec no ści dziec ka w przed szko lu. 

Mał go rza ta Ko cha nek
Z -ca dy rek to ra ZE FO

Spo tka nie z wi ce mar szał kiem
W dniu 17 lu te go 2012 r., o godz. 14.00 w sa li ob -

rad Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie od bę dzie się spo tka -
nie wi ce mar szał ka Wo je wódz twa Opol skie go To ma -
sza Ko stu sia z Ra dą Miej ską w Nie mo dli nie.

PULS
Niemodlina
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GABINET
STOMATOLOGICZNY

Niemodlin, ul. Wojska Polskiego 5
(budynek miejskiej przychodni)• I piętro, pok. 20

lek. dent. Monika Kozieł
Usługi w zakresie:

profilaktyka stomatologiczna • stomatologia zachowawcza • choroby
błon śluzowych • chirurgia stomatologiczna • protetyka (pełny zakres)

Godziny przyjęć: pon., wt., czw., piąt.: 14: 00-18: 00
środa: 9: 00-13: 00

Rejestracja pod nr tel. 692-712-944

• 20 grud nia 2011 r. w Nie mo dli nie na ul.
Drzy ma ły funk cjo na riu sze SPPP w Opo lu za trzy -
ma li męż czy znę, lat 55 (zam. N. pow. Opo le), któ -
ry kie ro wał ro we rem w sta nie nie trzeź wym.

• 20 i 21 grud nia 2011 r. w Nie mo dli nie
na uli cy 700-le cia Nie mo dli na nie zna ny spraw ca
od gi na jąc bla chę ze ścia ny wła mał się do kur ni ka,
z któ re go skradł 30 kur szko dę fir my MA IA POL -
SKA. Stra ty osza co wa no na 3,6 tys. zł.

• 22 grud nia 2011 r. w Sa dach po li cjan ci
z KP Nie mo dlin za trzy ma li nie trzeź we go męż czy znę, lat 63 (zam. P. po wiat Głub -
czy ce), któ ry kie ro wał ro we rem.

• 23 grud nia 2011 r. w Gra czach na uli cy Nie mo dliń skiej pa trol SPPP za -
trzy mał nie trzeź we go męż czy znę, lat 34 (zam. M. po wiat Opo le), któ ry kie ro wał
ro we rem.

• 30 grud nia 2011 r. w Nie mo dli nie na ryn ku po li cjan ci SPPP KW w Opo -
lu za trzy ma li nie trzeź we go męż czy znę, lat 31 (zam N. po wiat Opo le), któ ry kie -
ro wał sa mo cho dem.

• 30 grud nia. 2011 r. w Nie mo dli nie na uli cy Pod gór nej pa trol SPPP KWP
w Opo lu za trzy mał nie trzeź we go męż czy znę, lat 56,(zam. N. po wiat Opo le), któ -
ry kie ro wał ro we rem.

• 4 stycz nia 2012 r. na uli cy Woj ska Pol skie go w Nie mo dli nie po li cjan ci z KP
w Nie mo dli nie za trzy ma li nie trzeź we go męż czy znę, lat 28 (zam. T. po wiat Opo -
le), któ ry kie ro wał ro we rem.

• 5 stycz nia 2012 r. w miej sco wo ści Wy dro wi ce pa trol z KP w Nie mo dli nie
za trzy mał nie trzeź we go męż czy znę, lat. 30 (zam. w pow. Opo le), któ ry kie ro wał
ro we rem.

• 7 stycz nia 2012 r. w miej sco wo ści Mi cha łó wek N/n spraw ca z cią gni ka
rol ni cze go skradł dwa aku mu la to ry na szko dę Pio tra B.- stra ty 600zł.

Ze brał: Mi chał Gra czyk

Trzy ma my rę kę na pul sie
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Zło ta Pa ra
Już po raz dru gi re dak cja kwar tal ni ka „Mod ny Ślub” wy róż ni -

ła naj bar dziej po pu lar ne fir my bran ży ślub no -we sel nej. W ka te go -
rii „Flo ry sty ka -kwia ty” sta tu et kę otrzy ma ła Fir ma „So nia” z Nie -
mo dli na. Wy róż nie nie ode bra li wła ści cie le – Pań stwo Elż bie ta
i Grze gorz Kraw czu ko wie. 

Na uro czy sto ści, któ ra od by ła się w re stau ra cji Sa lo mon w Opo lu, po ja wi li
się przed sta wi cie le wy róż nio nych firm oraz przed sta wi cie le bran ży ar ty stycz nej.
Ga lę pro wa dził zna ny pre zen ter ra dio wy Ja cek Ko le śnik. 

Fir ma „So nia” z Nie mo dli na, ist nie ją ca już od 20 lat, pro wa dzi go spo dar stwo
ogrod ni cze, któ re spe cja li zu je się w pro duk cji róż. Obec nie pań stwo Kraw czu ko -
wie pro wa dzą trzy kwia ciar nie. Oprócz za trud nia nia pra cow ni ków, zaj mu ją się
szko le nia mi uczniów szkół za wo do wych w spe cjal no ści sprze daw ca -flo ry sta. Po -
nad to kwia ciar nia na le ży do jed nej z naj lep szych or ga ni za cji kwia ciar skich zrze -
szo nych w Po czcie Kwia to wej, któ ra świad czy usłu gi na naj wyż szym po zio mie
na ob sza rze ca łe go świa ta. 

Na le ży pod kre ślić, że „So nia” z Nie mo dli na zo sta ła do ce nio na już w ze szło -
rocz nej edy cji ple bi scy tu „Mod ne go ślu bu”, a ko lej na sta tu et ka „Zło tej Pa ry” dum -
nie pre zen tu je się w kwia ciar ni Pań stwa Kraw czu ków.

Red.

Czer wo na To reb ka w Nie mo dli nie
Obiekt w Nie mo dli nie, przy ul. Opol skiej, po wsta je w ra mach

plat for my dla han dlu de ta licz ne go Czer wo na To reb ka. Obec nie
trwa bu do wa obiek tu. Jej za koń cze nie jest wstęp nie pla no wa ne
na pierw szy kwar tał 2012 ro ku.

Pla no wa na in we sty cja to jed no kon dy gna cyj ny obiekt han dlo wy, zło żo ny z 11
mo du łów o po wierzch ni oko ło 60 m2 każdy, któ re moż na łą czyć w ce lu uzy ska -
nia opty mal nej wiel ko ści dla po ten cjal ne go na jem cy. Po wierzch nia użyt ko wa
obiek tu wy nie sie 643 m2. Każ dy z lo ka li bę dzie miał od ręb ne wej ście bez po śred -
nio z prze stron ne go par kin gu. 

Obec nie trwa pro ces ko mer cja li za cji obiek tu. W za leż no ści od spe cy fi ki i po -
ten cja łu da nej lo ka li za cji, wśród na jem ców znaj dą się za rów no sie ci po pu lar nych,
ogól no pol skich ma rek, jak rów nież re gio nal ni przed się bior cy. Fir ma chęt nie
po dej mie roz mo wy na te mat współ pra cy w za kre sie wy naj mu po wierzch ni han -
dlo wych z przed sta wi cie la mi róż nych branż, ta kich jak: ma ły sklep spo żyw czy,
mię so i wę dli ny, owo ce i wa rzy wa, ry by, dro ge ria, obu wie i odzież czy ap te ka (pe -
łen wy kaz branż znaj du je się na stro nie www.czer wo na to reb ka.pl). Wszy scy za -
in te re so wa ni mo gą kon tak to wać się pod nu me rem te le fo nu: 693 148 473.

Red.
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W Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli -
nie or ga ni zo wa ne są za ję cia
kul tu ral ne dla wszyst kich grup
wie ko wych. Na bór trwa przez
ca ły rok.

Za pra sza my do za po zna nia się z ak tu al ną ofer -
tą za jęć kul tu ral nych i za chę ca my do ko rzy sta nia
z niej. W na szej ofer cie znaj du ją się za ję cia pla stycz -
ne, dzien ni kar skie, te atral ne, ta necz ne i mu zycz ne
– na uka gry na in stru men tach, pró by ze spo łów mu -
zycz nych, Stu dio Pio sen ki, Sce na Mło dzie żo wa
– wszyst kie pro wa dzo ne w róż nych gru pach wie ko -
wych i in dy wi du la nie. 

Za pra sza my tak że do od wie dza nia na szej stro -
ny in ter ne to wej www.oknie mo dlin.org, gdzie moż na
od na leźć bie żą ce in for ma cje, re la cje i za po wie dzi wy -
da rzeń kul tu ral nych. 

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

Sce na Mło dzie żo wa

Pro wa dze nie: Ka ta rzy na Pa szu la -Gryf
i Pa weł Ostrow ski

Ka ta rzy na Pa szu la -
-Gryf – ab sol went ka Wy -
dzia łu Hi sto rycz no -Pe da go -
gicz ne go Uni wer sy te tu
Opol skie go, kie ru nek hi sto -
ria. Ukoń czy ła stu dia po dy -
plo mo we: Kształ ce nie zin te -
gro wa ne i mu zy ka oraz
Or ga ni za cja i Za rzą dza nie
Oświa tą. W 2005 ro ku za ini -
cjo wa ła Ogól no pol ski Kon -

kurs na In ter pre ta cję Pio se nek Agniesz ki Osiec kiej
„Oce any”. Or ga ni za tor wie lu wy stę pów swo ich pod -
opiecz nych oraz mło dzie żo wych warsz ta tów wo kal -
nych (z Elż bie tą Za pen dow ską i Ka ta rzy ną Gro niec).

Z mu zy ką je stem zwią za na od dziec ka. To wła -
śnie w Ogni sku Mu zycz nym dzia ła ją cym w obiek cie
Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie roz po czę łam swo je
pierw sze lek cje gry na skrzyp cach pod kie run kiem p.
Sta ni sła wa Śli wiń skie go. Na pia ni nie gra łam od 7-go
ro ku ży cia, a pierw szych lek cji udzie lał mi ta to. Na -
stęp nie na ukę gry na for te pia nie kon ty nu owa łam
w Ogni sku Mu zycz nym. Od szó stej kla sy szko ły pod -
sta wo wej aż do ma tu ry uczęsz cza łam do Szko ły
Mu zycz nej I, a na stęp nie II stop nia im. Fry de ry ka
Cho pi na w Opo lu, do kla sy skrzy piec. Po ukoń cze niu
stu diów na mo jej dro dze po now nie po ja wi ła się mu -
zy ka i przy go da z pio sen ką. Zo sta łam za trud nio na
w gim na zjum, w któ rym pro wa dzi łam rów nież ko ło
mu zycz ne. W cza sie tych za jęć zaj mo wa łam się
emi sją gło su, in ter pre ta cją pio se nek, or ga ni za cją
wy jaz dów na kon kur sy mu zycz ne i szkol nych kon cer -
tów. Od 2008 ro ku ja ko in struk tor pro wa dzi łam Stu -
dio Pio sen ki w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie.

Obec nie, mi mo wie lu obo wiąz ków, pro wa dzę za -
ję cia Sce ny Mło dzie żo wej. Pra cu ję z naj star szą gru pą
na szych wo ka li stów nad in ter pre ta cją pio se nek,
wspól nie szu ka my po my słów na ich wy ko na nie.
W trak cie za jęć współ pra cu ję z pia ni stą – Paw łem
Ostrow skim, któ re go za da niem jest aran ża cja wy -

bra nych przez nas utwo rów i oczy wi ście akom pa nia -
ment. Wraz z pod opiecz ny mi bie rze my udział w fe sti -
wa lach, kon kur sach mu zycz nych, or ga ni zu je my kon -
cer ty, re ci ta le. Obec nie wspól nie pra cu je my
nad pro jek tem mu zycz nym „Świat w ob ło kach”, czy -
li pio sen ki Mar ka Gre chu ty, któ re go pod su mo wa nie
bę dzie mia ło miejsce w mar cu br. w Ośrod ku Kul tu ry. 

Za ję cia Sce ny Mło dzie żo wej od by wa ją się
w śro dy od godz. 14.00 – 20.00.

Za ję cia pla stycz ne

Pro wa dze nie: Mi chał Gra czyk
Mi chał Gra czyk – ry -
sow nik, sa ty ryk, in struk tor
pla sty ki w Ośrod ku Kul tu ry
w Nie mo dli nie. Czło nek Za -
rzą du Sto wa rzy sze nia Pol -
skich Ar ty stów Ka ry ka tu ry.
Brał udział w po nad 500
wy sta wach po kon kur so -
wych i zbio ro wych w 60
kra jach świa ta. W 2003 ro -
ku usta no wił pierw szy

na świe cie re kord w ry zo wa niu non -stop 24 go dzi -
ny, za któ ry zo stał na gro dzo ny sta tu et ką „Ery ka”
przez Mu zeum Ka ry ka tu ry. Opu bli ko wał 3,5 tys. ry -
sun ków sa ty rycz nych w pra sie ogól no pol skiej i re -
gio nal nej. Je go pra ce zna la zły się dwu krot nie w al -
bu mie Word Press Car to on, po świę co nym
naj lep szym ry sun kom pra so wym świa ta. Współ -
twór ca i Ko mi sarz Kon kur su Sa ty rycz ne go „Kar -
pik”. Na co dzień prze ko nu je dzie ci, że war to ma -
lo wać świat wszyst ki mi bar wa mi tę czy, uczy ich
wraż li wo ści na ko lor i sztu kę. 

W Nie mo dli nie są ta kie sa me dzie ci jak w No -
wym Yor ku, Te he ra nie, Mo skwie czy Ber li nie – spon -
ta nicz ne, peł ne po my słów, o róż nych tem pe ra men -
tach i róż nej wraż li wo ści. Są cie ka we świa ta, by stre,
in te li gent ne i wie lu to na praw dę pa sjo na ci te go, co
ro bią! Nie są jesz cze zma nie ro wa ni, tak jak star si,
i nie są ska że ni pew ny mi na wy ka mi, więc wszyst ko,
co two rzą ro bią au ten tycz nie i szcze rze. To praw dzi -
wi ma li ar ty ści, któ rym na le ży się wiel ki sza cu nek
za ca ło kształt. 

Na za ję cia za pra szam od po nie dział ku
do piąt ku, o godz. 13.00-15.30.

Za ję cia te atral ne

Pro wa dze nie: Mał go rza ta Do lak
Mał go rza ta Do lak
– ab sol went ka Wy dzia łu
Po lo ni sty ki Uni wer sy te tu
Opol skie go, ukoń czo ne
Pań stwo we Stu dium Kul tu -
ral no – Oświa to we w Opo -
lu o spe cja li za cji te atral nej.
Współ pra cę z Ośrod kiem
Kul tu ry roz po czę ła od ro -
ku 1999, kie dy za czę ła pra -
cę w Pu blicz nym Gim na -

zjum w Nie mo dli nie ja ko na uczy ciel – po lo ni sta.
Od dwóch lat pro wa dzi za ję cia te atral ne ja ko in -
struk tor w Ośrod ku Kul tu ry. Gru pa mło dych adep -
tów sztu ki kre owa nia wy sta wi ła w tym cza sie na -
stę pu ją ce spek ta kle: „Z ży cia nar ko ma nów”

– spek takl pro fi lak tycz ny dla mło dzie ży i do ro słych
po ru sza ją cy pro ble my uza leż nie nia i sa mot no ści
w tłu mie, „Król wscho dzą ce go słoń ca” – baj ka dla
dzie ci młod szych z mo ra łem wszę dzie do brze, ale
w do mu naj le piej, „Pięć mi nut” – wi do wi sko dla
mło dzie ży i do ro słych o trud nej sztu ce po szu ki wa -
nia wła sne go wi ze run ku, czy to w me diach czy we
wła snym śro do wi sku, „Trę do wa ty, bo nie ko cha ny”
– spek takl pro fi lak tycz ny dla mło dzie ży star szej
i do ro słych opo wia da ją cy o skom pli ko wa nych re la -
cjach po mię dzy na sto lat ka mi, a ro dzi ca mi, na -
uczy cie la mi.

Od wrze śnia 2011 r. w Ośrod ku Kul tu ry dzia ła -
ją dwie gru py te atral ne: star sza (ab sol wen ci gim -
na zjum, li ce ali ści i oso by do ro słe) – młod sza
(ucznio wie szko ły pod sta wo wej klas 4–6 oraz gim -
na zja li ści). Mło dzi ak to rzy przy go to wu ją się do pra -
cy na sce nie ćwi cząc po praw ność wy mo wy, dyk cję,
ar ty ku la cję gło so wą. Pró bu ją in ter pre to wać tek sty
kla sy ki pol skiej i świa to wej, two rzyć scen ki te atral -
ne. Waż ną ro lę od gry wa sztu ka po ka za nia swo ich
moż li wo ści pan to mi micz nych, ta necz nych w po łą -
cze niu z tek stem mó wio nym. Za ję cia ma ją na ce lu
po ka zać mło dym lu dziom, że czas spę dza ny
na czę sto uciąż li wych ćwi cze niach te atral nych po -
mo że im w przy szło ści być bardziej pew nym sie bie
i kre atyw nym. 

Za pra szam na za ję cia w każ dy czwar tek
od godz. 15.00 (gru pa młod sza) oraz
od godz. 16.30 – gru pa star sza.

Za ję cia ta necz ne

Pro wa dze nie: Ka ro li na Mi cuń
Ka ro li na Mi cuń – ukoń -
czy ła Fi zjo te ra pię (I stop nia).
Kon ty nu uje na ukę na Po li -
tech ni ce Opol skiej. Pra cu je
ja ko in struk tor tań ca
w Ośrod ku Kul tu ry w Nie -
mo dli nie oraz w Tu ło wic kim
Do mu Kul tu ry. Do świad cze -
nie w na uce tań ca na bie ra ła
w Ze spo le Tań ca Pech Opo -
le, tań czy ła rów nież w Ze -

spo le Pie śni i Tań ca Opo le, uczest ni czy ła w licz nych
warsz ta tach i kur sach ta necz nych.

Tan cer ką chcia łam być od kąd pa mię tam. Dla te -
go ro dzi ce za pi sa li mnie do pierw sze go ze spo łu ta -
necz ne go, gdy mia łam nie speł na 7 lat. Od tej po ry
ta niec już za wsze zaj mo wał waż ne miej sce w mo im
ży ciu. We wrze śniu 2011 r. roz po czę łam pra cę
w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie.

Z po wo du du żej licz by chęt nych ma my obec nie
dwie gru py przed szko la ków. Pierw sza gru pa to 4-5
lat ki, a dru ga 6-cio lat ki. W oby dwu gru pach znacz -
na część cza su to za ba wy mu zycz ne. Star sze gru py,
czy li 7-9 lat oraz 10-12 to już stan dar do we za ję cia,
w któ rych do mi nu je roz grzew ka, roz cią ga nie oraz
na uka ukła du cho re ogra ficz ne go. Ma my też nie du -
żą, ale su mien ną i pra co wi tą gru pę 13+. W tej gru -
pie pró bu je my róż nych tech nik i mo ty wów ta necz -
nych. Oczy wi ście głów nym ele men tem są roz grzew ki
i układ (sche ma ty ta necz ne). 

Z ini cja ty wy ro dzi ców mo ich młod szych pod -
opiecz nych wraz z po cząt kiem li sto pa da 2011 r.
ru szy ła gru pa do ro słych. Tu rów nież nie mo gę
uskar żać się na su mien ność mo ich tan ce rek. Za -
ję cia opie ra ją się głów nie na roz grzew ce (ćwi cze -
nia ogól no kon dy cyj ne), ćwi cze niach roz cią ga ją -
cych oraz ćwi cze niach wzmac nia ją cych. Jed nak
i w tej gru pie naj przy jem niej szym ele men tem są
tzw. „for my tań ca”. Pa nie uczą się tu nie skom pli -
ko wa nych sche ma tów ta necz nych, róż nych tech -

OFER TA OŚROD KA
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nik m.in. cha -cha, broad way jazz, di sco dan ce
czy ta niec kla sycz ny. 

Na za ję cia ta necz ne do Ośrod ka Kul tu ry
w Nie mo dli nie za pra szam we wto rek,
o godz. 18.00 (10-12 lat), śro dę, o godz. 15.15
(przed szko la ki – I gru pa), o godz. 16.30 (7-9 lat),
o godz. 18.00 (13 +), w czwart ki, o godz. 19.00
(do ro śli) i w pią tek, o godz. 15.00 (przed szko la ki
– II gru pa). 

Studio Pio sen ki

Pro wa dze nie: Mag da le na Krze mień
Mag da le na Krze mień
– stu dent ka Ad mi ni stra cji
na Po li tech ni ce Opol skiej
i Pra wa na Uni wer sy te cie
Opol skim, wo ka list ka, zdo -
byw czy ni na gród i wy róż nie -
nia wie lu prze glą dów, kon kur -
sów (m. in. Ogól no pol skie go
Kon kur su na In ter pre ta cję
Pio se nek Agniesz ki Osiec kiej
„Oce any”), uczest nicz ka wie lu

warsz ta tów wo kal nych. Swo imi wo kal ny mi umie jęt no -
ścia mi dzie li się z naj młod szy mi ucznia mi, z któ ry mi
pra cu je od wrze śnia 2010 ro ku. 

Dzię ki tym ma łym ar ty stom zro zu mia łam, jak
po strze ga sfe rę mu zycz ną ta ki ma ły czło wiek. Są dzę,
że nie mo gę na rze kać na brak wy obraź ni mu zycz nej
u mo ich pod opiecz nych. Każ dy z nich jest cho dzą cą
in dy wi du al no ścią, każ dy jest na in nym eta pie doj rze -
wa nia, co w su mie jest bar dzo cie ka we, po nie waż wi -
dać, jak roz wi ja się w nich wraż li wość mu zycz na. Sta -
ram się do bie rać re per tu ar, któ ry po mo że im w ja kiś
spo sób po bu dzić to „coś” w nich drze mią ce go. 

Każ dy utwór jest ja kąś hi sto rią, opo wie ścią o ży -
ciu, przy ziem nych spra wach, nie każ dy jed nak jest
w sta nie po dzie lić utwór na czę ści, a to jest jed nak
bar dzo istot ną rze czą. Sta ram się na uczyć pod -
opiecz nych, że pio sen ka po sia da też tekst.

Za pra szam na swo je za ję cia w każ dy po nie -
dzia łek, od godz. 14.00 – 18.00.

Stu dio Pio sen ki

Pro wa dze nie: Han na Ło zo wic ka
Han na Ło zo wic ka – stu -
dent ka IV ro ku Aka de mii Mu -
zycz nej im. Ka ro la Szy ma -
now skie go w Ka to wi cach,
gdzie kształ ci się pod okiem
prof. Paw ła Głom bi ka w kla -
sie wio lon cze li. Wraz z pia -
nist ką i skrzy pacz ką two rzy
Ar ka dia Pia no Trio, z któ rym
wie lo krot nie wy stę po wa ła za -
rów no na uczel ni, jak i po za

jej mu ra mi. Od wrze śnia 2010 ro ku pra cu je ja ko in -
struk tor śpie wu w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie.

Śpie wa nie? Od kie dy pa mię tam by ło mi bli skie:
wy stę py, kon cer ty w ro dzin nym gro nie już w wie ku
przed szkol nym. W gim na zjum ak tyw ny udział w za -
ję ciach ko ła mu zycz ne go pod okiem p. Ka ta rzy ny Pa -
szu li -Gryf: śpie wa nie so lo, w du ecie, w ze spo le...

Pra cu jąc z dzieć mi w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo -
dli nie sta ram się do sto so wy wać re per tu ar do upodo -
bań i moż li wo ści pod opiecz nych. Pra cę nad pio sen -
ką po prze dza my za wsze róż no rod ny mi ćwi cze nia mi
emi syj ny mi i dyk cyj ny mi, któ re roz wi ja ją warsz tat.

Pra ca z dzieć mi da je mi du żo ra do ści. Sta ram
się wpro wa dzać w ży cie na by tą wie dzę i do świad -
cze nie mu zycz ne, a po nie waż każ dy z pod opiecz -
nych jest in ny, wciąż uczę się in dy wi du al ne go po dej -

ścia do dzie ci. Cze kam na na sze piąt ko we spo tka nia,
bo wiem dzie ci swo ją szcze ro ścią i spon ta nicz no ścią
po tra fią do pro wa dzić mnie do śmie chu i wzru sze nia.
Naj więk szym po dzię ko wa niem ze stro ny śpie wa ją -
cych by ło za da ne mi w ma ju py ta nie:,, Pro szę pa ni?
Moż na się już za pi sać na za ję cia w przy szłym ro ku?”

Je stem prze ko na na, że pio sen ka jest do bra
na wszyst ko, dla te go za chę cam wszyst kich – śpie -
waj cie! 

Na za ję cia za pra szam w każ dy pią tek, w go -
dzi nach od 14.00-19.00.

Za ję cia in stru men tal ne

Pro wa dze nie: Pa weł Ostrow ski
Pa weł Ostrow ski – Aka -
de mię Mu zycz ną ukoń czył
we Wro cła wiu, w Za kła dzie
Jaz zu i Mu zy ki Roz ryw ko wej
na sak so fo nie. Stu dio wał
rów nież w Ko le gium Na uczy -
ciel skim w By to miu, spe cjal -
ność Edu ka cja Ar ty stycz na. 

Mo im dru gim in stru -
men tem jest for te pian,
na któ rym gram od 7–go ro -

ku ży cia. Je stem czyn nym mu zy kiem po ru sza ją cym
się w róż nych kli ma tach i sty lach mu zycz nych. Mam
kil ka skła dów mu zycz nych, z któ ry mi od by łem licz ne
kon cer ty po Eu ro pie i Pol sce. Współ pra cu ję z Ber lin
Mu sic Aka de my, Ju gen dzen trum Bu ch holz oraz z Ra -
diem Wro cław i Te le wi zją Wro cław, jak rów nież
z TVP w War sza wie, gdzie po ja wi łem się min. w pro -
gra mie „Ka wa czy her ba ta”.

W Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie pro wa dzę za -
ję cia in stru men tal ne pia ni na oraz key bo ar du. W za -
ję ciach, z któ rych każ de trwa 60 min. in dy wi du al nej
pra cy z uczniem, kła dę głów nie ak cent na po czu cie
ryt mu i mu zy kal ność. Za le ży mi, aby pod opiecz ni
swo bod nie czu li się po ru sza jąc się po za pi sie nu to -
wym i akor dach oraz, by sa mi, sły sząc ja kąś me lo dię,
pró bo wa li za grać ją na in stru men cie. Po nie waż je -
stem rów nież pia ni stą, współ pra cu ję z tu tej szą Sce -
ną Mło dzie żo wą, gdzie akom pa niu ję mło dym adept -
kom sztu ki pio sen kar skiej.

Za ję cia na uki gry na in stru men tach od by -
wa ją się we wtor ki i czwart ki od godz. 14.00
do 20.00. 

Za ję cia in stru men tal ne

Pro wa dze nie: Pa weł Ka li ciń ski
Pa weł Ka li ciń ski – przy -
go dę z gi ta rą roz po czął
w wie ku 14 lat, w ro -
ku 1999. I stop nień szko ły
mu zycz nej ukoń czył w Głub -
czy cach. Na stęp nie kształ cił
się w Opo lu, gdzie ukoń -
czył II sto pień szko ły mu zycz -
nej. Obec nie stu diu je
na Aka de mii Mu zycz nej im.
Ka ro la Li piń skie go we Wro -

cła wiu na wy dzia le – in stru men ta li sty ka, spe cjal -
ność – gi ta ra kla sycz na. Jest za an ga żo wa ny od wie -
lu lat w róż ne pro jek ty mu zycz ne, szli fu jąc swój
warsz tat mu zycz ny. Współ pra cu je z so list ką Bar ba -
rą Beuth, ce le bru jąc z nią wie le suk ce sów na kon kur -
sach i prze glą dach pio sen ki ran gi ogól no pol skiej.

Naj bar dziej ce nię so bie w mu zy ce wszech stron -
ność, stąd mi mo kla sycz ne go wy kształ ce nia mu -
zycz ne go speł niam się w mu zy ce roz ryw ko wej. Uczę
gry na gi ta rze kla sycz nej, aku stycz nej i elek trycz nej.
W na ucza niu je stem otwar ty na pro po zy cje uczniów

i czę sto re ali zu ję ich pro po zy cje mu zycz ne (np. opra -
co wa nie ja kie goś po pu lar ne go utwo ru zna ne go
z roz gło śni ra dio wych). Sta ram się, by ucznio wie
czu li się kom for to wo na lek cji, a ćwi cze nia na gi ta -
rze nie uwa ża li za przy kry obo wią zek, lecz przy go dę. 

Na za ję cia na uki gry na gi ta rze za pra szam
w każ dy wto rek i czwar tek, o godz. 14.00 – 20.00. 

Za ję cia dzien ni kar skie

Pro wa dze nie: Na ta lia Kry jom
Na ta lia Kry jom – stu -
dent ka IV ro ku Dzien ni kar -
stwa i Ko mu ni ka cji Spo łecz -
nej w Dol no ślą skiej Szko le
Wyż szej we Wro cła wiu, kie -
ru nek – dzien ni kar stwo mu -
zycz ne. W czerw cu 2011 ro -
ku ukoń czy ła stu dia wyż sze,
zdo by wa jąc ty tuł li cen cja ta.
Kształ ci się na dal w tej sa -
mej spe cjal no ści, aby uzy -

skać ty tuł ma gi stra. Od 1 lu te go br. pod ję ła pra cę
w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie, gdzie m.in. bę dzie
re da go wa ła spo łecz no –kul tu ral ny mie sięcz nik „Puls
Nie mo dli na” i pro wa dzi ła za ję cia dzien ni kar skie.

Ośro dek Kul tu ry jest dla mnie nie zwy kle waż nym
miej scem, głów nie pod wzglę dem emo cjo nal nym.
W ścia nach te go bu dyn ku nie tyl ko się wy cho wa łam,
ale prze ży łam naj wspa nial sze chwi le swo je go dzie -
ciń stwa i lat mło dzień czych. W Ośrod ku Kul tu ry po -
bie ra łam na uki gry na pia ni nie, kształ ci łam swo je
umie jęt no ści wo kal ne, sta wia łam pierw sze ta necz ne
kro ki. To tu taj na uczy łam się wy stę po wać na sce nie
i zdo by łam nie zwy kle waż ne do świad cze nie po trzeb -
ne pod czas pra cy w gru pie. Po dej mu jąc pra cę
w Ośrod ku Kul tu ry chcę dać mło dzie ży moż li wość
roz wo ju i speł nie nia, tak, aby za pa rę lat wspo mi na -
ła tą pla ców kę z ta kim sa mym sen ty men tem jak ja. 

Ser decz nie za pra szam wszyst kich chęt nych
na mo je za ję cia w po nie dział ki i czwart ki o go dzi -
nie 15.00.

Ze spo ły mu zycz ne

Pro wa dze nie: Ka zi mierz Pie kar ski
Ka zi mierz Pie kar ski
– dzia łal ność ar ty stycz ną
na te re nie gmi ny Nie mo dlin
roz po czął w 1978 ro ku, kie -
dy po ukoń cze niu stu diów
mu zycz nych, zo stał za trud -
nio ny w szko łach (Szko le
Pod sta wo wej nr 1 i Szko le
Pod sta wo wej nr 2 w Nie mo -
dli nie, Li ceum Ogól no kształ -
cą cym i Stu dium Na uczy ciel -

skim w Nie mo dli nie). Ja ko na uczy ciel lek cji
wy cho wa nia mu zycz ne go pro wa dził chó ry, ze spo ły
in stru men tal ne i wo kal ne. W tym cza sie za ło żył ze -
spół roc ko wy „Klak”, któ ry dzia łał przy Do mu Kul tu -
ry. Współ pra co wał tak że z har cer skim ze spo łem wo -
kal nym. Pro wa dził ogni sko mu zycz ne i za ję cia
świe tli co we w Wy dro wi cach (świe tli ca Rol ni czej Spół -
dziel ni Pro duk cyj nej) oraz na ukę gry na gi ta rze, akor -
de onie i pia ni nie. Wy stę po wał ja ko gi ta rzy sta i wo -
ka li sta w ze spo łach ama tor skich, m.in. „Klak”, „Sa mi
Swoi”, „Fuks”. 

Obec nie w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie pra -
cu ję z ze spo łem wo kal nym se nio rek „Gra czan ki”
oraz ze spo łem mło dzie żo wym „Two Fa ce”. 

Na pró by ze spo łów za pra szam do Ośrod ka
Kul tu ry w Nie mo dli nie w śro dy, o godz. 10.30
(Gra czan ki) i w piąt ki, o godz. 16.30 (Two Fa ce).
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Pójdź my wszy scy do sta jen ki
21 grud nia 2011 r. w nie mo dliń skim

Ośrod ku Kul tu ry 40-oso bo wa gru pa te -
atral na z Ze spo łu Szkół w Nie mo dli nie za -
in sce ni zo wa ła chwi lę na ro dze nia bo że go. 

Wśród śpie wu ko lęd, w bla sku ogni ska pa ste -
rzy na ro dził się w szo pie Bóg, przy któ rym czu wa -
ła Ma ria, do stoj ny Jó zef i ra do śni anio ło wie. Pro ści
pa ste rze ze szcze rym ser cem ofia ro wa li Mu to, co
mie li „cho ciaż pust ki w ko mo rze”. Peł ne we rwy dia -
bli ki wraz z dia bli cą – Sa bi ną za cie ra ły rę ce, by co
bar dziej nie grzecz ni wi dzo wie za war li z ni mi pakt.
Nie mo gło za brak nąć Trzech Kró li. Do stoj nie przy -
by li Kac per, Mel chior i Bal ta zar zło ży li swój po kłon
i da ry. Pięk na sce ne ria, wie lo barw ność ko stiu mów,
a przede wszyst kim świet na gra mło dych ak to rów
za cza ro wa ła świą tecz nie wi dzów i świat, bo
na dwo rze za czął pa dać pierw szy tej zi my śnieg.

Dzień póź niej, 22 grud nia, na strój ten za pa -
no wał w nie mo dliń skim ZOL -u. Prze by wa ją cy tam
pa cjen ci ze wzru sze niem oglą da li wi do wi sko i ak -
tyw nie włą cza li się do wspól ne go ko lę do wa nia.
Pod czas spo tka nia za pło nę ły nie tyl ko świe ce, ale
przede wszyst kim ser ca. Roz bry ka nej na co dzień
mło dzie ży uda ło się stwo rzyć at mos fe rę, pod czas
któ rej sześć dzie się cio ro pa cjen tów za po mnia ło
o cier pie niu, sa mot no ści, sta ro ści. Ucznio wie ob -

da ro wa li wszyst kich pre zen ta mi – anioł ka mi, do -
mo wy mi wy pie ka mi, a przede wszyst kim swo im
cza sem. Spo tka nie to wy wo ła ło łzy wzru sze nia,
uwraż li wi ło ser ca mło dych lu dzi na bliź nie go,
uświa do mi ło, że nasz świat to za rów no sza leń -
stwo mło do ści jak i spo kój sta ro ści, o czym w zgieł -
ku, pę dzie co dzien no ści za po mi na my. 

Ko lej ne przed sta wie nia od by ły się 5 stycz -
nia 2012 r. w ko ście le pa ra fial nym w Nie mo dli nie
po wie czor nej mszy świę tej oraz 10 stycz nia 2012
r. w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie. Przed sta -
wie nie wy re ży se ro wa ły pa nie Vio let ta Szczyrk i Ta -
tia na Śnie żek, opra wę pla stycz ną wy ko na ły Ire na
Szam szur, Gra ży na Ja nusz, a o stro nę mu zycz ną
dba ła p. Mał go rza ta Da wi dziak. 

Vio let ta Szczyrk

Dwa dni przed Wi gi lią, tj. 22 grud -
nia 2011 r. dzie ci, ro dzi ce, za pro sze ni go -
ście oraz miesz kań cy Nie mo dli na zna leź li
czas, aby obej rzeć przed sta wie nie ja seł -
ko we pt. Dro ga do Be tle jem w wy ko na niu
uczniów Szko ły Pod sta wo wej nr 2 w Nie -
mo dli nie.

Mło dzi ak to rzy dzię ki swo jej grze oraz nie zwy kłej
sce ne rii spra wi li, że wszy scy obec ni zo sta li ocza ro wa -
ni świą tecz ną at mos fe rą. Pod czas czwart ko wych ja -
se łek sło wem, pie śnią i tań cem ar ty ści opo wie dzie li
hi sto rię, któ ra ro ze gra ła się po nad dwa ty sią ce lat te -
mu w Be tle jem. Opo wieść o na ro dze niu Zba wi cie la
prze pla ta na by ła współ cze sny mi ele men ta mi oraz
ra do snym śpie wem ko lęd, któ ry uświa do mił wszyst -
kim, że świę ta Bo że go Na ro dze nia zbli ża ją się szyb -
kim kro kiem.

Wy stęp zo stał en tu zja stycz nie przy ję ty przez wi -
dzów, wszy scy wy stę pu ją cy na sce nie otrzy ma li

grom kie bra wa. By ło to nie zwy kłe prze ży cie za rów no
dla ak to rów, jak i dla ich ro dzi ców, któ rzy przy szli
obej rzeć swo je po cie chy.

Przy go to wa nie sce na riu sza, sce no gra fii, jak i sa -
mych ak to rów za wdzię cza my pa ni Agniesz ce Wa si -
lew skiej i pa ni Mag da le nie Gi bas, któ re z wiel kim za -
an ga żo wa niem uczy ły dzie ci po szcze gól nych ról
i te go, jak mło dzi ak to rzy po win ni za cho wy wać się
na sce nie W przed sta wie niu wy stą pił tak że ze spół Lu -
do we nut ki, któ ry pod kie run kiem pa ni Zdzi sła wy
Kloc i pa ni Ur szu li Su li my za pre zen to wał ta niec anioł -
ków, a tań czą cych pa ste rzy przy go to wa ła pa ni Bar -
ba ra Ol szew ska. Nad eki pą tech nicz ną czu wał pan
Ja cek Kuź niak.

Je ste śmy dum ni z na szych ma łych ar ty stów,
ma ją ogrom ny za pał i du żo chę ci. Z ro ku na rok sta -
ją się co raz bar dziej wia ry god ni w tym co ro bią.
Z nie cier pli wo ścią ocze ku je my ko lej nych wy stę pów.

Mag da le na Gi bas

Wi gi lia w Świe tli cy
Śro do wi sko wej
w Nie mo dli nie

Dnia 23 grud nia 2011 r. mi łym wy -
da rze niem w ży ciu wy cho wan ków
świe tli cy by ło spo tka nie przy opłat ku
zor ga ni zo wa ne przez dzie ci i wy cho -
waw ców. 

W ra mach za jęć ku li nar nych wy cho wan -
ko wie przy go to wa li tra dy cyj ne po tra wy wi gi lij -
ne. Na sto le po ja wił się barszcz z uszka mi, sa -
łat ka wa rzyw na, pysz ne, wła sno ręcz nie
upie czo ne ba becz ki oraz ma ko wiec po da ro wa -
ny przez pa nią Ka się Dzia luk. Przy wspól nie
śpie wa nych ko lę dach dzie ci wraz z wy cho -
waw ca mi dzie li ły się opłat kiem skła da jąc so bie
ser decz ne ży cze nia.

Uwień cze niem spo tka nia by ło wrę cze nie
upo min ku wy cho wan ce, Ka ro li nie Le wan dow -
skiej, za wzo ro we za cho wa nie i ak tyw ność.
Spo tka nie prze bie gło w cie płej i ro dzin nej at -
mos fe rze. 

Lu cy na Ostrow ska
Dag ma ra Sar na

Ja seł ka w Gra bi nie
W Ze spo le Szkol no -Przed szkol -

nym w Gra bi nie, jak na ka zu je tra dy -
cja, tuż przed Świę ta mi Bo że go Na ro -
dze nia od by ły się ja seł ka. 

W ostat nim dniu przed prze rwą świą tecz -
ną, 22 grud nia 2011 ro ku, mo gli śmy po dzi wiać
mło dych ak to rów wcie la ją cych się w po sta ci Ma -
ryi, Jó ze fa, pa stusz ków, He ro da i Trzech Kró li. 

Naj młod sze dzie ci, uczęsz cza ją ce do pla -
ców ki w Gra bi nie – przed szko la ki, któ re wy stą -
pi ły przed swo imi star szy mi ko le ga mi, na uczy -
cie la mi Szko ły, ro dzi ca mi, wła dza mi
Nie mo dli na po ko na ły tre mę i stres, któ ry im to -
wa rzy szył i po ra dzi ły so bie świet nie z nie ła -
twym za da niem ak tor skim.

Wszyst kim dzie ciom i wy cho waw czy ni, Ja -
dwi dze Mar sjasz, za przy go to wa nie przed sta -
wie nia, na le żą się wiel kie sło wa uzna nia i po -
dzię ko wa nie za wpro wa dze nie w kli mat Świąt
i w hi sto rię Bo że go Na ro dze nia. 

kk

Dro ga do Be tle jem
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Już od 10 lat wolontariusze z Klubu
Czystych Serc odwiedzają podopiecznych
Domu Dziecka w Strzegowie. 

Od po cząt ku grud nia, co ro ku, w na szej szko le
trwa zbiór ka sło dy czy i plu sza ków. Da ry przy no szą
na uczy cie le i ucznio wie obu na szych szkół: Pu blicz ne -
go Gim na zjum i Szko ły Pod sta wo wej w Gra czach. Ja -
ko opie kun klu bu, je stem zbu do wa na po sta wą mło -
dzie ży, któ ra w tym kon sump cyj nie na sta wio nym
świe cie, znaj du je w so bie chęć po mo cy in nym. Jak
do tąd każ da za chę ta do po dzie le nia się pre zen ta mi
by ła en tu zja stycz nie przyj mo wa na. 

20 grudnia dwie wielkie paczki ze słodkościami
powędrowały do dzieci w Strzegowie. Dzięki firmie
przewozowej „Dantur” z Grodkowa i panu Andrzejowi
Świczewskiemu wolontariusze mogli zrealizować swe
marzenia i spędzić czas na zabawach i grach z
maluchami. Radość była obustronna. Dyrektor
placówki pani Krystyna Hołoszkiewicz przyjęła młodzież
z wielką życzliwością. Uczniowie naszej szkoły mogli
znów spotkać dobrych znajomych, z którymi już dawno
zawarli przyjaźnie. Wyjeżdżając obiecali, że nie jest to
ich ostatnia wizyta. Planują kolejną w Dniu Dziecka. 

Opiekun Klubu Czystych Serc 
Aleksandra Korzeniowska

Dzień Patrona Szkoły w Graczach
W na szej pla ców ce już od kil ku lat uro -

czy ście ob cho dzi my dzień zwią za ny z nada -
niem imie nia szko le. Na si pa tro ni to Pol scy
No bli ści. W tym ro ku świę to wa li śmy, z nie -
wiel kim opóź nie niem, ze wzglę du na zbież -
ność ter mi nów z prób nym eg za mi nem.

20 grud nia 2011 r. ucznio wie klas trze cich
wraz z wy cho waw ca mi przy-
go to wa li in sce ni za cję, któ ra
przy bli ży ła ze bra nym syl wet-
ki pa tro nów szko ły. By ła to
swo ista po dróż przez epo ki.
Raz na sce nie kró lo wa li bo ha-
te ro wie Sien kie wi czow skie -
go „Quo va dis”, by za chwi -
lę ustą pić miej sca, wspo mi -
na ją cej wiel ką Ma rię Skło-

dow ską–Cu rie, przy ja ciół ce. Przez chwi lę wszy scy po-
czu li się też jak w Lip cach Rey mon tow skich, gdy na sce -
nę wkro czy li chło pi w ryt mie skocz ne go ma zu ra. Pięk-
ne re cy ta cje po ezji Mi ło sza i Szym bor skiej by ły do dat-
ko wym atu tem. 

Wra żeń es te tycz nych do peł niał dźwięcz ny śpiew
Mag dy Ska zy, któ ra wy ko na ła sław ne „Mu ry” Jac ka
Kacz mar skie go. W ro li kon fe ran sje ra wy stą pi ła
uczen ni ca kla sy III b – Aga ta Mrów czyń ska.

Na za koń cze nie głos
za brał dy rek tor PG Eu ge -
niusz Świą tek, któ ry ży czył
gim na zja li stom, aby pra co -
wa li i uczy li się tak pil nie, by
w przy szło ści za si li li gro no
sza cow nych No bli stów. 

Rzecz nik PG
Alek san dra

Ko rze niow ska

Zi mo wy wy po czy nek uczniów
SP i PG w Gra czach

Ra do śnie, zdro wo i ak tyw nie wy po -
czy wa ła 35-oso bo wa gru pa uczniów
obu gra czew skich szkół na zi mo wi sku
w Zu brzy cy Gór nej. Opie kę nad dzieć mi
spra wo wa ły na uczy ciel ki: Agniesz ka Bo -
ro wicz (kie row nik) oraz Da nu ta Dej nek,
i Be ata Ho mon tow ska.

Te go rocz na zi ma nie po ską pi ła swo ich uro -
ków i po wi ta ła nas im po nu ją cą ilo ścią śnie gu i nie -
wiel kim mro zem. Dzię ki te mu zwie dza nie prze pięk -
nej gór skiej oko li cy oraz gry i za ba wy na śnie gu
spra wia ły wszyst kim ogrom ną ra dość. Wspa nia -
łą i z pew no ścią nie za po mnia ną atrak cją był ku lig
po po bli skich la sach, na le żą cych do Ba bio gór -
skie go Par ku Na ro do we go oraz wień czą ce tę nie -
co dzien ną wy pra wę ogni sko z pie cze niem sma ko -
wi tych kieł ba sek. Dzie ci wy ka za ły się te go wie czo ru
w dzie dzi nie pla sty ki, ma lu jąc far ba mi na śnie gu
po zna ne obiek ty ar chi tek to nicz ne, przy rod ni cze,
a na wet ba śnio we.

Trze ci dzień spę dzi li śmy w utu lo nym śnie -
giem Za ko pa nem. Od wie dzi li śmy tam Sank tu -
arium Mat ki Bo żej Fa tim skiej na Krzep tów kach,
gdzie ucznio wie ze szcze gól nym za in te re so wa -
niem oglą da li wy jąt ko wo de ko ra cyj ną szop kę. Ko -
lej nych wra żeń do star czył dłu gi spa cer po naj po -
pu lar niej szej w Za ko pa nem, li czą cej ty siąc sto
me trów uli cy – Kru pów kach oraz oglą da nie Wiel -
kiej Kro kwi – zna nej wszyst kim skocz ni nar ciar skiej.

Waż nym ele men tem edu ka cyj nym zi mo wi -
ska by ło zwie dza nie Oraw skie go Par ku Et no gra -
ficz ne go w Zu brzy cy Gór nej. Jest to miej sce, gdzie
od two rzo no daw ną oraw ską wieś, cha rak te ry -
stycz ną dla kra iny roz cią ga ją cej się mię dzy Ta tra -
mi Za chod ni mi i Be ski dem Wy so kim, nad któ rą
kró lu je szczyt Ba biej Gó ry.

Nie za po mnia ne chwi le spę dzi li śmy oczy wi -
ście na sto ku nar ciar skim w Oraw ce, szu su jąc
na nar tach, zjeż dża jąc na san kach i gra jąc dla roz -
grzew ki w śnież ki.

Z sen ty men tem wspo mi na li śmy rów nież zi -
mo wi sko w Rab ce, bo wła śnie w tym mie ście
mie li śmy moż li wość sko rzy sta nia ze sztucz ne go
lo do wi ska.

Punk tem kul mi na cyj nym i naj więk szą atrak -
cją zi mo wi ska był po byt w Ter mie Ba ni, znaj du ją -
cej się w ma low ni czo po ło żo nej Biał ce Ta trzań skiej.
Dzie ci mia ły do dys po zy cji 5 ba se nów z wo dą
o tem pe ra tu rze 32-34 ˚C, zjeż dżal nie o łącz nej
dłu go ści 300m, sztucz ną fa lę, dzi ką rze kę, gro tę
z gej ze rem oraz ja cuz zi.

Dro gę po wrot ną do Gra czy uatrak cyj ni li śmy
krót kim po sto jem w Wa do wi cach, gdzie zwie dzi -
li śmy re pli kę do mu ro dzin ne go Ja na Paw ła II,
wzię li śmy udział w krót kim na bo żeń stwie, a na -
stęp nie uda li śmy się do cu kier ni na słyn ne kre -
mów ki pa pie skie.

Be ata Ho mon tow ska

Fe rie w bi blio te ce
W ra mach ak cji „Fe rie w bi blio te ce” na si naj -

młod si czy tel ni cy wzię li udział w spo tka niu z książ -
ką – gło śnym czy ta niu li te ra tu ry dzie cię cej, opo wie -
ści Be atri ce Ma si ni „Dziew czyn ka o dłu gich
sto pach”. Uczest ni czy li w za ję ciach pla stycz nych,
pod czas któ rych po wsta ło wie le cie ka wych i ory gi -
nal nych prac, m. in.: ser ca -pa pie ro we za wi jan ki,
bre locz ki do klu czy, łyż ko we gło wy, zwie rza ki -skła -
da ki, tań czą ce księż nicz ki, a dzie ci przy ich two rze -
niu wy ka za ły się du żą po my sło wo ścią i wy obraź nią.

Naj młod si chęt nie bra li udział w grach i za ba -
wach edu ka cyj nych, któ re wy zwa la ły w nich du cha
spor to wej ry wa li za cji. By ły to m. in.: słod ki wąż,
cze ko la do wa ba ba, sa mu raj, fa so lo wy zbie racz,
kost ko wa lo te ria, bog gle. Po nad to w cza sie fe rii
pro wa dzo ne by ły za ję cia kom pu te ro we i in ter ne -
to we – na uka i za ba wa z kom pu te rem.

Po przez pro po no wa ne za ję cia bi blio tecz ne
chcie li śmy roz wi jać i utrwa lać za in te re so wa nia,
po trze by i na wy ki czy tel ni cze naj młod szych, po pu -
la ry zo wać czy tel nic two i war to ścio wą li te ra tu rę
dla dzie ci, a tak że, aby każ de dziec ko po przez za -
ba wę zdo by wa ło no we do świad cze nia i roz wi ja ło
swo je za in te re so wa nia. Co dzien ne za ję cia w bi -
blio te ce upły nę ły w mi łej i przy ja znej at mos fe rze.

Do ro ta Ol szew ska

Z wizytą w strzegowskim Domu Dziecka
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Spo tka nie z fi lo zo fią w Chro brym
19 grud nia 2011 r. go ści li śmy w Ze spo le Szkół w Nie mo dli -

nie pra cow ni ków na uko wych In sty tu tu Fi lo zo fii Uni wer sy te tu
Opol skie go – p. prof. Bar tło mie ja Ko ze rę i p. mgra Sła wo mi -
ra Pie chacz ka.

Pro fe sor Ko ze ra ma w swo im do rob ku na uko wym wie le pu bli ka cji, m.in.
książ ki: „Kon cep cje me ta fi zy ki w pol skim neo to mi zmie”, „Prze wod nik po fi -
lo zo fii”, „Li te ra tu ra a re li gia. Pol ska współ cze sna po wieść ka to lic ka”; jest rów -
nież po pu la ry za to rem my śli fi lo zo ficz nej, o czym świad czą (za mknię te już)
cy kle fe lie to nów pu bli ko wa nych na ła mach „No wej Try bu ny Opol skiej”
(„Opo wiast ki prze wrot ne”) i w „Ga ze cie Wy bor czej” („Są rze czy nad Od rą”).
Od 2006 ro ku per ma nent nie uka zu ją się w uni wer sy tec kim cza so pi śmie „In -
dex” ko lej ne fe lie to ny p. pro fe so ra.

Ma gi ster Pie cha czek to ab sol went na sze go li ceum, obec nie dok to rant
prof. Ko ze ry i kie row nik Mło dzie żo we go Uni wer sy te tu Fi lo zo ficz ne go.

Go spo dy nią nie ty po we go spo tka nia by ła po lo nist ka, p. mgr Elż bie ta Za -
per ty. W ma gicz ną i re flek syj ną (ze swej isto ty), przed świą tecz ną at mos fe -
rę ostat nie go ty go dnia przed Wi gi lią wpi sał się wy kład hi sto ry ka fi lo zo fii.
W pierw szej czę ści swo je go wy stą pie nia p. Ko ze ra wy ja śnił przed miot, po -
ję cia, dzia ły, sta no wi ska i me to dy ba daw cze fi lo zo fii ja ko na uki bę dą cej nie
tyl ko ety mo lo gicz nie umi ło wa niem mą dro ści. Cie ka wy spo sób mó wie nia
o kwe stiach trud nych wzbu dził du że za in te re so wa nie nie mo dliń skich li ce ali -
stów. War to za uwa żyć, że p. prof. B. Ko ze ra ja ko świet ny wy kła dow ca za wsze
pa mię ta o funk cji fa tycz nej w ak cie ko mu ni ka cyj nym. Z te go po wo du zwra -
cał się do od bior ców, a swój wy wód wzbo ga cał o eg zem pli fi ka cje i aneg do -
ty do wo dzą ce, że pro ble ma ty ka fi lo zo ficz na prze kła da się na spra wy re al -
nie ist nie ją ce w na szym ży ciu. Dru ga część wy kła du do ty czy ła
pa ra dyg ma tów w my śli fi lo zo ficz nej, sta no wi ła więc ko lej ny szcze bel w in te -
lek tu al nej ini cja cji słu cha czy. Po ja wi ły się na zwi ska fi lo zo fów, któ rzy zre wo -
lu cjo ni zo wa li myśl ludz ką: Kar te zjusz, Kant, Nie tz sche. To oni sy gno wa li in -
te re su ją ca re flek sję na sze go go ścia o mo de lach my śle nia, a tak że o pew nym
wpły wie bio gra fii na treść fi lo zo ficz nych po glą dów (ca sus F. Nie tz sche go).

W koń co wej czę ści spo tka nia p. mgr Sła wo mir Pie cha czek za chę cał na -
szych li ce ali stów do udzia łu w za ję ciach Mło dzie żo we go Uni wer sy te tu Fi lo -
zo ficz ne go. Za in te re so wa nie fi lo zo fią w na szej szko le ma dłu gą tra dy cję, bo
prze cież wie lu uczniów bra ło udział w bar dzo eli tar nej Olim pia dzie Fi lo zo -
ficz nej. Nie któ rzy z nich od no si li suk ce sy na szcze blu cen tral nym (Wi told Wa -
chow ski, Da mian Kwa śniow ski), in ni do cho dzi li do eta pu ust ne go na szcze -
blu wo je wódz kim (Ka ta rzy na Sta chów, Mi chał Wilk).

mgr Elż bie ta Za per ty

O czym my ślą li ce ali ści na 100 dni przed ma tu rą? By naj mniej
nie o eg za mi nach, a o naj waż niej szym ba lu ich mło do ści, czy li
stud niów ce. Ucznio wie klas ma tu ral nych z Ze spo łu Szkół im. Bo -
le sła wa Chro bre go w Nie mo dli nie, zor ga ni zo wa li swo je przy ję cie
w Gra czach, w pią tek 3 lu te go br.

Ca łej im pre zie to wa rzy szy ła do bra mu zy ka, je dze nie oraz nie za po mnia na
szam pań ska za ba wa do bia łe go ra na. Jak na pol ską tra dy cję przy sta ło, ma tu rzy -
ści roz po czę li bal kla sycz nym po lo ne zem Mi cha ła Ogiń skie go. Wśród mło dzie ży
nie za bra kło prze sąd nych pań z za ło żo ną czer wo ną pod wiąz ką oraz pa nów, któ -
rzy pod czas uro czy ste go tań ca nie jed no krot nie „zmy li li no gę”. Za py ta ni o to, cze -
go so bie ży czą w tym nad zwy czaj nym dniu, od po wie dzie li jed no gło śnie: „świet -
nej za ba wy i zda nia ma tu ry przede wszyst kim!”.

My tak że ży czy my Wam po wo dze nia oraz te go, aby rów nie ta necz nym kro -
kiem po dejść do eg za mi nów doj rza ło ści i zdać je śpie wa ją co! 

Na ta lia Kry jom

Na uko wa po dróż PWSZ do Nie mo dli na
W stycz niu w Ze spo le Szkół w Nie mo dli nie go ści li przed sta wi -

cie li stu den tów i pra cow ni ków na uko wych Pań stwo wej Wyż szej
Szko ły Za wo do wej w Ny sie. Spo tka nie by ło czę ścią pro jek tu pt.
„Na uko wa po dróż z PWSZ w Ny sie”, któ re go ce lem jest pro mo cja
ny skiej uczel ni w re gio nie. 

Po za stan dar do wy mi in for ma cja mi o ofer cie edu ka cyj nej dla przy szłych stu -
den tów, na si li ce ali ści wy słu cha li dwóch wy kła dów, po pro wa dzo nych przez pra -
cow ni ków na uko wych PWSZ. Kla sy trze cie wy słu cha ły pre lek cji „Pre zen ta cja ma -
tu ral na – tech ni ki przy go to wa nia i prze pro wa dze nia pre zen ta cji ma tu ral nej”,
a kla sy dru gie „Sztu ka wy bo ru – jak wy brać od po wied ni kie ru nek stu diów oraz
jak zna leźć do brą pra cę”. Po nad to wszy scy ucznio wie, nie wy łą cza jąc gim na zja -
li stów, mo gli po roz ma wiać ze stu den ta mi i otrzy mać ma te ria ły in for ma cyj no -re -
kla mo we, ofe ro wa ne na spe cjal nym sto isku pre zen ta cyj nym. 

Ta ka for ma pre zen ta cji wyż szej uczel ni cie szy ła się wśród uczniów du żym po -
wo dze niem. E. Woź niak

Świą tecz na
zbiór ka żyw no ści

Wo lon ta riu sze z Ze spo łu Szkół
w Nie mo dli nie bra li czyn ny udział
w zbiór ce żyw no ści w ra mach ak cji
pro wa dzo nej w grud niu przez Ban -
ki Żyw no ści.

Zbiór kę pro wa dzo no m.in.
w skle pach Bie dron ka. Łącz nie ze -
bra li śmy 510 kg żyw no ści, któ re zo -
sta ły prze ka za ne oso bom po trze -
bu ją cym z Pol skie go Związ ku
Nie wi do mych w Opo lu. Ko or dy na -
to rem ak cji w na szej szko le by ła p.

Ta tia na Śnie żek, któ ra od wie lu lat
spra wu je opie kę nad szkol nym ko -
łem wo lon ta ria tu.

Elż bie ta Woź niak

NIECH ŻY JE BAL

I. Kubów, D. Zbroja,
K. Kanas – gimnazjalistki z ZS
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Zaprasza na kursy
prawa jazdy kat. A, B i C

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

Szkoła
kierowców

Molex

Klasa 3A – wychowawca mgr Elżbieta Zaperty
Panie (od lewej): Urszula Zalejska, Marcelina Krawczuk, Aneta Figurska, Kinga

Gajdemska, Magdalena Krajewska, Daria Salata, Daria Staszowska, Justyna
Krzesińska, Karolina Gajewska, Ewelina Piętka, Justyna Stencel, Aleksandra Gulka. 

Panowie (od lewej): Przemysław Janiak, Marcin Toposzkiewicz, Janusz Lasota,
Jarosław Nizioł, Damian Nowak, Bartłomiej Dziedzic, Andrzej Lelek.

Klasa 3B – wychowawca mgr Katarzyna Drabik
Panie (od lewej): Weronika Szybista, Magdalena Tlałka, Magda Taratuta,

Paulina Markiewicz, Kamila Franczyk, Weronika Plachetta, Dominika Jarosz,
Monika Wajda.

Panowie (od lewej): Miłosz Chromik, Adam Szremski, Tomasz Kutrowski, Filip
Zwonarz.

STUDNIÓWKA 2012




