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Dro dzy Czy tel ni cy!
W Wa sze rę ce od da je my

pierw sze wy da niu Pul su Nie -
mo dli na w ro ku 2013. Ma my
na dzie ję, że bę dzie cie chęt nie
czy ta li na sze cza so pi smo
przez ca ły rok.

W stycz nio wo -lu to wym nu me rze
re la cjo nu je my prze bieg 21. Fi na łu
Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo -
cy. Dzię ki ofiar no ści miesz kań ców
Nie mo dli na i spon so rów, na sze mia -
sto prze ka za ło tro chę po nad sie dem
ty się cy zło tych na kon to Fun da cji
Owsia ka. Opi su je my rów nież, jak
dzie ci na szej gmi ny spę dzi ły czas fe -
rii zi mo wych, ko rzy sta jąc z bo ga tej
ofer ty za jęć Ośrod ka Kul tu ry, OSiR -
-u i bi blio te ki. War to tak że za po znać
się z pro po zy cja mi wy da rzeń kul tu -
ral nych, któ re nie dłu go bę dą mia ły
miej sce w Ośrod ku Kul tu ry i na szej
gmi nie (ka ba ret, kon cer ty, wer ni sa -
że, kon kur sy). Ma my na dzie ję, że każ -
dy z Pań stwa znaj dzie coś cie ka we -
go dla sie bie. Jed ną z pro po zy cji,
zwłasz cza dla se nio rów, jest Uni wer -
sy tet Trze cie go Wie ku w Nie mo dli nie,

któ ry w stycz niu roz po czął swo ją
dzia łal ność. Na pew no bę dzie my
o je go dzia ła niach in for mo wać.

W biu le ty nie gmin nym ko lej ne
szcze gó ły do ty czą ce spra wy śmie ci
i zwią za ny mi z ni mi opłat. Na praw -
dę war to do kład nie prze czy tać te in -
for ma cje i, do cze go oczy wi ście za -
chę ca my, śmie ci se gre go wać, aby le -
piej chro nić śro do wi sko.

Na ła mach no we go wy da nia po -
ja wi ły się sta łe dzia ły, m.in. wie ści
z gmi ny – tu taj prze czy ta cie Pań stwo
na te mat ko lej nej zre ali zo wa nej in -
we sty cji w gmi nie – świe tli cy w Rzę -
dzi wo jo wi cach, spo tka niach opłat ko -
wych oraz szko le niu dla or ga ni za cji
po za rzą do wych na te mat moż li wo -
ści po zy ski wa nia do fi nan so wa nia.
W dzia le edu ka cja za miesz cza my
ma te ria ły z wie lu szkol nych uro czy -
sto ści i przed sta wień ja seł ko wych, na -
to miast w dzia le spor to wym dzie li -
my się z Pań stwem suk ce sa mi na -
szych spor tow ców. 

Mi łej lek tu ry ży czy
Re dak cja

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

W LUTYM
I MARCU
ZA GROSZE:

• nasiona
kwiatów i warzyw

• cebulki kwiatowe
• doniczki i osłonki
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W dniu 13 stycz nia br. od był
się 21. Fi nał WOŚP. Tym ra zem
ze bra ne pie nią dze zo sta ły prze -
zna czo ne na ra to wa nie ży cia
dzie ci i god nej opie ki me dycz nej
se nio rów. Jak co ro ku, rów nież
na sze mia sto włą czy ło się
w zbiór kę pie nię dzy, któ re za si -
lą kon to Fun da cji WOŚP.

Od ra na na uli cach Nie mo dli na, z pusz ka mi
i iden ty fi ka to ra mi WOŚP, kwe sto wa li mło dzi wo lon ta -
riu sze, li cząc na hoj ność miesz kań ców i, po mi mo
mroź nej po go dy, nie za wie dli się. Wszy scy, któ rzy
pra gnę li wes przeć Or kie strę, mo gli to uczy nić rów nież
w ha li wi do wi sko wo -spor to wej w Nie mo dli nie, gdzie
Ośro dek Kul tu ry i Ośro dek Spor tu i Re kre acji przy go -
to wa li wspól ny pro gram ar ty stycz no – spor to wy.

W czę ści spor to wej oglą da li śmy po ka zo wy mecz
siat ków ki w wy ko na niu za wod ni ków Sta li Ny sa.
Dzień wcze śniej siat ka rze za gra li cięż ki, pię cio se to -
wy mecz li go wy, a ra no mecz po ka zo wy w Ny sie, ale
dla WOŚP nie za bra kło im sił. W Nie mo dli nie nie gra -
li o wy nik, dla te go mecz miał cał kiem in ny cha rak ter.
Wi dać by ło ogrom ną ra dość gry sa mych siat ka rzy,
któ ra udzie la ła się pu blicz no ści. Za wod ni cy Sta li Ny -
sa wy li cy to wa li rów nież piz zę w kształ cie ser ca. Po -
dob nie o za ba wę i grę na rzecz Or kie stry, a nie
o wy nik, cho dzi ło w dru gim ro ze gra nym me czu siat -
ków ki. Zmie rzy li się ze so bą na uczy cie le gmi ny Nie -
mo dlin i re pre zen ta cja Pu blicz ne go Gim na zjum
w Gra czach. Gó rą oka za li się bel fro wie, po ko nu jąc
uczniów 2:1. Oprócz siat ków ki, moż na by ło zo ba czyć
mecz ko szy ków ki i roz gryw ki li gi fut sa lu.

Ko lej ne punk ty pro gra mu 21. Fi na łu WOŚP po -
prze dzo ne by ły li cy ta cja mi wie lu róż nych rze czy po -
da ro wa nych przez lu dzi do brej wo li z gmi ny Nie mo -
dlin oraz przez Wiel ką Or kie strę Świą tecz nej
Po mo cy. Zli cy to wa no m.in. fla gi, ka len da rze, ko szul -
ki i in ne pa miąt ki fun da cji, książ ki i al bu my o Nie mo -
dli nie, ta lon do sa lo nu fry zjer skie go, wi zy tę u opty -

ka i ta lon na oku la ry, ko szul kę mo to cy klo we go mi -
strza świa ta, ko la cje w re stau ra cji, ze sta wy ak ce so -
riów mo to ry za cyj nych oraz in ne pa miąt ki prze ka za -
ne przez fun da to rów. Wiel kim po wo dze niem
cie szy ły się spe cjal nie upie czo ne na tę oka zję tort

i piz za. Li cy ta cję bra wu ro wo po pro wa dził, zdzie ra -
jąc głos ni czym Ju rek Owsiak, nie za stą pio ny szef nie -
mo dliń skie go szta bu, Mi chał Gra czyk. Ca ły do chód
z li cy ta cji prze zna czo ny zo stał na kon to fun da cji
kie ro wa nej przez  Owsia ka.

W blo ku Ośrod ka Kul tu ry nie za bra kło tań ca, ani
śpie wu. Po raz pierw szy za pre zen to wa ła się gru pa
tań czą ca hip hop, któ ra spo ty ka się od paź dzier ni ka
ze szłe go ro ku. Za pre zen to wa li się rów nież młod si
tan ce rze z wszyst kich grup wie ko wych ze spo łu Ryt -
mix, któ rzy wy stą pi li we wspól nej cho re ogra fii. Ze
Stu dia Pio sen ki, dla zgro ma dzo nej pu blicz no ści za -
śpie wa ło aż dzie się cio ro wy ko naw ców, pre zen tu jąc
bo ga ty re per tu ar: od ko lęd, przez roc ko we utwo ry,
aż po ope ret kę. Ostat ni mi wy ko naw ca mi by ły ze -
spo ły roc ko we, dzia ła ją ce w Ośrod ku Kul tu ry: Nie mo -
dlin i The Do ris.

Go rą ce ser ca miesz kań ców Nie mo dli na spra wi -
ły, że do wspól nej ka sy Wiel kiej Or kie stry Świą tecz -
nej Po mo cy tra fi ło 7 225 zło tych, co z pew no ścią
spra wi, że dzię ki za ku pio ne mu sprzę to wi po mo że się
po trze bu ją cym le cze nia dzie ciom oraz za pew ni god -
ną opie kę me dycz ną oso bom star szym. Im pre zę
w Nie mo dli nie, po dob nie jak w wie lu mia stach Pol -
ski, za koń czy ło sym bo licz ne świa teł ko do nie ba.

Or ga ni za to rzy ak cji w Nie mo dli nie pra gną ser -
decz nie po dzię ko wać za za an ga żo wa nie i po moc fi -
nan so wą wszyst kim ofia ro daw com, uczest ni kom
i spon so rom 21. Fi na łu WOŚP, któ ry mi by li:

Mi ro sław Stan kie wicz – bur mistrz Nie mo dli na,
Re na ta Szpiech – piz ze ria Pri ma ve ra,
sklep „U Mro za”,
Jan Na ściuk – sa lon fry zjer ski,
Jó zef Ja ku bik – Ce giel nia Nie mo dlin,
Mar cin Oracz – za kład optycz ny,
Elż bie ta Ro ga la – ga bi net oku li stycz ny,
Piotr Peł ka – Cu kier nia,
Ja ro sław Ko pij – sklep Jar ko,
Ma rian Olek sa – Re stau ra cja na Wy spie,
RSP Wy dro wi ce,
Ra fał Pa sier bek „Stun ter 13”.
Szcze gól ne po dzię ko wa nia na le żą się kwe stu ją -

cym wo lon ta riu szom: Ja go dzie Mar kie wicz, An nie
Ko no wa luk, Na ta lii Woź ni cy, Mo ni ce Dę biń skiej,
Dag ma rze Sta siuk, Do mi ni ce Zbro i, Mar le nie Pio -
trow skiej, Mar cie Wy drze, Ilo nie Szlu fik i Mar cie My -
śli wiec.
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Wiel ka Or kie stra Świą tecz nej
Po mo cy za gra ła w Nie mo dli nie

Zespół Niemodlin

Zespół hip-hop

Nauczyciele gminy Niemodlin i uczniowie PG Gracze
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Fe rie
na spor to wo

Dwa ty go dnie fe rii już za na mi, a my ma my przy -
jem ność po in for mo wać, że w tym okre sie ha la OSiR -
-u nie mia ła chwi li wy tchnie nia. Co dzien nie od ra na
mię li śmy wspa nia łych go ści, pił ka rzy, siat ka rzy, te ni -
si stów i oczy wi ście ko szy ka rzy, tur nie je, tre nin gi,
warsz ta ty siat kar skie, gry i za ba wy spor to we, w któ -
rych uczest ni czy ła mło dzież nie tyl ko z Nie mo dli na,
ale rów nież z ca łej gmin ny. Wiel kie emo cje i wspa nia -
ła za ba wa to wa rzy szy ły wszyst kim kon ku ren cjom.

Mar cin Ja nik

Pod czas te go rocz nych fe rii zi mo wych
Miej sko Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na
w Nie mo dli nie, po dob nie jak w la tach ubie -
głych, przy łą czy ła się do zor ga ni zo wa nia
za jęć dla dzie ci i mło dzie ży pod ha słem
„Fe rie na we so ło”.

W trak cie za jęć uczest ni cy bra li udział w gło -
śnym czy ta niu ksią żek „Cza ro dziej ka Li li i cyr ko we
cza ry” Kni ster oraz „Ze zia i Gi ler” Agniesz ki Chy liń -
skiej. Od by ło się rów nież „Gwiaz dor skie czy ta nie”
– kon kurs na naj pięk niej prze czy ta ny frag ment po ezji
lub pro zy, któ re go ce lem by ło pro pa go wa nie książ -
ki i czy tel nic twa wśród naj młod szych czy tel ni ków. 

Dzie ci znaj do wa ły przy jem ność w za ję ciach pla -
stycz nych, a dzię ki po my sło wo ści i wy obraź ni po -
wsta ły cie ka we i in te re su ją ce pra ce.

Po wo dze niem cie szy ły się gry, za ba wy ru cho we
i edu ka cyj ne. Nie zwy kle cie ka we oka za ły się za ba wy
w cze ko la do wą ba bę, śli ma ka i kost ko wą lo te rię,
a we so łe za da nia do po głów ko wa nia, czy li zga dy -
wan ki, krzy żów ki i ła mi głów ki, da wa ły po le dla wy -
obraź ni i zmu sza ły do my śle nia.

Od był się tak że tur niej gier plan szo wych, któ ry
wy wo łał wśród je go uczest ni ków wie le po zy tyw nych
emo cji i du cha spor to wej ry wa li za cji.

Nie za bra kło rów nież za baw z mu zy ką i dźwię -
kiem: ta niec na ga ze tach, ta niec z ba lo ni ka mi i lim -

bo, któ re wpra wi ły w do bry hu mor i spra wi ły wszyst -
kim wie le ra do ści. 

W trak cie zi mo wych fe rii czas naj młod szym umi -
la ły tak że pro jek cje fil mów ani mo wa nych. Po nad to
wszyst kie dzie ci mia ły moż li wość ko rzy sta nia z za jęć
kom pu te ro wych i dar mo we go do stę pu do In ter ne tu.

Do ro ta Ol szew ska

Fe rie w bi blio te ce
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Przez ca łe dwa ty go dnie fe rii dzie ci i mło dzież
uczest ni czy ły w róż nych za ję ciach pro wa dzo nych
przez in struk to rów Ośrod ka Kul tu ry. Na warsz ta -
tach pla stycz nych two rzy ły gra fi kę, ry so wa ły w ołów -
ku ka ry ka tu ry, two rzy ły ko la że, pla ka ty. Na za ję ciach
wo kal nych śpie wa ły ka ra oke lub z akom pa nia men -
tem for te pia nu. Oso by z więk szy mi po kła da mi ener -
gii bra ły udział w warsz ta tach ta necz nych (w tym hip
hop, stre et dan ce) w róż nych gru pach wie ko wych.
Od by ły się rów nież warsz ta ty dzien ni kar sko -li te rac -

kie i pró by ze spo łów mło dzie żo wych. Bar dzo du żym
za in te re so wa niem cie szył się bal kar na wa ło wy,
w cza sie któ re go po prze bie ra ne dzie ci ba wi ły się ra -
zem z Ty gry skiem i swo imi ro dzi ca mi. Wiel ką atrak -
cją dla dzie ci by ły przed sta wie nia te atral ne m.in.
o Kop ciusz ku, Jac ku i Plac ku w wy ko na niu te atru
Art -Re z Kra ko wa, pod czas któ rych sa la wi do wi sko -
wa miesz czą ca 300 osób pę ka ła w szwach. Przed sta -
wie nia zgro ma dzi ły i przed szko la ków z opie ku na mi,
i star sze dzie ci wraz z ro dzi ca mi i na uczy cie la mi.

W tym ro ku przez ca łe fe rie z ofer ty Ośrod ka
Kul tu ry i Ośrod ka Spor tu i Re kre acji ko rzy sta ły dzie -
ci i mło dzież z ca łej gmi ny Nie mo dlin. Po raz pierw -
szy zo stał zor ga ni zo wa ny do wóz uczniów ze szkół
w Gra czach, Ro gach i Gra bi na do Nie mo dli na
na za ję cia. Pro gram fe rii zo stał do fi nan so wa ny ze
środ ków gmin ne go pro gra mu pro fi lak ty ki i roz wią -
zy wa nia pro ble mów al ko ho lo wych/ gmin ne go pro -
gra mu prze ciw dzia ła nia nar ko ma nii w za kre sie „Or -
ga ni za cja wy po czyn ku zi mo we go dla dzie ci
i mło dzie ży po łą czo ne go z re ali za cją pro gra mów
pro fi lak ty ki uza leż nień”.

Za pra sza my do obej rze nia zdjęć z te go rocz nych
fe rii na stro nie www.oknie mo dlin.org w za kład ce
Ga le ria zdjęć.
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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 przy go to wał

dla dzie ci z gmi ny Nie mo dlin wie le atrak cji.

Przedstawienie teatralne

Bal karnawałowy

Warsztaty taneczne

Warsztaty plastyczne



13 stycz nia br. na co rocz nym opłat ku
spo tka ło się Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Zie -
mi Do liń skiej w Nie mo dli nie oraz za pro sze -
ni go ście.

Po mszy w ko ście le pa ra fial nym, opłat ko we spo tka -
nie od by wa ło się w świe tli cy Szko ły Pod sta wo wej nr 1
w Nie mo dli nie, gdzie oprócz człon ków Sto wa rzy sze nia,
by ła obec na dzie wię cio oso bo wa de le ga cja z Do li ny
z ks. Krzysz to fem Pa na sow cem na cze le, pro bosz czem
tam tej szej pa ra fii. W opłat ku uczest ni czy li rów nież:
ksiądz Zbi gniew Pasz kow ski z Jar noł tów ka, za stęp ca
bur mi strza Bar tło miej Ko strze wa, wójt Wie sław Ple wa
i prze wod ni czą cy ra dy miej skiej Ma riusz Niec karz.

Opła tek roz po czę to od śpie wa niem Ro ty, a tak -
że mo dli twą. Po tem przy szedł czas na skła da nie ży -
czeń i ła ma nie się opłat kiem. – Cie szy my się, że mo -
że my się z wa mi spo tkać. Spo ty ka jąc się z wa mi,
wra ca my do kra ju dzie ciń stwa. Ży czę, aby śmy by li ra -
do śni ze spo tka nia. Wspo mi naj my i śpie waj my ko lę -
dy. Ży czę po zy tyw ne go my śle nia w 2013 ro ku.
Szczęść wam Bo że – po wie dział ks. Pa na so wiec.

Stycz nio we spo tka nie to jed no cze śnie ze bra nie
człon ków Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół Zie mi Do liń skiej,
na któ rym za rząd przed sta wił spra woz da nie z dzia -
łal no ści w 2012 ro ku.

mk
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Wi gi lia har ce rzy
Jak co ro ku, dnia 15 grud nia 2012 r.

wszy scy har ce rze nie mo dliń skie go huf ca
ZHP spo tka li się na wspól nej wi gi lii
i opłat ku. 

„Niech roz ja śnia ser ca gwiaz da be tle jem ska,
niech nas po pro wa dzi si ła po za ziem ska, dro gę
pro stą wska że har cer ska li li ja”.

Na wi gi lii po ja wi ły się nie tyl ko zu chy, har -
cerze i in struk to rzy, ale tak że ro dzi ce i za pro sze nie
go ście. Wi gi lię roz po czę ła druh na ko men dant, któ -
ra przy wi ta ła go ści i prze ka za ła wszyst kim har cer -
skie po zdro wie nie oraz ży cze nia. Pod czas wi gi lii
swo je umie jęt no ści te atral ne za pre zen to wa ły zu chy

z nie mo dliń skiej gro ma dy „We so łe Ty gry ski” oraz
„Mrocz ne Mi sie” – zu chy z Grodź ca, któ re
pod prze wod nic twem dh Mar ty i dh Mar le ny przy -
go to wa ły wspól nie ja seł ka. Wiel kim za sko cze niem
i nie spo dzian ką był wy stęp dru hen z Dru ży ny Wę -
drow ni czej „Ignis”, któ re na sce nie wy ko na ły świą -
tecz ne utwo ry po an giel sku oraz po pol sku. Mi łą
i świą tecz ną at mos fe rę do peł nił wy stęp 53.
WŚDHiH „Ga li ma tias”, któ ra przy akom pa nia men -
cie dh Ka ro li ny i dh Do mi ni ki wy śpie wa ła nam
zna ne i nie tyl ko ko lę dy oraz pa sto rał ki. Za koń cze -
niem te go ma gicz ne go wie czo ru by ło za wią za nie
har cer skie go krę gu i prze ka za nie „iskier ki przy jaź -
ni”. Dzię ku je my wszyst kim za mi łe spę dze nie wspól -
ne go po po łu dnia, do zo ba cze nia za rok!

Mar ta Wy dra

ZA PRA SZA MY NA ZBIÓR KI HAR CER SKIE
IN FOR MA CJE O GO DZI NIE I MIEJ SCU ZBIÓR KI

POD NR. TEL. 604-640-151
Zu chy 6-9 lat:

„We so łe Ty gry ski” Nie mo dlin,
„Mrocz ne Mi sie” Gro dziec

Har ce rze 9-16 lat:
„Ga li ma tias” Nie mo dlin/har cer ki, „Bia łe Wil ki”,
Nie mo dlin/har ce rze, „Ci che Cie nie” Gro dziec

Opła tek w Gra czach
Przed Świę ta mi Bo że go Na ro dze nia,

eme ry ci i ren ci ści pra cu ją cy nie gdyś w ko -
pal ni ba zal tu spo tka li się w Gra czach
na wspól nej wi gi lii.

Spo tka nie uro czy ście roz po czął pre zes spół ki
Ba zalt -Gra cze An drzej Miś ta, któ ry po wi tał wszyst -
kich go ści ze bra nych na wi gi lii. Tra dy cją na gra czew -
skich spo tka niach jest obec ność księ dza pro bosz -
cza Ta de usza Wo lań skie go, któ ry wzo rem lat
ubie głych, wraz ze zgro ma dzo ny mi od mó wił wspól -
ną mo dli twę i zło żył świą tecz ne ży cze nia. Póź niej
przy szedł czas na wspól ne prze ła ma nia się opłat -
kiem, po czym roz po czę ła się wi gi lij na wie cze rza.
Na sto łach za ser wo wa no świą tecz ne po tra wy, m.in.

ry bę, barszcz z uszka mi oraz pie ro gi z ka pu stą. -Jest
bar dzo mi ła at mos fe ra, a po tra wy, ta kie jak u ma my
– mó wi p. Ry szard, któ ry w ko pal ni pra co wał przez
więk szość swo je go ży cia. Kul ty wu jąc świą tecz ną tra -
dy cję, wspól nie ko lę do wa no wraz z „Gra czan ka mi”,
któ re wy stą pi ły na sce nie pod ar ty stycz nym kie row -
nic twem Ka zi mie rza Pie kar skie go z Ośrod ka Kul tu ry
w Nie mo dli nie. Na ko niec spo tka nia każ dy otrzy -
mał świą tecz ny pre zent.

Ka rol Bi skup

17 stycz nia w Nie mo dli nie na uli cy Drzy ma ły nie -
zna ny spraw ca od gi na jąc bla chę, a na stęp nie wy ła -
mu jąc pły tę wió ro wą, wła mał się do kon te ne ra han dlo -
we go, z któ re go skradł pie kar nik, ko ce oraz na rzu tę.

28 stycz nia w Nie mo dli nie na uli cy Ry nek nie -
zna ny spraw ca prze ci na jąc kłód kę i wy ła mu jąc za -
mek w drzwiach, wła mał się do kio sku, z któ re go
skradł pa pie ro sy, kar ty star to we i in ne przed mio ty.

30 stycz nia w Nie mo dli nie na uli cy Ry nek po li -
cjan cie z KP w Nie mo dli nie za trzy ma li nie trzeź we go
kie ru ją ce go ro we rem.

5 lu te go w miej sco wo ści Prą dy po li cjan ci z KP
w Nie mo dli nie za trzy ma li nie trzeź we go kie ru ją ce go
sa mo cho dem mar ki Mer ce des.

oprac. MG

Do ta cja dla or ga ni za cji
po za rzą do wych

4 lu te go br. w Ośrod ku Kul tu ry
w Nie mo dli nie mia ło miej sce spo tka nie
in for ma cyj no -szko le nio we dla or ga ni -
za cji po za rzą do wych na te mat mi kro -
do ta cji. Z na szej gmi ny w szko le niu
wzię ły udział dwa klu by spor to we i jed -
no sto wa rzy sze nie.

Opol skie Cen trum Wspie ra nia Ini cja tyw Po -
za rzą do wych re ali zu je pro jek tu pn. „Kie ru nek
Fun dusz Ini cja tyw Oby wa tel skich – wspar cie do -
ta cyj ne dla or ga ni za cji po za rzą do wych z wo je -
wódz twa opol skie go”. W je go ra mach bę dzie
przy zna wać lo kal nym or ga ni za cjom mi kro do ta cje
prze zna czo ne na roz wój or ga ni za cji. Mi kro do ta -
cje prze zna czo ne bę dą dla or ga ni za cji z wo je -
wódz twa opol skie go, któ re dzia ła ją, nie kró cej
niż 6 mie się cy i nie dłu żej niż 3 la ta przed zło że -
niem ofer ty w ra mach PO FIO 2013 r., ma ją cha -
rak ter lo kal ny oraz mo gą się wy ka zać re ali za cją
kon kret nych przed się wzięć. Wy so kość mi kro do ta -
cji mo że wy no sić do 10 tys. zł. Otrzy ma ne w ra -
mach do ta cji wspar cie fi nan so we moż na bę dzie
prze zna czyć m.in. na re ali za cje dzia łań w ob sza -
rach po żyt ku pu blicz ne go, roz wój in fra struk tu -
ral ny or ga ni za cji, pod nie sie nie kwa li fi ka cji pra -
cow ni ków lub wo lon ta riu szy.

Chcesz zdo być środ ki na roz wój or ga ni za cji
po za rzą do wej, w któ rej dzia łasz? Dzia łasz od 6
do 36 mie się cy? Za pra sza my do kon tak tu z oso -
bą z OCWIP p. Ali cją Ga wi nek, tel. 77 441 50 25,
e -ma il: a.ga wi nek@ocwip.pl

Red.

Trzy ma my rę kę na pul sie

Opła tek Do li nia ków
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7 stycz nia br. w Ośrod ku Kul tu ry w Nie -
mo dli nie mia ło miej sce pierw sze spo tka nie
Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku (UTW). Jest
to pro po zy cja spo tkań i za jęć dla se nio -
rów, ma ją ca na ce lu ak ty wi za cję in te lek tu -
al ną, psy chicz ną, spo łecz ną i fi zycz ną
osób star szych.

Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku w Nie mo dli nie, za ini -
cjo wa ny przez pra cow ni ka Uni wer sy te tu Opol skie go dr
Ro ma nę Paw liń ską -Chma rę – miesz kan kę na sze go mia -
sta, stał się fi lią UTW dzia ła ją ce go w Opo lu. Nie mo dliń -
ski od dział jest jed nak w peł ni sa mo rząd ny: z wła snym
za rzą dem, kon tem ban ko wym i struk tu rą, czy li sek cja -
mi, w któ rych bę dzie dzia łać. No wa pro po zy cja spo tka -
ła się du żym za in te re so wa niem miesz kań ców na szej
gmi ny. W in au gu ru ją cym spo tka niu wzię ło udział pra -
wie pięć dzie siąt osób. Pra wie ty le sa mo se nio rów
uczest ni czy ło 4 lu te go pod czas dru gie go spo tka nia.

– Za pra sza my wszyst kich chęt nych se nio rów
do uczęsz cza nia i włą cza nia się w dzia łal ność uni wer -
sy te tu. Chcie li by śmy szcze gól nie za pro sić męż czyzn,
że by by ło wię cej pa nów w na szym gro nie. Li czy my
na ini cja ty wę lo kal ne go śro do wi ska i wspar cie sa mo rzą -
du – po wie dzia ła dy rek tor nie mo dliń skie go UTW Ma -
ria Jań czuk.

W każ dej chwi li moż na do łą czyć do Uni wer sy te tu
Trze cie go Wie ku. Wy star czy przyjść na spo tka nie, za pi -
sać się i za pła cić skład kę człon kow ską wy no szą cą 5 zło -
tych mie sięcz nie. Człon ko wie UTW w Nie mo dli nie bę -

dą spo ty kać się na wy kła dach ogól nych, po świę co nych
m.in. zdro wiu, psy cho lo gii, bez pie czeń stwu, pierw szej
po mo cy. Wy kła dy bę dą od by wa ły się co dwa ty go dnie,
w po nie dział ki, w sa li kon fe ren cyj nej Ośrod ka Kul tu ry
w Nie mo dli nie. W cza sie ostat nich dwóch spo tkań
eme ry ci uczest ni czy li w krót kim wy kła dzie o zdro wym
ży ciu oraz w za ję ciach ta necz nych. Dru gą for mą spo -
tkań są za ję cia sek cji, na któ re każ dy za pi su je się we dług
swo ich za in te re so wań.

Pro po zy cja sek cji UTW w Nie mo dli nie:
– sek cja ak tyw no ści ru cho wej (w tym ba sen),
– sek cja tań ca, 
– sek cja tu ry stycz na, w jej ra mach bę dzie sek cja fo -

to gra ficz na,
– sek cja kom pu te ro wa,
– sek cja pla stycz na,
– sek cja ję zy ka nie miec kie go.
W pla nach jest jesz cze sek cja wo lon ta ria tu. W każ -

dej chwi li mo że po wstać no wa sek cja. Za le ży to od ilo -
ści za in te re so wa nych i oso by, któ ra da ną sek cję po pro -
wa dzi. Do dać trze ba, że wszy scy pro wa dzą cy sek cje
i dzia ła ją cy dla UTW ro bią to w ra mach wo lon ta ria tu
i nie po bie ra ją żad nych opłat.

O ter mi nach spo tkań i dzia ła niach UTW moż na
do wia dy wać się na bie żą co na stro nie in ter ne to wej
Ośrod ka Kul tu ry www.oknie mo dlin.org oraz w bu dyn -
ku Ośrod ka Kul tu ry, gdzie znaj du je się ga blo ta in for ma -
cyj na UTW.

mk

Świe tli ca w Rzę dzi wo jo wi cach
jak no wa

W ostat ni dzień ro ku – 31 grud -
nia 2012 r. – zo sta ła uro czy ście otwar ta
świe tli ca wiej ska w Rzę dzi wo jo wi cach.

Otwar cie zgro ma dzi ło wie lu go ści m. in.: An -
to nie go Ko nop kę – człon ka Za rzą du Wo je wódz twa
Opol skie go, Mi ro sła wa Stan kie wi cza – bur mi strza
Nie mo dli na, Ma riu sza Niec ka rza – prze wod ni -
czą ce go Ra dy Miej skiej wNie mo dli nie, Bar tło mie -
ja Ko strze wę – za stęp cę bur mi strza Nie mo dli na,
ks. Je rze go Chył ka – pro bosz cza nie mo dliń skiej
pa ra fii, któ ry do ko nał po świę ce nia obiek tu, Iza -
bel lę Mi hi le wicz – soł tys Rzę dzi wo jo wic.

– Wiem, że to dłu go trwa ło, że nie któ rzy by -
li bar dzo znie cier pli wie ni, ale to, co za po wie dzie -
li śmy w 2009 ro ku, speł nia się z koń cem ro -
ku 2012. Ży czę wszyst kim miesz kań com
Rzę dzi wo jo wic, aby ta świe tli ca nie by ła od świę -
ta, ale że by by ła czę ścią spo łecz no ści, że by tęt ni -
ła ży ciem – po wie dział Mi ro sław Stan kie wicz.

In we sty cja po le ga ła naprze bu do wie świe tli cy,
wwy ni ku któ rej uzy ska no sa lę wi do wi sko wą zza ple -
czem ku chen nym i sa ni tar nym, prze pro wa dzo no
ter mo mo der ni za cję bu dyn ku, ma lo wa nie, wy mia nę
okien i drzwi, wy mia nę sys te mu grzew cze go, in sta -
la cji wod no -ka na li za cyj nej, in sta la cji elek trycz nej. In -
we sty cja zo sta ła zre ali zo wa na w ra mach za da nia
„Re mont iroz bu do wa świe tli cy wiej skiej wRzę dzi wo -
jo wi cach” i współ fi nan so wa na z Pro gra mu Roz wo -
ju Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007-2013 – dzia -
ła nie Od no wa i roz wój wsi. Pier wot nie war tość
za da nia wy no si ła pra wie449 ty się cy zło tych. Jed nak
wwy ni ku na li cze nia kar umow nych dla wy ko naw cy,
któ ry miał za koń czyć pra ce30 wrze śnia2012, war -
tość za da nia zmniej szy ła się do kwo ty 348 tys. zł,
w tym wkład gmi ny Nie mo dlin to 135 tys. zł.

Jesz cze te go sa me go dnia no wa świe tli ca
prze szła chrzest bo jo wy, po nie waż wie czo rem
mia ła w niej miej sce za ba wa syl we stro wa dla kil -
ku dzie sięciu osób.

– My ślę, że mo gę to po wie dzieć. Ja ko miesz -
kań cy Rzę dzi wo jo wic obie cu je my, że ta świe tli ca
nie bę dzie pu sta i bę dzie speł niać swo ją ro lę,
a każ dy jej kąt bę dzie do brze za go spo da ro wa ny
– po wie dział Ma riusz Niec karz, prze wod ni czą cy
Ra dy Miej skiej i miesz ka niec Rze dzi wo jo wic.

mk

Ob wod ni cy, a nie obiet ni cy
14 grud nia 2012 ro ku na ul. Opol -

skiej, a w tym ro ku 11 stycz nia na ul. Bo -
ha te rów Po wstań Ślą skich i 25 stycz nia
na Ryn ku pro te sto wa li miesz kań cy Nie -
mo dli na w związ ku z nie przy zna niem
środ ków na bu do wę ob wod ni cy mia sta.

– Żą da my na tych mia sto we go pod ję cia roz -
mów w spra wie bu do wy ob wod ni cy Nie mo dli na
z przed sta wi cie la mi miesz kań ców na sze go mia -
sta. To nie praw da, że je śli bę dzie ob wod ni ca, to
Nie mo dlin umrze. Je śli nie bę dzie ob wod ni cy, to
Nie mo dli na rów nież nie bę dzie. Miesz kań cy Nie -
mo dli na, to nie jest wstyd wyjść na uli cę i pro te sto -
wać w słusz nej spra wie – te i in ne jesz cze ha sła
moż na usły szeć w trak cie blo kad dro gi kra jo wej.

Z każ dym pro te stem przy by wa osób, któ re
przez go dzi nę ma sze ru ją po przej ściach dla pie -
szych w róż nych czę ściach Nie mo dli na. Nad bez -
pie czeń stwem bio rą cych udział w pro te ście czu wa
po li cja i straż miej ska.

– Po pię ciu la tach wal ki o ob wod ni cę dla Nie -
mo dli na, w tej chwi li jest bar dzo du że roz cza ro wa -
nie miesz kań ców. Ja ro zu miem te spo łecz ne pro -
te sty, po nie waż lu dzie są za wie dze ni, prze sta li
wie rzyć po li ty kom. To, co na le ża ło do władz gmi -
ny, zro bi li śmy. W tej chwi li de cy zja o roz po czę ciu
bu do wy ob wod ni cy jest w rę kach po li ty ków war -
szaw skich: na szych po słów i in nych par la men ta -
rzy stów w War sza wie – po wie dział Mi ro sław Stan -
kie wicz w stu diu Ra dio Opo le 10 stycz nia br.

mk

Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku w Nie mo dli nie roz po czął dzia ła nie

Ra port o ska li prze mo cy
w ro dzi nie w gmi nie Nie mo dlin

W trak cie re ali za cji pro jek tu „Wspól nie prze ciw
Prze mo cy w ro dzi nie w gmi nie Nie mo dlin” w ra -
mach Pro gra mu Osło no we go „Wspie ra nie jed no -
stek sa mo rzą du te ry to rial ne go w two rze niu sys te mu
prze ciw dzia ła nia prze mo cy w ro dzi nie”, współ fi nan -
so wa ne go ze środ ków Mi ni ster stwa Pra cy i Po li ty ki
Spo łecz nej, w okre sie od 16.10.2012 r.
do 28.11.2012 r. prze pro wa dzo no ba da nie wśród
spo łecz no ści lo kal nej w ce lu spo rzą dze nia dia gno zy
ro dzin za gro żo nych prze mo cą do mo wą, tzw.,, grup
ry zy ka” w gmi nie Nie mo dlin. Fir ma, któ ra pro wa dzi -
ła ba da nie, opra co wa ła gmin ny ra port, któ ry jest
pod su mo wa niem ww. ba dań i ma na ce lu zo bra zo -
wać pro blem prze mo cy do mo wej w gmi nie Nie mo -
dlin, ro zu mie nie i de fi nio wa nie prze mo cy do mo wej
oraz po sta wy świad ków na te go ty pu pro blem. 

W ra por cie czy ta my, że ana li za da nych ilo ścio -
wych, uzy ska nych w wy ni ku ba dań kwe stio na riu szo -

wych, po zwo li ła na sfor mu ło wa nie wnio sków na te -
mat na tę że nia, czę sto ści oraz krą żą cych wśród
miesz kań ców gmi ny opi nii na te mat zja wi ska prze -
mo cy do mo wej. Wy ła nia się z nich ob raz wska zu ją -
cy na czę ste wy stę po wa nie pro ble mu prze mo cy w ro -
dzi nie na te re nie gmi ny Nie mo dlin. Ta kie po glą dy
wy ra ził co trze ci ba da ny, a co dru gi zna oso by bę dą -
ce spraw ca mi i/lub ofia ra mi prze mo cy. In for ma cje
otrzy ma ne w dro dze ba da nia wska za ły, że miesz kań -
cy gmi ny Nie mo dlin do świad cza ją naj czę ściej prze -
mo cy fi zycz nej i psy chicz nej.

War to zwró cić uwa gę na fakt, że więk szość de -
kla ro wa nych do świad czeń prze mo co wych to po je -
dyn cze przy pad ki. Sys te ma tycz ne do świad cza nie
prze mo cy w naj więk szym stop niu do ty czy na to miast
jej psy chicz nej for my. Po dob nie rzecz wy glą da
w przy pad ku sto so wa nia prze mo cy. Na le ży jed nak
pod kre ślić fakt, że czę sto tli wość wy stę po wa nie zja wi -
ska w go spo dar stwach do mo wych re spon den tów,
w każ dej je go for mie, na te re nie gmi ny Nie mo dlin
jest istot nie niż sza niż ma to miej sce w ba da niach
pró by ogól no pol skiej. Za głów ne przy czy ny wy stę po -

wa nia te go zja wi ska uzna wać moż na uza leż nie nia
i złą sy tu acja ma te rial ną, na któ re wska zu ją ro dzi ce
oraz pra cow ni cy OPS, a tak że pro ble my w funk cjo no -
wa niu sys te mu ro dzin ne go, wska zy wa ne do dat ko wo
przez na uczy cie li. 

Za chę ca my miesz kań ców do za po zna nia się
z tre ścią ra por tu gmin ne go, do stęp ne go na stro nie
in ter ne to wej Urzę du Miej skie go www.nie mo dlin.pl
w za kład ce Prze ciw dzia ła nie prze mo cy.

Edy ta Ka pu ściń ska
Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej w Nie mo dli nie

Dyżur wicemarszałka
W dniu 4 marca br. w gabinecie burmistrza

Niemodlina w godz. 15.00-17.00 pełnić będzie
dyżur wicemarszałek województwa opolskiego
Tomasz Kostuś. Serdecznie zapraszamy
mieszkańców gminy Niemodlin na spotkanie.



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, do ko na ne przez Ra dę
Miej ską w grud niu ubie głe go ro ku zmia ny w re -
gu la mi nie utrzy ma nia czy sto ści, a tak że usta lo -
ne staw ki za śmie ci wy wo ła ły du że nie za do wo -
le nie miesz kań ców. Ja kie są przy czy ny tych
zmian?

Mi ro sław Stan kie wicz: Zmia ny te są wy ni kiem na -
ło żo nych na sa mo rzą dy przez par la ment no wych obo wiąz -
ków w za kre sie ochro ny śro do wi ska. W szcze gól no ści obo -
wiąz ków w za kre sie se gre ga cji od pa dów oraz od po wied nich
po zio mów od zy ski wa nia róż nych frak cji: ma ku la tu ry, me ta -
li, pla sti ku, szkła oraz wie lu in nych tak zwa nych su row ców
wtór nych. Cho dzi głów nie o to, aby co raz mniej śmie ci tra -
fia ło do zie mi, a co raz wię cej ule ga ło bio de gra da cji oraz re -
cy klin go wi. In nym waż nym ce lem wpro wa dza nych prze pi -
sów jest wy eli mi no wa nie dzi kich wy sy pisk śmie ci w la sach
i przy dro gach, pod rzu tu nad mia ru śmie ci czy też spa la nia
opa ko wań pla sti ko wych. Je że li gmi ny nie bę dą uzy ski wa ły
co rocz nie wyż szych po zio mów od zy ski wa nia i re cy klin gu, bę -
dą pła ci ły bar dzo wy so kie ka ry. Ra da Miej ska przyj mu jąc
no we roz wią za nia, uczy ni ła to zgod nie z prze pi sa mi pra wa
i w wy zna czo nym przez usta wo daw cę ter mi nie.

PN: Ale nie wszyst kie gmi ny do ko na ły sto sow -
nych zmian…

M.S.: Tak, to praw da. Nie któ re gmi ny są dzi ły, że par -
la ment do ko na no we li za cji usta wy i prze su nie ter min obo -
wią zy wa nia prze pi sów na pierw sze go stycz nia 2014 ro ku.
Jed nak wśród zmian, ja kie mia ły miej sce w dru giej po ło wie
lu te go, ta kiej zmia ny nie do ko na no. Stąd też, zgod nie z pra -
wem, wo je wo da w za stęp stwie gmin po wi nien usta lić
staw ki opłat. Sy tu acja jest no wa dla wszyst kich. I dla gmin,
ale i dla or ga nów nad zo ru. Usta wa jest ma ło pre cy zyj na,
a in ter pre ta cja jej za pi sów jest róż na w róż nych gmi nach. 

PN: Nie za do wo le nie miesz kań ców wzbu dza
rów nież wy so kość opłat. 

M.S.: Opła ty za śmie ci obej mu ją kosz ty: stwo rze nia i ob -
słu gi ca łe go sys te mu go spo dar ki od pa da mi, w tym ewi den -
cji, kon tro li i eg ze ku cji opłat, od bio ru i trans por tu śmie ci
na skła do wi ska, przy ję cia oraz uty li za cji śmie ci na skła do wi -
skach, a tak że utwo rze nia gmin nych punk tów przy jęć śmie -
ci se gre go wa nych. Opła ty po bie ra ne od miesz kań ców po -
win ny po kryć peł ne kosz ty zwią za ne z funk cjo no wa niem sys -

te mu go spo dar ki od pa da mi. Obec nie żad na z gmin nie wie,
ile bę dą wy no sić kosz ty od bio ru i uty li za cji od pa dów. Bę dzie
to do pie ro wia do me po prze pro wa dzo nych prze tar gach. Stąd
też jest du ża ostroż ność gmin w usta la niu wy so ko ści opłat.
Me cha nizm wpro wa dzo ny przez par la ment usta la nia przez
gmi ny wy so ko ści opłat jest ku rio zal ny. Naj pierw gmi ny usta -
la ją staw ki, a do pie ro po tem ogła sza ją prze tar gi i po zna ją
re al ne kosz ty funk cjo no wa nia sys te mu.

PN: Czy li jest szan sa na ob ni że nie opła ty
śmie cio wej w na szej gmi nie?

M.S.: Oczy wi ście, pod wa run kiem, że ce na za od biór
i trans port śmie ci bę dzie niż sza od za kła da nej w kal ku la cji.
O tym bę dzie my wie dzie li w kwiet niu, po prze tar gu. Bę dzie
wy star cza ją co du żo cza su na pod ję cie sto sow nej uchwa ły
przez Ra dę Miej ską i po in for mo wa nie oby wa te li o osta tecz -
nej staw ce lub staw kach.

PN: Wspo mniał pan o róż nych staw kach. Dla -
cze go par la ment nie mógł wpro wa dzić te go
roz wią za nia wcze śniej?

M.S.: Dla cze go? Nie wiem. Jed nak pod wpły wem kry -
ty ki sa mo rzą dów, par la ment zno we li zo wał usta wę i umoż -
li wił sto so wa nie róż nych sta wek opłat. Do tych czas nie moż -
na by ło te go ro bić. 

PN: Czy te raz bę dzie moż na sto so wać ob ni -
żo ne opła ty na przy kład dla ro dzin wie lo dziet -
nych?

M.S.: Tak. Przy czym pro szę pa mię tać o głów nym za -
ło że niu sys te mu, że mu si się on bi lan so wać. Że by jed ni pła -
ci li mniej, in ni bę dą mu sie li za pła cić wię cej. De cy zje w tej
i in nych spra wach bę dzie po dej mo wać Ra da Miej ska.

PN: Du żo kon tro wer sji wzbu dził wpro wa dzo -
ny obo wią zek wpła ca nia opła ty za ca ły kwar tał
z gó ry. Czy ten za pis bę dzie zmie nio ny?

M.S.: Ak tu al nie prze pro wa dza my spo tka nia z miesz -
kań ca mi na te mat usta wy śmie cio wej i zbie ra my róż ne go
ro dza ju wnio ski do ty czą ce przy ję tych roz wią zań. Do ty czą
one mię dzy in ny mi wpro wa dze nia ob ni żo nej staw ki dla osób
ma ją cych kom po stow ni ki przy do mo we, ob ni że nia opła ty dla
ro dzin wie lo dziet nych, a tak że sa mot nych se nio rów, do ko -
ny wa nia opłat za mie siąc lub dwa, a nie tak, jak jest w uchwa -
le, za kwar tał, pod nie sie nia jesz cze wy żej opła ty dla osób,
któ re nie se gre gu ją od pa dów. Jak wi dać, po my słów jest wie -
le. Wszyst kie te wnio ski bę dą prze ana li zo wa ne pod ką tem
zgod no ści z pra wem oraz pod ką tem skut ków fi nan so wych
dla ca łe go sys te mu. Po tej ana li zie, któ rej do ko na my
w mar cu, skie ru ję sto sow ne pro jek ty uchwał do Ra dy
Miej skiej na se sję kwiet nio wą. W tym też cza sie po win ny być
zna ne wy ni ki prze tar gu na od biór i trans port od pa dów z na -
szej gmi ny. 

PN: Jak pan oce nia zmia ny wpro wa dza ne
przez nasz par la ment?

M.S.: Ge ne ral nie zmia ny idą w do brym kie run ku. Po -
win ni śmy wię cej se gre go wać i od zy ski wać su row ców wtór -
nych. La sy i dro gi po zba wio ne bę dą śmie ci. Zo sta wi my więc
na szym dzie ciom czyst sze śro do wi sko na tu ral ne. Jed nak – jak
za wsze – dia beł tkwi w szcze gó łach. Po now nie ca łe kosz ty
wpro wa dza nia no we go sys te mu prze rzu co no na oby wa te -
li, bez moż li wo ści do fi nan so wa nia środ ka mi ze wnętrz ny mi.
Po nad to, jak zwy kle, od po wie dzial no ścią obar czo no sa mo -
rzą dy, któ re ma ją nie wiel ki wpływ na prze pi sy. Po now nie naj -
gor szy mi w tym ca łym sys te mie są wój to wie, bur mi strzo wie
i pre zy den ci wraz z rad ny mi. Ca ły żal i gniew miesz kań ców
zo stał skie ro wa ny na wła dze lo kal ne, któ re, jak wy ka za łem
wcze śniej, nie ma ją nic do po wie dze nia. Ma ją je dy nie przyj -
mo wać kry ty kę spo łe czeń stwa i re ali zo wać złe usta wy. Ta -
kie po sta wie nie spra wy przez par la ment da je rów nież po -
żyw kę dla tych, któ rzy nie zna jąc tych me cha ni zmów oraz
prze pi sów pra wa lub nie chcąc ich znać, po dej mu ją pró by
po de rwa nia au to ry te tu sa mo rzą du i wznie ca ją ko lej ne kon -
flik ty. Nie ste ty, jest to ko lej ny przy kład na nie do sko na łość
two rzo ne go pra wa i zrzu ca nia od po wie dzial no ści na sa mo -
rzą dy. Jest to osła bia nie sa mo rząd no ści.

PN: Pa nie bur mi strzu, w ostat nich mie sią -
cach to czy ły się roz mo wy na te mat re or ga ni za -

cji sto łó wek szkol nych. Ja kie są osta tecz ne roz -
wią za nia te go pro ble mu?

M.S.: Ge ne ral nie pro blem bra ku środ ków na funk cjo -
no wa nie oświa ty do ty czy wszyst kich sa mo rzą dów. Z ro ku
na rok z bu dże tu gmin ne go prze zna cza my co raz wię cej środ -
ków, po nie waż sub wen cja oświa to wa otrzy my wa na z bu dże -
tu pań stwa jest wy so ce nie wy star cza ją ca. Przy po mnę, że
pro blem fi nan so wa nia sto łó wek szkol nych tkwi w ab sur dal -
nym prze pi sie pra wa oświa to we go, któ ry prze wi du je opła -
ca nie przez gmi nę kosz tów przy go to wa nia po sił ków w sy -
tu acji, kie dy gmi na za trud nia ku char ki i go tu je obia dy. W na -
szych sto łów kach kosz ty przy go to wa nia obia dów wy no szą
od 3 do 7 zło tych. Ro dzi ce pła cą za tak zwa ny wsad do ko -
tła je dy nie w wy so ko ści 3 zło tych, gdy ca ły koszt obia du wy -
no si od po wied nio od 6 do 10 zło tych. Więk szość gmin w Pol -
sce zre zy gno wa ła z go to wa nia obia dów we wła snych
kuch niach i prze szła na sys tem ca te rin go wy. Ośro dek Po -
mo cy Spo łecz nej przy go to wał spe cy fi ka cję za mó wie nia
pu blicz ne go na przy go to wa nie po sił ków dla uczniów ob ję -
tych tą opie ką. Ro dzi ce dzie ci ob ję tych po mo cą spo łecz ną
nie po no szą żad nych kosz tów obia dów. Po zo sta li ro dzi ce po -
no szą peł ne kosz ty przy go to wa nia po sił ków oraz wsad do ko -
tła. W trak cie roz mów z ro dzi ca mi na szych dzie ci, ro dzi ce
pod no si li kwe stię wy so ko ści cen za po sił ki. We dług nich po -
sił ki po prze tar gu bę dą wy no si ły od 7 do 9 zło tych za obiad
i bę dą zbyt du żym ob cią że nie bu dże tów do mo wych dla ro -
dzi ców nieob ję tych po mo cą spo łecz ną. Dziś wie my, że fir -
my bio rą ce udział w prze tar gu za ofe ro wa ły ce ny po sił ków
po mię dzy 4 zło te 10 gro szy a 5 zło tych 80 gro szy. Po wy -
bo rze naj lep szej ofer ty przez OPS, ro dzi ce wszyst kich
uczniów bę dą mo gli ku pić obia dy po tych sa mych ce nach
usta lo nych w prze tar gu. Wszyst kie obia dy bę dą jed na ko we,
w peł ni ka lo rycz ne i po da wa ne w jed na ko wych wa run kach,
w na czy niach ce ra micz nych. Ar gu ment wy so kich cen
za obia dy nie po twier dził się. Obia dy bę dzie moż na ku po -
wać w szko łach w sys te mie abo na men to wym od mar ca lub
kwiet nia. Za le żeć to bę dzie od osta tecz ne go roz strzy gnię -
cia prze tar gu. Dzi siaj, kie dy roz ma wia my, prze targ nie zo -
stał osta tecz nie roz strzy gnię ty. Nie ele ganc kie za rzu ty
pod mo im ad re sem, przed sta wia ne przez kil ku ro dzi ców pod -
czas au dy cji te le wi zyj nej, nie po twier dzi ły się. Mam na dzie -
ję, że tak jak przy for mu ło wa niu fał szy wych za rzu tów, któ -
re po ja wi ły się w me diach, wy star czy tym oso bom cy wil nej
od wa gi do prze pro sin.

PN: Od po nad ro ku to czy ły się dys ku sje do -
ty czą ce dal szych lo sów szko ły i przed szko la
w Gra bi nie. Ja ki jest koń co wy efekt tych roz mów?

M.S.: Wspól nie z Ra dą Miej ską roz wa ża li śmy naj lep -
szy mo del funk cjo no wa nia oświa ty w Gra bi nie. Bra li śmy
pod uwa gę trzy roz wią za nia: fi zycz ną li kwi da cję szko ły i prze -
wo że nie uczniów do in nych szkół, prze ka za nie ist nie ją cej szko -
ły in ne mu pod mio to wi niż gmi na, a tak że li kwi da cję szko -
ły w ce lu umoż li wie nia po wsta nia szko ły za ło żo nej i pro wa -
dzo nej przez in ny pod miot niż gmi na. Ro dzi ce za bie ga li, aby
szko ła by ła pro wa dzo na przez Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Szkół
Ka to lic kich z Czę sto cho wy. Sto wa rzy sze nie to za pro po no -
wa ło utwo rze nie od pierw sze go wrze śnia szko ły ka to lic kiej,
z wy ko rzy sta niem bu dyn ku wraz z wy po sa że niem oraz bo -
iska szkol ne go dla ce lów no wo pow sta łej szko ły. Po dłu gich
i wie lo stron nych ana li zach do sze dłem do wnio sku, że naj -
ko rzyst niej szym roz wią za niem w obec nej sy tu acji jest
umoż li wie nie po wsta nia szko ły ka to lic kiej w Gra bi nie. Roz -
wią za nie to w peł ni za spa ka ja po stu la ty ro dzi ców. Aby tak
się sta ło, na le ża ło roz po cząć pro ce du ry li kwi da cji Ze spo łu
Szkol no -Przed szkol ne go, a tak że w dal szej ko lej no ści szko -
ły i przed szko la. Sto sow ne uchwa ły przed ło ży łem Ra dzie Miej -
skiej, a ta na do dat ko wej se sji 15 u te go zli kwi do wa ła szko -
łę i przed szko le. Otwie ra to dro gę do po wsta nia no wej szko -
ły ka to lic kiej i pod pi sa nia umo wy uży cze nia ma jąt ku gmin -
ne go. Na tej sa mej se sji ra da za apro bo wa ła rów nież
przed ło żo ny pro jekt umo wy uży cze nia na sześć lat. Obec -
nie bę dę pro wa dził roz mo wy ze sto wa rzy sze niem na te mat
ter mi nów prze ka za nia ma jąt ku. 

PN: Dzię ku ję za roz mo wę.

BIULETYN
GMINY NIEMODLIN

Dodatek do „Pulsu Niemodlina”
redagowany przez

Urząd Miejski w Niemodlinie



9BIULETYN
GMINY NIEMODLIN

Spra woz da nie Bur mi strza Nie mo dli na
z dzia łal no ści mię dzy se syj nej za okres
od 20 grud nia 2012 r. do 31 stycz nia 2013 r.
• W dniu 31 grud nia bur mistrz wraz z rad ny mi Ra dy Miej skiej wzię li udział

w otwar ciu świe tli cy wiej skiej w Rzę dzi wo jo wi cach po ka pi tal nym re mon cie.
• W dniu 2 stycz nia w go dzi nach po ran nych od by ło się po sie dze nie szta bu kry -

zy so we go zwo ła ne go przez bur mi strza po świę co ne usu wa niu skut ków po ża -
ru miesz kań przy ul. Ry nek 24A w Nie mo dli nie oraz za bez pie cze niem miejsc
po by tu po szko do wa nych lo ka to rów.

• W dniu 4 stycz nia bur mistrz spo tkał się z miesz kań ca mi wsi Gra bin w ce lu wy -
pra co wa nia wspól ne go sta no wi ska do ty czą ce go ko rzy sta nia z re mi zy OSP.
Na stęp nie bur mistrz spo tkał się z pa nią Haliną Bi lik – Opol skim Ku ra to rem
Oświa ty, któ rej za pre zen to wał kie run ki dzia łań gmi ny Nie mo dlin zwią za ne z lo -
sa mi szko ły i przed szko la w Gra bi nie.
Te go sa me go dnia roz po czę to roz mo wy z fir mą Tau ron na te mat mo der ni za -
cji oświe tle nia ulicz ne go na te re nie gmi ny Nie mo dlin.

• W dniu 9 stycz nia od by ło się spo tka nie dy rek to rów szkół oraz kie row ni ka
OPS -u w spra wie osta tecz ne go uzgod nie nia wa run ków prze tar gu na do star -
cza nie po sił ków do sto łó wek szkol nych przez pod miot ze wnętrz ny.

• W dniu 15 stycz nia bur mistrz spo tkał się z pa nią dok tor Ro ma ną Paw liń ską -
-Chma rą w spra wie po wo ła nia ze spo łu kon sul ta cyj ne go do spraw po li ty ki se -
nio ral nej w gmi nie. 
W tym sa mym dniu bur mistrz po wo łał sztab wy po czyn ku zi mo we go oraz let -
nie go dzie ci i mło dzie ży w 2013 ro ku. Na stęp nie spo tkał się z dy rek to rem PUP
w Opo lu pa nem An to nim Du dą w spra wie sta żów i prac pu blicz nych bez ro -
bot nych z te re nu gmi ny Nie mo dlin.

• W dniu 17 stycz nia bur mistrz pod su mo wał do tych cza so we dzia ła nia ze -
spo łu do spraw wdra ża nia no wych roz wią zań w go spo dar ce od pa da mi
na te re nie gmi ny.

• W dniu 18 stycz nia go ściem bur mi strza był pan Alek san der Jusz czyk wi ce bur -
mistrz Ny sy. Wtrak cie spo tka nia omó wio no bie żą ce pro ble my współ pra cy obu
gmin, ze szcze gól nym uwzględ nie niem go spo dar ki od pa da mi.
Wtym sa mym dniu bur mistrz roz po czął roz mo wy zpa nem Paw łem Ko zer skim
– dy rek to rem Mu zeum Pia stów Ślą skich wBrze gu wspra wie udo stęp nie nia tak
zwa ne go „skar bu nie mo dliń skie go” i wy sta wie nia go w Nie mo dli nie.

• Wdniu21 stycz nia bur mistrz spo tkał się zgmin nym Za rzą dem OSP na szej gmi -
ny. Od by ło się tak że ro bo cze spo tka nie kie row nic twa urzę du oraz rad nych Ra -
dy Miej skiej do ty czą ce m.in. zmian w funk cjo no wa niu sto łó wek szkol nych
od 1-go mar ca oraz usta le nia har mo no gra mu spo tkań w spra wie wy pra co wa -
nia de cy zji do ty czą cych dal szych lo sów szko ły w Gra bi nie.

• W dniu 22 stycz nia bur mistrz spo tkał się z przy szłym wła ści cie lem zam ku dr.
Pa olo Ber ti. Pod czas spo tka nia omó wio no ewen tu al ne udo stęp nia nie po miesz -
czeń zam ku do zwie dza nia miesz kań com Nie mo dli na. W tym sa mym dniu z -
-ca bur mi strza wziął udział w spo tka niu w Sta ro stwie Po wia to wym w Opo lu,
do ty czą cym pla nu in we sty cji na dro gach po wia to wych na la ta 2014-2020.
W spo tka niu wzię li udział bur mi strzo wie i wój to wie gmin po wia tu opol skie go
oraz rad ni po wia to wi.

• W dniu 23 stycz nia bur mistrz spo tkał się z przed sta wi cie la mi Za rzą du PZW
w Nie mo dli nie w spra wie dal szej współ pra cy po mię dzy gmi ną a węd ka rza mi.

• W dniu 24 stycz nia od by ło się ko lej ne spo tka nie ze spo łu kon sul ta cyj ne go
dospraw oświa ty, pod czas któ re go omó wio no mię dzy in ny mi po stęp prac zwią -
za nych z re or ga ni za cją sto łó wek szkol nych oraz zmia ny or ga nu pro wa dzą ce -
go szko łę w Gra bi nie.

• W dniu 25 stycz nia ogło szo ny zo stał prze targ przez OPS na do sta wę obia dów
do sto łó wek szkol nych. Otwar cie ofert na stą piło w dniu 5 lu te go.

• W dniu 28 stycz nia do szło z ini cja ty wy bur mi strza do spo tka nia rad nych Ra -
dy Miej skiej, ro dzi ców oraz na uczy cie li ze Sto wa rzy sze niem Przy ja ciół Szkół Ka -
to lic kich w Czę sto cho wie w spra wie utwo rze nia szko ły ka to lic kiej w Gra bi nie.

• W dniu 29 stycz nia pod kie row nic twem bur mi strza od by ło się spo tka nie
Ho no ro we go Ko mi te tu do spraw ob cho dów 70-tej rocz ni cy Wy da rzeń
Wo łyń skich oraz 730. rocz ni cy lo ka cji Nie mo dli na, pod czas któ re go usta -
lo no osta tecz ny pro gram ob cho dów tych rocz nic. W tym sa mym dniu mia -
ło dojść do roz mów rad nych Ra dy Miej skiej, ro dzi ców, na uczy cie li oraz bur -
mi strza z wła ści cie la mi Za kła du Usług Oświa to wych z Grod ko wa w spra wie
prze ję cia szko ły w Gra bi nie oraz za pre zen to wa nia pla nów zwią za nych z or -
ga ni za cją no we go ro ku szkol ne go w tej pla ców ce po ewen tu al nym prze ję -
ciu tej szko ły. Spo tka nie re ali zo wa ne w ra mach prac Ko mi sji Spraw Spo łecz -
nych RM zo sta ło prze rwa ne w związ ku ze skan da licz ny mi wy po wie dzia mi
na uczy cie la ZSP w Gra bi nie pa na Grze go rza K., unie moż li wia ją cy mi kon -
ty nu ację spo tka nia.

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

XXXV i XXXVI Se sja
Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie

W dniach 20 grud nia 2012 r. oraz 31
stycz nia 2013 r. od by ły się XXXV i XXXVI
Se sja Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie w ka -
den cji 2010-2014, pod czas któ rych po roz -
pa trze niu pro jek tów uchwał pod ję to
uchwa ły:

XXXV Se sja RM:
• Uchwa ła Nr XXXV/208/12 Ra dy Miej skiej

w Nie mo dli nie z dnia 20 grud nia 2012 r. w spra wie
uchwa le nia wie lo let niej pro gno zy fi nan so wej. 

• Uchwa ła Nr XXXV/209/12 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 20 grud nia 2012 r. w spra wie
uchwa le nia bu dże tu gmi ny Nie mo dlin na rok 2013. 

• Uchwa la Nr XXXV/210/12 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 20 grud nia 2012 r. w spra wie
zmian bu dże tu gmi ny Nie mo dlin na rok 2012. 

• Uchwa la Nr XXXV/211/12 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 20 grud nia 2012 r. w spra wie
za twier dze nia pla nów pra cy sta łych ko mi sji Ra dy
Miej skiej.

• Uchwa ła Nr XXXV/212/12 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 20 grud nia 2012 r. w spra -
wie usta le nia ra mo we go pla nu pra cy Ra dy Miej -
skiej.

• Uchwa ła Nr XXXV/213/12 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 20 grud nia 2012 r. w spra wie

za mia ru roz wią za nia Ze spo łu Szkol no – Przed szkol -
ne go w Gra bi nie. 

• Uchwa ła Nr XXXV/214/12 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 20 grud nia 2012 r. w spra wie
za mia ru li kwi da cji Pu blicz nej Szko ły Pod sta wo wej
im. Ja na Paw ła II w Gra bi nie. 

• Uchwa ła Nr XXXV/215/12 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 20 grud nia 2012 r. w spra wie
za mia ru li kwi da cji Pu blicz ne go Przed szko la w Gra -
bi nie. 

• Uchwa ła Nr XXXV/216/12 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 20 grud nia 2012 r.
w spra wie upo waż nie nia Prze wod ni czą ce go Ra -
dy Miej skiej. 

XXXVI Se sja RM:
• Uchwa ła Nr XXXVI/217/13 Ra dy Miej skiej

w Nie mo dli nie z dnia 31 stycz nia 2013 r. w spra -
wie wy ra że nia sta no wi ska w spra wie usta le nia
przez Ra dę Po wia tu Opol skie go roz kła du go dzin
pra cy ap tek ogól no do stęp nych na te re nie Po wia -
tu Opol skie go w 2013 ro ku. 

• Uchwa la Nr XXXVI/218/13 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 31 stycz nia 2013 r. zmie nia -
ją ca uchwa łę w spra wie utwo rze nia Ośrod ka Spor -
tu i Re kre acji oraz nada nia mu sta tu tu.

• Uchwa ła Nr XXXVI/219/13 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 31 stycz nia 2013 r. w spra wie
wy ma gań ja kie po wi nien speł niać przed się bior ca
ubie ga ją cy się o uzy ska nie ze zwo le nia w za kre sie
opróż nia nia zbior ni ków bez od pły wo wych i trans -
por tu nie czy sto ści cie kłych. 

• Uchwa ła Nr XXXVI/220/13 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 31 stycz nia 2013 r. w spra wie
skar gi na dzia łal ność bur mi strza Nie mo dli na.

• Uchwa ła Nr XXXVI/221/13 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 31 stycz nia 2013 r. w spra wie
skar gi na dzia łal ność bur mi strza Nie mo dli na. 

• Uchwa ła Nr XXXVI/222/13 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 31 stycz nia 2013 r. w spra wie
usta le nia ra mo we go pla nu pra cy Ra dy Miej skiej. 

Peł ne tek sty uchwał RM w wer sji elek tro nicz nej
są do stęp ne w Biu le ty nie In for ma cji Pu blicz nej
na stro nie in ter ne to wej Urzę du Miej skie go
www.nie mo dlin.pl. Moż na rów nież za po znać się
z ni mi w Biu rze Ra dy Miej skiej w Urzę dzie Miej skim
w Nie mo dli nie.

Insp. GCR UM
Z. Ro mań czu kie wicz

Prze targ na ener gię
In for mu ję, że 10 grud nia 2012 r. roz strzy -

gnię to prze targ na za kup ener gii elek trycz nej
do oświe tle nia dróg na te re nie gmi ny Nie mo dlin
na rok 2013. W wy ni ku prze tar gu i róż ni cy cen
w sprze da ży ener gii w ro ku 2012 i 2013, gmi na
Nie mo dlin w ro ku 2013 uzy ska oszczęd no ści
w wy so ko ści ok. 43 tys. zł.

Ry szard Ślę zak
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Opła ta za sprze daż al ko ho lu
Przy po mnie nie dla przed się bior ców pro -

wa dzą cych sprze daż na po jów al ko ho lo wych
o obo wiąz ku uisz cze nia pierw szej ra ty opła -
ty za ko rzy sta nie w 2013 r. z ze zwo leń
na sprze daż na po jów al ko ho lo wych.

Przy po mi na się, że sto sow nie do po sta no wień
art. 111 ust. 4 i 7 usta wy z dnia 26 paź dzier ni ka 1982
r. o wy cho wa niu w trzeź wo ści i prze ciw dzia ła niu al ko -
ho li zmo wi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.),
przed się bior cy pro wa dzą cy sprze daż na po jów al ko ho -
lo wych w ro ku po przed nim są obo wią za ni do zło że nia
pi sem ne go oświad cze nia o war to ści sprze da ży po -
szcze gól nych ro dza jów na po jów al ko ho lo wych w punk -
cie sprze da ży w ro ku po przed nim i wnie sie nia pierw szej
ra ty opła ty za ko rzy sta nie w 2013 r. z ze zwo leń

na sprze daż na po jów al ko ho lo wych do dnia 31 stycz -
nia 2013 r. W związ ku z po wyż szym na le ży wy peł nić
i do star czyć do urzę du sto sow ne oświad cze nie (druk
do stęp ny w pok. nr 45 lub na stro nie in ter ne to wej urzę -
du w za kład ce „ak tu al no ści”).

Wpła tę moż na do ko nać w ka sie Urzę du Miej skie -
go w Nie mo dli nie lub na kon to Urzę du Miej skie go
– Bank Spół dziel czy w Na my sło wie o/Nie mo dlin 44
– 88901079 – 0009 – 4009 – 2006 – 0001 w nie prze -
kra czal nym ter mi nie do dnia 31 stycz nia 2013 r.

Wprzy pad ku nie do ko na nia opła ty wpo da nym ter -
mi nie ze zwo le nie wy ga śnie, azwnio skiem owy da nie no -
we go ze zwo le nia na sprze daż na po jów al ko ho lo wych
moż na bę dzie wy stą pić nie wcze śniej niż po upły wie 6
mie się cy od dnia wy da nia de cy zji o je go wy ga śnię ciu.

Ja nusz Kwa śniow ski 
Z -ca Na czel ni ka Wy dzia łu SOS

Dzi kie wy sy pi ka nisz czą na sze oto cze nie
To pi się śnieg i jak grzy by po desz czu

ujaw nia ją się no we dzi kie wy sy pi ska śmie -
ci na obrze żach so łectw, w po bli żu ma ło
uczęsz cza nych dróg, na skra ju la sów.

Wy rzu ca się wszyst ko to, 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. Przy po mi na my po now nie, że dzi kie wy -
sy pi ska po wo du ją czę sto po waż ne ska że nie gle by i wo -
dy. Pa da ją cy deszcz 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, 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 w kon se kwen cji wie lu cho rób za kaź nych.
Szpe cą jed no cze śnie pięk ny kra jo braz gmi ny 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 ta ki mi wy sy pi ska mi, a wła ści wie z oso ba mi, któ -
re przy wo żą tam 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,
dzi kie wy sy pi ska śmie ci. Ostat nio ujaw nio ne wy sy pi sko
zlo ka li zo wa li śmy w re jo nie miej sco wo ści Go ście jo wi ce
Ma łe. Ster ty śmie ci, od pa dy wszel kie go ro dza ju nisz czą
zie leń. Las, w któ rym są wy sy py wa ne, za czął umie rać.
Na spraw cę śmie cio we go pod rzu tu 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. Po móż cie go ujaw nić!

War to za pa mię tać:
• Pie lusz ki jed no ra zo we roz kła da ją się po nad500 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 po2 la tach.
• Po rzu co na ga ze ta po trze bu je od2 do12 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 pokil ku

ty sią cach lat!
• 1 litr zu ży te go ole ju sil ni ko we go wy la ny dorze 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, a 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. Nie po zo sta waj -
my bier ni na ska ża nie i nisz cze nie na sze go śro do wi ska.

Straż Miej ska w Nie mo dli nie

Kwa li fi ka cja woj sko wa w 2013
ro ku dla męż czyzn rocz ni ka 1994
za mel do wa nych w gmi nie Nie mo -
dlin (21 stycz nia 2013)

Mi ni ster Spraw We wnętrz nych i Mi ni -
ster Obro ny Na ro do wej w Roz po rzą dze -
niu z dnia 21 li sto pa da 2012 r. w spra wie
prze pro wa dze nia kwa li fi ka cji woj sko wej
w 2013 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1358)
usta li li czas trwa nia kwa li fi ka cji woj sko -
wej na okres od dnia 4 lu te go do dnia 30
kwiet nia 2013 r.

Od dnia 08.03.2013 r. do dnia 12.03.2013 r.
(z wy jąt kiem dni wol nych od pra cy) w Opo lu, w lo -
ka lu Po wia to wej Ko mi sji Le kar skiej Nr 2 przy ul.
Ka te dral nej 4 – Dom Ka te che tycz ny przy Pa ra fii
Pod wyż sze nia Krzy ża Świę te go (plac przy Ka te -
drze), 45-077 Opo le – w go dzi nach od 7.30
do 13.00 (we zwa nie imien ne okre śla ter min zgło -
sze nia) trwać bę dzie kwa li fi ka cja woj sko wa dla
miesz kań ców gmi ny Nie mo dlin.

Do sta wie nia się do kwa li fi ka cji woj sko wej
w ww. okre sie, wzy wa się:

1) męż czyzn uro dzo nych w 1994 r.;
2) męż czyzn uro dzo nych w la tach 1989-1993,

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 1992 i 1993 r.,
któ re:

a) zo sta ły uzna ne przez po wia to we ko mi sje le -
kar skie, 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 cze niem kwa -
li fi ka cji woj sko wej, 

b) zo sta ły uzna ne przez po wia to we ko mi sje le -
kar skie za cza so wo nie zdol ne do czyn nej służ by
woj sko wej ze wzglę du na stan zdro wia, 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 po spo li tej Pol skiej,
wnio sek 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,

4) ko bie ty uro dzo ne w la tach 1989-1994, 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 2012/2013 koń czą

na ukę w szko łach lub uczel niach 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
ochot ni czo do peł nie nia służ by woj sko wej, je że li
nie po sia 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 po le ga na usta le niu
ka te go rii zdro wia i wy da niu ksią żecz ki woj sko wej.

Oso ba sta wia ją ca się do kwa li fi ka cji woj sko -
wej po raz pierw szy przed sta wia:

– do wód oso bi sty lub in ny do ku ment po zwa -
la ją cy na usta le nie toż sa mo ści,

– do ku ment po twier dza ją cy przy czy ny nie sta -
wie nia się do kwa li fi ka cji woj sko wej, je śli sta wie nie
się do kwa li fi ka cji woj sko wej w ter mi nie okre ślo -
nym w we zwa niu nie by ło moż li we,

– do ku men ta cję me dycz ną z okre su przed sta -
wien nic twem na ko mi sje, zwłasz cza do ku men ta cję
do ty czą ca cho rób oczu,

– ak tu al ną fo to gra fię o wy mia rach 3 x 4 cm,
bez na kry cia gło wy,

– do ku men ty po twier dza ją ce po ziom wy -
kształ ce nia (świa dec two szkol ne) lub po bie ra nie
na uki (za świad cze nie ze szko ły) oraz po sia da ne
kwa li fi ka cje za wo do we, pra wo jaz dy.

Po wyż sze do ku men ty oso ba sta wia ją ca się
prze ka zu je człon kom ko mi sji w dniu we zwa nia.

In for ma cje w spra wie: Gmin ne Cen trum Re -
ago wa nia w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli nie
przy ul. Bo ha te rów Po wstań Ślą skich 37, pok. 63,
te le fon nr 774606295 lub 784337582.

Pod sta wa praw na:
• Usta wa z dnia 21 li sto pa da 1967r. o po -

wszech nym obo wiąz ku obro ny RP (Dz. U. z 2012r.,
poz. 461 z późn. zm.);

• Roz po rzą dze nie 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 23 li sto pa da 2009 r. w spra wie kwa -
li fi ka cji woj sko wej (Dz. U. Nr 202, poz. 1566
z późn. zm.);

• Roz po rzą dze nie Mi ni stra Spraw We wnętrz -
nych i Mi ni stra Obro ny Na ro do wej z dnia 21 li sto -
pa da 2012 r. w spra wie prze pro wa dze nia kwa li -
fi ka cji woj sko wej w 2013 r. (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1358).

Opra co wał Z. Ro mań czu kie wicz
In spek tor GCR UM

Burmistrz Niemodlina informuje,
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Niemodlinie znajdują 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 i 4 i poł. w bu dyn ku nr 25A
w Ma gnu szo wicz kach wraz z udzia łem we
współ wła sno ści dział ki nr 130/15; nr 4 poł. w bu -
dyn ku nr 11 przy Ryn ku w Nie mo dli nie wraz
z udzia łem we współ wła sno ści dział ki nr 561;
nr 2 poł. w bu dyn ku 10b przy ul. Drzy ma ły
w Nie mo dli nie wraz z udzia łem we współ wła -
sno ści dział ki 577, nr 9 poł. w klat ce nr 3 bu dyn -
ku 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.

• Wy ka zy nie ru cho mo ści prze zna czo nych
do dzier ża wy w dro dze nie ogra ni czo ne go prze -
tar gu ust ne go: część dział ki nr 760/4 (3 bok sy
ga ra żo we o po wierzch ni 17,50 m² każ dy) po ło -
żo nej przy Alei Wol no ści w Nie mo dli nie.

In for ma cji udzie la się w po ko ju nr 35 tut.
urzę du, tel. 774606295 do 7, wew. 209.
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Sza now ni Miesz kań cy!

W związ ku z wej ściem w ży cie zno we -
li zo wa nej usta wy o utrzy ma niu czy sto ści
i po rząd ku w gmi nach (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 391) pra gnę po in for mo wać, że od 1
lip ca 2013 r. zgod nie z wy żej wy mie nio ną
usta wą obo wią zek od bio ru od pa dów ko -
mu nal nych spo czy wa na gmi nie. 

Ra da Miej ska w Nie mo dli nie pod ję ła
uchwa ły nie zbęd ne do prze ję cia obo wiąz -
ku na ło żo ne go przez Ra dę Mi ni strów
w za kre sie go spo dar ki od pa da mi i utrzy -
ma nia po rząd ku na te re nie gmi ny Nie mo -
dlin. Do ko na no wy bo ru me to dy opar tej
na licz bie miesz kań ców za miesz ku ją cych
da ną nie ru cho mość.

Mie sięcz na staw ka opła ty za go spo -
da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi to:

1) 13,50 PLN od każ de go miesz kań ca
za od pa dy zbie ra ne i od bie ra ne
w spo sób se lek tyw ny,

2) 25,00 PLN od każ de go miesz kań ca
za od pa dy zmie sza ne tzn. wszyst kie
od pa dy umiesz czo ne tyl ko w jed -
nym po jem ni ku (do ty czy osób któ -
re, nie bę dą do ko ny wa ły se gre ga cji).

Opła tę za go spo da ro wa nie od pa da mi
ko mu nal ny mi uisz czać na le ży 

kwar tal nie, bez we zwa nia, w ka sie
Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie lub

prze le wem na je go
ra chu nek ban ko wy 

nr 44 8890 1079 0009 4009 2006 0001

do  10 dnia każ de go mie sią ca roz po -
czy na ją ce go kwar tał, za da ny kwar tał.

Pierw szej wpła ty na le ży do ko nać
do 10 lip ca 2013 r.

Opła ty za go spo da ro wa nie od pa da mi
ko mu nal ny mi bę dą na li cza ne zgod nie ze
zło żo ną przez wła ści cie la nie ru cho mo ści
de kla ra cją. W przy pad ku nie zło że nia de -
kla ra cji o wy so ko ści opła ty za go spo da ro -
wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi al bo
w przy pad ku po ja wie nia się uza sad nio -
nych wąt pli wo ści co do da nych za war tych
w de kla ra cji, wy so kość opła ty za go spo da -
ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi okre ślo -
na zo sta nie w dro dze de cy zji. De kla ra cję,
wła ści ciel nie ru cho mo ści (oso by za miesz -
ka łe w bu dyn kach wie lo ro dzin nych po -
win ny skon tak to wać się w tej spra wie
z za rząd cą/ ad mi ni stra to rem bu dyn ku) zo -
bo wią za ny jest zło żyć w Urzę dzie Miej skim
w Nie mo dli nie do 28 lu te go 2013 r.

Bio rąc pod uwa gę za ist nia łe zmia -
ny każ dy wła ści ciel nie ru cho mo ści po wi -
nien roz wią zać umo wę na wy wóz
od pa dów ko mu nal nych ze skut kiem
na dzień 1 lip ca 2013 r.

Wzo ry pism roz wią zu ją cych umo wę
do stęp ne są na www.nie mo dlin.pl w za -
kład ce „Czy sta gmi na Nie mo dlin”.

Jak se gre go wać od pa dy?

Pod sta wo we in for ma cje na te mat
za sad se gre go wa nia od pa dów w gmi -
nie Nie mo dlin.

Przed miot sta je się od pa dem wte dy,
gdy prze sta je być nam uży tecz ny. Na le ży
go wów czas wrzu cić do od po wied nie go
po jem ni ka, aby nie sta no wił za gro że nia,
da jąc mu jed no cze śnie dru gie ży cie, tj.
szan sę na to, że od pad w pro ce sie re cy -
klin gu znów sta nie się uży tecz ny.

Czło wiek wy twa rza róż ne od pa dy.
Wrzu ca jąc je do jed ne go po jem ni ka, nie
do ko nu je my ich se gre ga cji. Utrud nia my
wów czas za go spo da ro wa nie i re cy kling
od pa dów.

Roz dzie la jąc od pa dy na po szcze gól ne
ro dza je, do ko nu je my se gre ga cji we dług
ich wspól nych cech. Przy czy nia my się
w ten spo sób do ob ni że nia kosz tów i uła -
twie nia ich dal sze go za go spo da ro wa nia.

Se gre gu jąc od pa dy, przy czy niasz się
do ochro ny śro do wi ska i za osz czę dzasz
na wła snych wy dat kach, uła twiasz pro ce -
sy ich re cy klin gu. Prze pi sy zno we li zo wa -
nej usta wy gwa ran tu ją, że opła ta
za od pa dy po se gre go wa ne jest niż sza. Se -
gre ga cja to czy sty zysk.

Po wtór ne wy ko rzy sta nie czy prze twa -
rza nie po se gre go wa nych od pa dów znaj -
du je co raz szer sze za sto so wa nie
w pro duk tach co dzien ne go użyt ku. Se gre -
gu jąc od pa dy, oszczę dza my za so by na tu -
ral ne: wo dę i ener gię. Z od pa dów mo gą
po wstać np. chu s tecz ki hi gie nicz ne, pa pier
to a le to wy, kub ki, do nicz ki, kol czy ki, ko sze,
to reb ki, a na wet me ble czy ubra nia.

Pa mię taj, że naj lep szym spo so bem
za go spo da ro wa nia od pa dów jest ogra ni -
cza nie ilo ści ich po wsta wa nia w związ ku
z czym:

– za wsze zgnia taj pusz ki, kar to ny i bu -
tel ki pla sti ko we przed wrzu ce niem
do po jem ni ka,

– wy rzu caj bu tel ki bez na krę tek i kor -
ków,

– wy bie ra jąc się na za ku py, za bie raj ze
so bą wła sne siat ki np. lnia ne, dzię ki
te mu ogra ni czysz zu ży cie pla sti ko -
wych to re bek, a przy nie sio ną do do -
mu tor bę fo lio wą, wy ko rzy staj, np.
ja ko wo rek na śmie ci,

– zwróć uwa gę, co pro du cent pro po -
nu je zro bić z opa ko wa niem po wy -
ko rzy sta niu je go za war to ści (zo bacz
znak na opa ko wa niu),

– do wy cie ra nia uży waj szma tek wie -
lo krot ne go uży cia za miast pa pie ro -
wych ręcz ni ków.

Po jem ni ki prze zna czo ne do se gre ga -
cji od pa dów:

Po jem nik czar ny lub po dob ny np.
gra fi to wy słu ży do zbie ra nia od pa dów
zmie sza nych, nie za wie ra ją cych od pa dów
pod le ga ją cych se gre ga cji.

Po jem nik żół ty słu ży do zbie ra nia
od pa dów opa ko wa nio wych lek kich, skła -
da ją cych się z two rzyw sztucz nych, pa pie -
ru, kar to nu, tek tu ry, me ta li, opa ko wań
wie lo war stwo wych.

Wrzu ca my czy ste, pu ste opa ko wa nia:

– od krę co ne i zgnie cio ne bu tel ki pla -
sti ko we po na po jach (np. ty pu PET),

– bu tel ki pla sti ko we po ko sme ty kach
i środ kach czy sto ści,

– pla sti ko we opa ko wa nia po żyw no -
ści (np. po jo gur tach, ser kach, ke fi -
rach, mar ga ry nach),

– fo lię i to reb ki z two rzyw sztucz nych,
– pusz ki po na po jach, kon ser wach,
– drob ny złom że la zny oraz drob ny

złom me ta li ko lo ro wych (np. za baw -
ki, na rzę dzia),

– ga ze ty, książ ki, ka ta lo gi, ze szy ty,
– pa pie ro we tor by i wor ki,
– pa pier szkol ny, biu ro wy,
– opa ko wa nia wie lo ma te ria ło we,
– kar to ny i tek tu rę oraz zro bio ne

z nich opa ko wa nia.

Nie wrzu ca my:

– nie opróż nio nych opa ko wań,
– opa ko wań po ole jach sil ni ko wych,

sma rach,
– sty ro pia nu,
– gu my,
– pu szek po far bach, 
– od pa dów hi gie nicz nych (np. wa ci ki,

pod pa ski, pie lu chy),
– opa ko wań po ae ro zo lach, le kach

oraz opa ko wań po środ kach che -
micz nych.

Po jem nik zie lo ny słu ży do zbie ra nia
od pa dów opa ko wa nio wych ze szkła

Wrzu ca my:

– bu tel ki i sło iki szkla ne po na po jach
i żyw no ści,

– bu tel ki po na po jach al ko ho lo wych,
– szkla ne opa ko wa nia po ko sme ty -

kach.

Nie wrzu ca my:

– por ce la ny i ce ra mi ki,
– ża ró wek, lamp elek trycz nych, re flek -

to rów, ekra nów te le wi zyj nych,
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– szkła sto ło we go, szkła oku la ro we go,
szkła ża ro od por ne go i okien ne go,

– lu ster, szyb sa mo cho do wych.

Po jem nik lub wo rek brą zo wy słu ży
do zbie ra nia od pa dów bio de gra do wal -
nych, w tym zie lo nych.

Wrzu ca my:

– reszt ki je dze nia po cho dze nia ro ślin -
ne go,

– sko rup ki po jaj kach i łu pi ny orze -
chów,

– to reb ki po her ba cie, fu sy po ka wie,
– tra wę, li ście i chwa sty, czę ści ro ślin ne

(kwia ty do nicz ko we, kwia ty cię te),
– drob ne ga łę zie drzew i krze wów.

Nie wrzu ca my:

– resz tek mię sa i ko ści,
– resz tek je dze nia po cho dze nia nie

ro ślin ne go,
– peł nych pa pie ro wych wor ków z od -

ku rza cza.

Po jem nik czer wo ny słu ży do zbie ra -
nia od pa dów nie bez piecz nych.

Wrzu ca my:

– ole je sma ro we,
– ba te rie i aku mu la to ry,
– od pa dy me dycz ne i we te ry na ryj ne,
– świe tlów ki i ża rów ki ener go osz -

częd ne,
– prze ter mi no wa ne le ki.

Nie bez piecz ne od pa dy moż na
prze ka zy wać do wy zna czo nych bez -
płat nych punk tów zbiór ki:

– prze ter mi no wa ne le ki – do po jem -
ni ków w ap te kach,

– ba te rie – do po jem ni ków w skle -
pach, urzę dach, szko łach itp.,

– po zo sta łe tj. kle je, roz pusz czal ni ki, far -
by, środ ki ochro ny ro ślin, ae ro zo le,
środ ki czysz czą ce, środ ki do kon ser wa -
cji drew na oraz opa ko wa nia po tych
sub stan cjach, a tak że świe tlów ki, lam -
py flu ore scen cyj ne i aku mu la to ry
– do Punk tów Se lek tyw nej Zbiór ki Od -
pa dów Ko mu nal nych (PSZOK).

Po jem ni ki po ma rań czo we słu żą
do zbie ra nia od pa dów bu dow la nych po -
wsta ją cych przy re mon tach bu dyn ków
miesz kal nych.

Wrzu ca my:

– gruz bu dow la ny.

Od pa dy wy two rzo ne spo ra dycz nie,
w zwięk szo nej ilo ści, mo gą być zbie ra ne
do wor ków.

Od biór od pa dów wy two rzo nych
na te re nie nie ru cho mo ści za miesz ka -
łych:

1) od wła ści cie la nie ru cho mo ści od -
bie ra na bę dzie każ da ze bra na ilość
od pa dów ko mu nal nych,

2) frak cje od pa dów ko mu nal nych
zbie ra nych i se lek cjo no wa nych
na te re nie nie ru cho mo ści dzie li się
na czte ry gru py ze wzglę du na spo -
sób se lek cji i czę sto tli wość od bio ru:

a) od pa dy zmie sza ne po zo sta łe
po se lek cji od pa dów – zbie ra ne
nie rza dziej niż 1 raz w mie sią cu
w za bu do wie jed no ro dzin nej
i nie rza dziej niż 1 raz na dwa ty -
go dnie w za bu do wie wie lo ro -
dzin nej,

b) od pa dy opa ko wa nio we lek kie
do których za li cza się ma ku la tu -
rę, opa ko wa nia z kar to nu i tek -
tu ry, opa ko wa nia z two rzyw
sztucz nych, opa ko wa nia wie lo -
ma te ria ło we, fo lię, pusz ki me ta -
lo we – zbie ra ne co naj mniej 1
raz na dwa mie sią ce,

c) opa ko wa nia szkla ne – zbie ra ne
co naj mniej 1 raz na kwar tał,

d) od pa dy bio de gra do wal ne,
w tym zie lo ne – zbie ra ne nie
rza dziej niż 1 raz w mie sią cu
w za bu do wie jed no ro dzin nej
i nie rza dziej niż 1 raz na dwa ty -
go dnie w za bu do wie wie lo ro -
dzin nej.

Co za tem po wyż sze ozna cza dla
miesz kań ca gmi ny Nie mo dlin?

Je śli zde cy du jesz, okre śla jąc to w de -
kla ra cji zło żo nej w Urzę dzie Miej skim
w Nie mo dli nie do dnia 28 lu te go, że:

1. BĘ DZIESZ SE GRE GO WAŁ OD PA -
DY zgod nie z za sa da mi okre ślo ny mi w Re -
gu la mi nie utrzy ma nia czy sto ści
i po rząd ku na te re nie gmi ny Nie mo dlin,
pła cisz opła tę w wy so ko ści 13,50 PLN
od każ dej za miesz ka łej w Two jej nie ru -
cho mo ści oso by.

Po trzeb ne Ci bę dą wów czas na stę -
pu ją ce po jem ni ki (lub wor ki):

– czar ny lub po dob ny (np. gra fi to wy),
w któ rym umie ścisz od pa dy zmie -
sza ne (czy li wszyst kie te, któ re nie
mo gą tra fić do po jem ni ków sta no -
wią cych pod sta wę se gre ga cji, tj.
do żół te go, zie lo ne go i brą zo we go),

– żół ty, w któ rym umie ścisz od pa dy
opa ko wa nio we lek kie, skła da ją ce się
z two rzyw sztucz nych, pa pie ru, kar -

to nu, tek tu ry, me ta li, opa ko wań
wie lo war stwo wych,

– zie lo ny, w któ rym umie ścisz od pa -
dy opa ko wa nio we ze szkła.

Nie ma obo wiąz ku po sia da nia po jem -
ni ków:

– brą zo we go do zbie ra nia od pa dów
bio de gra do wal nych, w tym zie lo nych.

Nie mu sisz mieć te go po jem ni ka
w przy pad ku gdy przy Two jej nie ru cho -
mo ści znaj du je się kom po stow nik.

– czer wo ne go – do zbie ra nia od pa -
dów nie bez piecz nych,

– po ma rań czo we go – do zbie ra nia
od pa dów bu dow la nych po wsta ją -
cych przy re mon tach bu dyn ków
miesz kal nych.

Mo żesz je mieć, ale nie mu sisz. Je śli się
nie zde cy du jesz na te po jem ni ki, wów czas
od pa dy, któ re po win ny do nich tra fić,
masz obo wią zek prze ka zać do wy zna czo -
nych bez płat nych punk tów zbiór ki, tj.
prze ter mi no wa ne le ki – do po jem ni ków
w ap te kach, ba te rie – do po jem ni ków
w skle pach, urzę dach, szko łach itp., po zo -
sta łe do Punk tu Se lek tyw nej Zbiór ki Od -
pa dów Ko mu nal nych (PSZOK).

2. NIE BĘ DZIESZ SE GRE GO WAŁ OD -
PA DÓW – pła cisz opła tę w wy so ko -
ści 25,00 PLN od każ dej za miesz ka łej
w Two jej nie ru cho mo ści oso by.

Po trzeb ny Ci bę dzie wów czas tyl ko je -
den po jem nik w ko lo rze czar nym lub po -
dob ny (np. gra fi to wy), do któ re go
wrzu cisz każ dy od pad.

Oso by za miesz ka łe w za bu do wie
wie lo ro dzin nej (np. w blo kach, ka mie -
ni cach itp.) po win ny skon tak to wać się
z za rząd ca mi i ad mi ni stra to ra mi tych
nie ru cho mo ści w ce lu usta le nia za sad
skła da nia de kla ra cji oraz za sad go spo -
da ro wa nia od pa da mi.

Szcze gó ło we in for ma cje na te mat:
– czę sto tli wo ści od bie ra nia od pa dów

od miesz kań ców (har mo no gra mu
od bio ru),

– lo ka li za cji bez płat nych punk tów,
gdzie bę dzie moż na od dać prze ter -
mi no wa ne le ki czy zu ży te ba te rie,

– lo ka li za cji Punk tu Se lek tyw nej
Zbiór ki Od pa dów Ko mu nal nych
(PSZOK), gdzie bę dzie moż na od dać
wszel kie po zo sta łe od pa dy uprzed -
nio po se gre go wa ne, zo sta ną prze -
ka za ne w ter mi nie póź niej szym.

O wszel kie in ne in for ma cje moż na py -
tać w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli nie,
ul. Bo ha te rów Po wstań Ślą skich 37, w po -
ko ju nr 33 lub pod nr tel. 77 4606 295
wew. 221.
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Tra dy cją sta ło się już, że tuż przed świę -
ta mi Bo że go Na ro dze nia, w Szko le Pod -
sta wo wej w Ro gach, ma miej sce uro czy -
stość wrę cze nia sta tu etek Ta de usza,
na zwa nych tak od imie nia pa tro na szko ły
– Ta de usza Ko ściusz ki. 

Nie ina czej by ło w tym ro ku. Tym ra zem już
po raz ósmy oso by zwią za ne ze szko łą, przy ja cie le,
dar czyń cy, ro dzi ce i oso by współ pra cu ją ce z pla -
ców ką w Ro gach, zo sta ły od zna czo ne tym za szczyt -
nym wy róż nie niem. Ga la roz da nia Ta de uszy od by ła
się 20 grud nia br. w sa li gim na stycz nej Szko ły Pod -
sta wo wej w Ro gach.

Na przy by łych go ści, przed sta wi cie li władz gmi -
ny Nie mo dlin, ro dzi ców, na uczy cie li, spo łecz ność za -
miesz ku ją cą Ro gi, spon so rów i przy ja ciół szko ły, cze -
ka ło wie le atrak cji. Już sam wy strój sa li
gim na stycz nej w Ro gach wpro wa dzał w świą tecz ny
na strój i zwia sto wał wspa nia ły wie czór. Dy rek tor
szko ły w Ro gach, Jo lan ta Włoch, ser decz nie przy wi -
ta ła go ści, na wią zu jąc tak że do zbli ża ją cych się
świąt:

– Wi gi lia w tra dy cji pol skiej to czas nie zwy kły.
Żad ne in ne świę ta nie wy wo łu ją ty lu emo cji, nie ma -
ja ta kie go uro ku. Dzię ku je my bar dzo Pań stwu za to,
że ze chcie li ście spo tkać się dzi siaj w ten ma gicz ny
wie czór, aby wśród zna jo mych, są sia dów i przy ja ciół
zło żyć so bie ży cze nia i prze ła mać się opłat kiem. To
co rocz ne spo tka nie, po za skła da niem so bie ży czeń,
jest tak że oka zją do uho no ro wa nia osób, któ re wspie -
ra ją i po ma ga ją szko le w Ro gach, a tak że do za pre -
zen to wa nia ta len tów uczniów wy stę pu ją cych w czę -
ści ar ty stycz nej.

Po tej za po wie dzi, przy szła ko lej na ofi cjal ne za -
pre zen to wa nie osób wy róż nio nych Ta de uszem, któ -
re go przy zna no tra dy cyj nie w trzech ka te go riach.
War to za zna czyć, że do tej po ry sta tu et kę tę do sta -
ło już czter dzie ści pięć osób za słu żo nych dla szko ły,
w tym trzy oso by praw ne. O jej przy zna niu de cy du -
je ka pi tu ła, a każ dy czło nek ka pi tu ły ma pra wo zgła -
sza nia kan dy da tów dro gą dys ku sji oraz wy mia ny
ar gu men tów za po szcze gól ny mi kan dy da ta mi. Oso -
ba raz uho no ro wa na mo że po now nie zo stać wy róż -
nio na w na stęp nych edy cjach kon kur su.

– Wie le wspa nia łych osób zgro ma dzi ło się wo -
kół na szej szko ły. Wśród lau re atów Ta de uszy są ab -

sol wen ci, ro dzi ce, wła ści cie le firm. Są rów nież wło da -
rze Nie mo dli na. Wszyst kie te oso by łą czy jed no:
życz li wość i chęć wspie ra nia na szych dzia łań. Dzię -
ku ję i gra tu lu ję tym oso bom, któ re za chwi lę zo sta -
ną wy róż nio ne i uho no ro wa ne sta tu et ką Ta de -
usz 2012 – po wie dzia ła Jo lan ta Włoch tuż
przed wrę cze niem na gród.

A oto lau re aci Ta de usza 2012:
Ka te go ria I – Oso bą wspie ra ją ca szko -

łę w spo sób szcze gól ny
Jo lan ta Bur ko, któ ra in te re su je się ży ciem szko -

ły, bie rze czyn ny udział w jej przed się wzię ciach.
Wspie ra du cho wo i rze czo wo wie le im prez szkol -
nych, po ma ga w ich or ga ni za cji, two rząc wspa nia -
łe de ko ra cje i ele men ty sce no gra fii, któ re na da ją
nie zwy kły na strój uro czy sto ściom.

Ka zi mierz Gór ski – za uczest nic two w ży ciu
szko ły, a w szcze gól no ści za po moc w re ali za cji za -
dań or ga ni za cyj nych, za kre owa nie po zy tyw nych
prze mian ro gow skiej pla ców ki, za życz li wość i wspie -
ra nie ini cja tyw szko ły.

Ka te go ria II – Dzia łal ność na rzecz
szko ły 

Zbi gniew No wak – ro dzic i czło nek ra dy ro dzi -
ców – sta tu et kę otrzy mał za współ pra cę i po moc,
za życz li wość i za an ga żo wa nie na rzecz na szej szko -
ły. Swo ją szcze gól ną obec ność w ży ciu szko ły za zna -
czył po przez re no wa cję bo iska do pił ki noż nej.

Ire ne usz Głąb – ab sol went szko ły w Ro gach
– sta tu et kę otrzy mał za bez in te re sow ną po moc,
za wszel kie prze ja wy życz li wo ści i wspie ra nie na -
szych ini cja tyw, a w szcze gól no ści za re no wa cję bo -
iska szkol ne go.

Ka te go ria III – Dar czyń ca, spon sor
An drzej Kri st man – pre zes fir my Eu ro se rvi ces

– sta tu et kę Ta de usza otrzy mał za bez in te re sow na po -
moc i bez płat ny prze wóz dzie ci na za wo dy spor to we.

Po raz pierw szy w tym ro ku zo sta ły wy róż nio ne
oso by, któ re przez ostat nie la ta uczest ni czy ły w pro -
ce sie roz wo ju i pro mo cji szko ły i by ły jej czę ścią. Dy -
rek tor szko ły do ko na ła de ko ra cji lau re atów od zna -
cze nia „Be ne Me ri tus Scho lae” – „Za słu żo ny szko le”.
Wy róż nie ni zo sta li: Bar ba ra Wi tek, Jo lan ta Bur ko,
An na Ję drze jew ska, An na Pro che ra, Zdzi sław Wa sy -
lik, Wie sław Po go now ski, Jan Ło ziń ski, An drzej Do -
ma lew ski, Da wid Włoch, Zbi gniew Szur gut, Ma riusz
Szur gut, Ire ne usz Głąb, Ire ne usz Pro che ra, Ka zi mierz
Nie byl ski, Sła wo mir Kow nac ki, Zbi gniew No wak, Ra -
fał Do ma lew ski, Grze gorz Lam pa.

– Dzię ku je my ra dzie pe da go gicz nej za wy róż nie -
nie nas. My ślę, że ci, któ rzy do sta li te od zna cze nie,
nie po prze sta ną na tym i bę dą da lej po ma gać szko -
le, aby w przy szło ści otrzy mać nie Fry de ry ka, ale naj -
waż niej sze wy róż nie nie, Ta de usza – po wie dzia ła An -
na Ję drze jew ska.

Uro czy stość za koń czył mon taż słow no -mu zycz -
ny pt. „Prze każ my so bie znak po ko ju” w wy ko na niu
uczniów przy go to wa nych przez Kry sty nę Ku śnierz
i Wal de ma ra Ju zwę.

mk

Ta de usze roz da ne

Laureaci nagrody Tadeusza 2012

Wyróżnieni odznaką Bene Meritus Scholae



Nie mo dlin 1945
Ciem ność, agre syw ne świa tła, huk

ka ra bi nów i wy bu cha ją cych bomb.
Na sce nę wcho dzi Bar tło miej Ko strze -
wa pod eskor tą trzech żoł nie rzy. Tak
roz po czę ła się pro mo cja książ ki pt.
„Nie mo dlin 1945”, któ ra od by ła się 24
stycz nia br. w sa li wi do wi sko wej
Ośrod ka Kul tu ry. Książ ka przed sta wia
dzia ła nia wo jen ne zi mą ro ku 1945
w daw nym po wie cie nie mo dliń skim. 

– Sta ra łem się na pi sać tę książ kę w ta ki
spo sób, aby nie znie chę cić osób, któ re na co
dzień nie in te re su ją się dzia ła nia mi mi li tar ny mi
– mam na dzie ję, że tak się sta ło. –Nie chcia łem
nadać jej cha rak te ru spe cja li stycz nej pra cy woj -
sko wej, ani prze ła do wać in for ma cja mi. Czę sto
przy ta czam wspo mnie nia uczest ni ków i sta ram
się nie ko men to wać. Przed sta wiam woj nę ta ką,
ja ka by ła, w ca łej swo jej zło żo no ści – po wie dział
na wstę pie au tor. I ta ki też cha rak ter mia ło sa -
mo spo tka nie. Bar tło miej Ko strze wa nie za sy pał
zgro ma dzo nej pu blicz no ści szcze gó ła mi walk
pro wa dzo nych w na szym ma łym re gio nie. Po ka -
zał za to, jak świad ko wie wy da rzeń sprzed
sześć dzie się ciu ośmiu lat za pa mię ta li tam te wy -
da rze nia oraz sam Nie mo dlin. Szcze gól nie cie -
ka we oka za ły się wspo mnie nia żoł nie rzy es toń -
skich, któ rzy w sze re gach 20 Dy wi zji
Gre na die rów Waf fen SS bra li udział w wal kach
na zie mi nie mo dliń skiej. Au to ro wi książ ki „Nie -
mo dlin 1945” to wa rzy szy li człon ko wie Gru py
Re kon struk cji Hi sto rycz nej Fe stung Bre slau, któ -
rzy za pre zen to wa li stro je i wy po sa że nie ów cze -
snych żoł nie rzy.

– Iskrą, któ ra spo wo do wa ła, że w ogó le za -
in te re so wa łem się tą te ma ty ką, by ła książ ka
pro fe so ra Da mia na Tom czy ka „Prze ła ma nie li -
nii Od ry w 1945 r. przez Ar mię Ra dziec ką
na Ślą sku Opol skim”. Do tej książ ki mam szcze -
gól ny sen ty ment, po nie waż zo sta ła ona wy da -
na w ro ku, w któ rym się uro dzi łem. Pro fe sor zgo -
dził się na pi sać wstęp do mo jej książ ki, co jest
dla mnie za szczy tem. Mó wiąc o wkła dzie pro fe -
so ra Tom czy ka, mu szę wspo mnieć o oso bach,
któ re w spo sób szcze gól ny po mo gły mi w re ali -
za cji te go pro jek tu. Przede wszyst kim są to moi
współ pra cow ni cy: pan Da niel Po do biń ski, któ ry
na pi sał je den z pod roz dzia łów do ty czą cy lot ni -
ska w Wierz biu i pan Ma rek Wło dar czyk, któ ry
po mógł mi opra co wy wać stra ty wojsk ra dziec -
kich. Rów nież wdzięcz ny je stem pa nu Ma riu szo -
wi Woź nia ko wi za po moc przy opra co wy wa niu
map – po wie dział au tor.

Dal sza część spo tka nia mia ła miej sce
w foy er nie mo dliń skie go ośrod ka, gdzie Bar tło -
miej Ko strze wa pod pi sy wał eg zem pla rze swo jej
książ ki.

mk
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Niemodlina
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Be tle jem pol skie
– wi do wi sko ja seł ko we

Dwa ra zy gra ne (21.12.12 oraz 5.01.13)
i dwa ra zy bar dzo do brze przy ję te przez
pu blicz ność, któ ra za peł ni ła po brze gi wi -
dow nię sa li wi do wi sko wej Ośrod ka Kul tu -
ry w Nie mo dli nie. Gru pa te atral na na sze go
ośrod ka wy sta wi ła „Be tle jem pol skie”
– na pi sa ne w 1904 ro ku przez Lu cja na Ry -
dla wi do wi sko ja seł ko we.

Gru pa te atral na pro wa dzo na przez Mał go rza -
tę Do lak sta nę ła przed wy ma ga ją cym za da niem,
po nie waż bo ha te ro wie „Be tle jem pol skie go” mó wią
gwa rą i nie ła twym wier szem mło do pol skim. Po za
tym owe ja seł ka nie są tra dy cyj ną hi sto rią na ro dzin
Je zu sa. Au tor umie ścił ak cję we współ cze snej so bie
Pol sce, bę dą cej pod za bo ra mi. Stwo rzył przez to wi -

do wi sko sym bo licz ne: po stać He ro da w dru gim ak -
cie jest sym bo lem wład ców–za bor ców Pol ski,
a w trze cim ak cie na ro dzo ne go Pa na od wie dza ją Ka -
zi mierz Wiel ki (w nie mo dliń skiej wer sji Bo le sław
Chro bry), Wła dy sław Ja gieł ło i Jan III So bie ski – sym -
bo le Pol ski zwy cię skiej. Ry del stwo rzył rów nież dru gi
plan tej hi sto rii. Mo ment na ro dzin Chry stu sa jest też
chwi lą star cia do bra ze złem, świa tła z ciem no ścią.
Naj le piej by ło to wi dać w dru gim ak cie, w któ rym
sce nę za la ła czerń i czer wień. Wśród tych barw, sza -
tan na kła niał ser ce He ro da do wy ro ku na nie win nych
dzie ciach, na Pol sce.

Nie ła twe w od bio rze i peł ne sym bo li, „Be tle jem
pol skie” spo tka ło się z ży wym za in te re so wa niem
i po obu przed sta wie niach mło dzi ak to rzy i re ży ser -
ka zo sta li na gro dze ni grom ki mi bra wa mi za wło żo -
ną pra cę. Przy go to wa nia do przed sta wie nia bo ga te -
go w sce no gra fię, stro je, ko lę dy i ta niec, trwa ły
od wrze śnia 2012 ro ku.

Gru pa Te atral na Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo -
dli nie w skła dzie: ucznio wie Li ceum i Gim na zjum Ze -
spo łu Szkół im. Bo le sła wa Chro bre go, Szko ły Pod -
sta wo wej nr 2 im. M. Skło dow skiej – Cu rie
w Nie mo dli nie, Szko ły Pod sta wo wej nr 1 im. Ja nu -
sza Kor cza ka w Nie mo dli nie, Szko ły Pod sta wo wej
w Gra czach im. 27 Wo łyń skiej Dy wi zji AK, Pu blicz -
ne go Gim na zjum im. Pol skich No bli stów w Gra -
czach oraz go ścin nie wy stą pi li wy cho wan ko wie
Przed szko la nr 2 w Nie mo dli nie.

mk

Wie czór ko lęd
Stu dia Pio sen ki

W pią tek 24 stycz nia br. miał miej -
sce wie czór ko lęd, na któ rym za śpie wa -
ły dzie ci i mło dzież uczęsz cza ją cy na za -
ję cia wo kal ne do nie mo dliń skie go
Ośrod ka Kul tu ry.

Na na stro jo wo pod świe tlo nej sce nie z ży wą
cho in ką, po śród mie nią cych się śnie ży nek, wy stą -

pi ło osiem na ścio ro wy ko naw -
ców w róż nym wie ku: naj młod -
sza wy ko naw czy ni mia ła pięć
lat, zaś naj star sze dziew czy ny
cho dzą już do gim na zjum. Jak
róż ny był wiek wy ko naw ców,
tak też róż ne by ły śpie wa ne ko -
lę dy i pa sto rał ki – tra dy cyj ne
i do brze zna ne wszyst kim jak
np. Dzi siaj w Be tle jem, Gdy się

Chry stus ro dzi, ale rów nież Pa da śnieg, Świeć
gwiaz decz ko. Za ję cia w ra mach Stu dia Pio sen ki
pro wa dzą dwie in struk tor ki Ośrod ka Kul tu ry: Na -
ta lia Kry jom i Mag da le na Krze mień, któ ra po pro -
wa dzi ła wie czór ko lęd, jak rów nież, nie ocze ki wa nie
dla niej sa mej, za śpie wa ła jed na pa sto rał kę.

Pierw sze wy stą pie nia, prze zwy cię żo na tre -
ma, pięk ne ko lę dy, ra dość ro dzi ców, dziad ków
i zna jo mych – to wszyst ko by ło udzia łem obec -
nych na ko lej nym już, tra dy cyj nym wie czo rze ko -
lęd na sze go Ośrod ka Kul tu ry. mk

25-le cie SPAK -u 21 grud nia 2012 r. w te atrze Ram pa
w War sza wie od by ła się uro czy sta ga la
z oka zji 25-le cia Sto wa rzy sze nia Pol skich
Ar ty stów Ka ry ka tu ry, za ło żo ne go w ro -
ku 1987 przez Ery ka Li piń skie go.

Pod czas ju bi le uszo wej uro czy sto ści do ko na no
otwar cia jed nej z naj więk szych wy staw pol skiej ka -
ry ka tu ry i ry sun ku sa ty rycz ne go „Ko niec żar tów”.
Na wy sta wie za pre zen to wa no 900 ry sun ków 168
au to rów, w tym rów nież na sze go ko le gi Mi cha ła
Gra czy ka. Pod czas uro czy sto ści na sce nie wy stą pi -
li ar ty ści -przy ja cie le SPAK -u: Ma ciej Pie trzyk, Ma rek
Ma jew ski, Ja cek Fe do ro wicz i An drzej Ter lec ki. Pod -
su mo wa niem wy stę pów był hu mo ry stycz ny spek -
takl za gra ny przez ak to rów te atru Ram pa o te ma -
ty ce wi gi lij nej.

red.
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Wer ni saż wy sta wy
„Pta ki wo kół nas” 

Za pra sza my na wy sta wę fo to gra fii Ka zi mie rza
Kiej zy „Pta ki wo kół nas”, któ ra bę dzie mia ła miej sce
w czwar tek 21 lu te go o godz. 18.00 w Ośrod ku Kul -
tu ry w Nie mo dli nie. 

Ka zi mierz Kiej za jest miesz kań cem Tu ło wic. Z wy -
kształ ce nia jest elek try kiem, ope ra to rem i gra fi kiem
kom pu te ro wym. Jed nak je go naj więk szą pa sją sta ła
się or ni to lo gia i mi łość do przy ro dy. Od wio sny 2007
ro ku re gu lar nie od da je się ob ser wo wa niu flo ry i fau -
ny w Bo rach Nie mo dliń skich, po nad to jest człon kiem
i dzia ła czem Ogól no pol skie go To wa rzy stwa Ochro ny
Pta ków w Mar kach k. War sza wy, Ślą skie go To wa rzy -
stwa Or ni to lo gicz ne go przy Uni wer sy te cie Wro cław -
skim, Opol skiej Gru py Or ni to lo gicz nej w Opo lu.

Za pro sze nie
na pro mo cję
książ ki

Bur mistrz Nie mo dli na
i Wy daw nic two Re pli ka za -
pra sza ją na spo tka nie au -
tor skie z Mar kiem Ko prow -

skim – au to rem książ ki „Wo łyń. Epo pe ja pol skich
lo sów 1939-2013”, któ re od bę dzie się w 7 mar ca br.
o godz. 18.00 w sa li wi do wi sko wej Ośrod ka Kul tu ry
w Nie mo dli nie. WSTĘP WOL NY.

Ka ba ret Ske czów Mę czą cych
wy stą pi w Nie mo dli nie

8 mar ca (pią tek) o godz. 20.30 w Ośrod ku Kul -
tu ry w pro gra mie „Z ży cia niż szych sfer – spek takl
w 3D” wy stą pi Ka ba ret Ske czów Mę czą cych. Bi le ty
w ce nie 35 zł są do stęp ne w se kre ta ria cie Ośrod ka
Kul tu ry w Nie mo dli nie. Za pra sza my!

Z ży cia niż szych sfer – spek takl w 3D. Naj now -
szy pro gram Ka ba re tu Ske czów Mę czą cych bę dą cy
ada pta cją ni gdy wcze śniej nie pu bli ko wa nych opo -
wia dań Mroż ka*. Zre ali zo wa ny z roz ma chem god -
nym Broad way ow skich mu si ca li spek takl, jest pró bą
od po wie dzi na fun da men tal ne py ta nie „jak żyć pa -
nie pre mie rze”? Tech no lo gia 3D, któ ra jest ni czym in -
nym jak ta nim chwy tem mar ke tin go wym, przy bli ży
i uwy pu kli pro ble my prze cięt ne go Po la ka. Twór com
spek ta klu przy świe ca jed na za sa da – przede wszyst -
kim ma być bar dzo śmiesz nie. Zo bacz cie więc cze go
war to ścio we go moż na do wie dzieć się od pa cjen ta
w szpi ta lu psy chia trycz nym, spo tkaj cie le gen dar ne
już po sta cie np. Kła ka i Śru bę, w cał kiem no wych od -
sło nach, do wiedz cie się na ja kie za po mo gi mo że cie
li czyć, na wet je śli ich nie po trze bu je cie. Bo każ dy
z nas w niż szych sfe rach znaj dzie coś dla sie bie i coś
o so bie, a jak nie, to za wsze jest 3D.

* Boh dan Mro żek – by ły por tier gim na zjum,
wie lo krot nie od no to wa ny w urzę dzie pra cy, kon te sta -
tor win w rocz ni ku bie żą cym... jak coś, to ro bi te raz
drob ne re mon ty.

Wer ni saż wy sta wy „Po dro dze”
Ośro dek Kul tu ry

w Nie mo dli nie za pra sza
na wy sta wę prac Sła wo mi -
ra Łu czyń skie go „Po dro -
dze”, któ ra od bę dzie się 12
kwiet nia br. (pią tek)
o godz. 18.00 w Ośrod ku
Kul tu ry. Wstęp wol ny.

Sła wo mir Łu czyń ski,
miesz ka niec Pa bia nic, czło nek Sto wa rzy sze nia Pol -
skich Ar ty stów Ka ry ka tu ry (SPAK). Jest pierw szym Po -
la kiem, któ ry otrzy mał 100 na gród w kon kur sach sa -
ty rycz nych w kra ju i za gra ni cą. In te re su je się
rów nież fo to gra fią. Wy ni kiem te go jest wy sta wa
„Po dro dze”, na któ rej pre zen tu je wy bra ne fo to gra -
fie – od por tre tu po przez zdję cia re por ta żo we, col -
la ge, do pej za żu.

Re ci tal
Alek san dry Ka le ty

Ośro dek Kul tu ry
w Nie mo dli nie za pra sza
na re ci tal Alek san dry Ka le -

ty, wo ka list ki Sce ny Mło dzie żo wej Ośrod ka Kul tu ry,
lau re at ki na gro dy Grand Prix Mło dzie żo we go Prze -
glą du Twór czo ści Agniesz ki Osiec kiej „Bar dzo Wiel -
ka Wo da” we Wro cła wiu, któ ry od bę dzie się 12
kwiet nia br. (pią tek) o godz. 18.00 w sa li wi do wi sko -
wej Ośrod ka Kul tu ry. Wstęp wol ny.

Zbi gniew Wo dec ki wy stą pi
w Nie mo dli nie

16 ma ja br. od bę dzie się IX Ogól no pol ski Kon -
kurs na In ter pre ta cję Pio se nek Agniesz ki Osiec kiej
OCE ANY. Gwiaz dą kon cer tu lau re atów bę dzie Zbi -
gniew Wo dec ki. Wię cej in for ma cji już wkrót ce!

ZA PO WIE DZI KUL TU RAL NE

OCE ANY 2013
Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie już po raz dzie -

wią ty or ga ni zu je Ogól no pol ski Kon kurs na In ter -
pre ta cję Pio se nek Agniesz ki Osiec kiej „OCE ANY”.
Prze słu cha nia kon kur so we od bę dą się w dniu 16
ma ja o godz. 9.00 w sa li wi do wi sko wej Ośrod ka Kul -
tu ry, na to miast kon cert lau re atów od bę dzie się
w tym sa mym dniu o godz. 19.00.

RE GU LA MIN KON KUR SU OCE ANY

CE LE I ZA DA NIA KON KUR SU
• po pu la ry za cja twór czo ści Agniesz ki Osiec kiej,
• pro pa go wa nie po ezji o wy so kich wa lo rach

ar ty stycz nych,
• roz wi ja nie kul tu ry i wraż li wo ści mu zycz nej

mło dzie ży.
ZA SA DY KON KUR SU
• W Kon kur sie mo gą wziąć udział ucznio wie

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

• WKon kur sie mo gą uczest ni czyć so li ści idu ety. 
• Pod czas Kon kur su uczest ni cy pre zen tu ją je -

den wy bra ny utwór z twór czo ści Agniesz ki Osiec kiej.
• Wy ko naw cy oce nia ni bę dą w na stę pu ją cych

KA TE GO RIACH WIE KO WYCH:
1) Szko ły gim na zjal ne
2) Szko ły po nad gim na zjal ne
• LAU RE ACI OBO WIĄZ KO WO bio rą udział

w Kon cer cie Lau re atów w dniu Kon kur su, 16 MA JA
br. (czwar tek), GODZ. 19.00. Pod czas Kon cer tu Lau -
re aci wy ko nu ją na gro dzo ny utwór. W te go rocz nym
Kon cer cie Lau re atów wy stą pi Zbi gniew Wo dec ki.

• Or ga ni za tor wpro wa dza ogra ni cze nie licz by
uczest ni ków Kon kur su do 60 pod mio tów wy ko naw -
czych – o za kwa li fi ko wa niu de cy du je KO LEJ NOŚĆ
ZGŁO SZEŃ oraz ter mi no wa wpła ta akre dy ta cji
na kon to Or ga ni za to ra.

• Wszyst kie kwe stie spor ne roz strzy ga Or ga -
ni za tor.

• Kosz ty trans por tu po kry wa ją in sty tu cje de -
le gu ją ce.

WA RUN KI UCZEST NIC TWA
Wa run kiem uczest nic twa w Kon kur sie jest

prze sła nie kar ty zgło sze nia do dnia 8 MA JA 2013
r. na ad res: Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie,
ul. M Re ja 1, 49-100 Nie mo dlin, tel./faks (077)–
460–60-96 lub E -MA IL: pul sniem@o2.pl oraz
wpła ta akre dy ta cji za każ de go za kwa li fi ko wa ne -
go uczest ni ka Kon kur su w kwo cie 20 zł na kon to
do dnia 8 ma ja 2013 r.: BS w Na my sło wie o/ Nie -
modlin 83 8890 1079 0009 5035 2006 0001 z do -
pi skiem Oce any. 

UWA GA! LI STA UCZEST NI KÓW ZA KWA LI FI -
KO WA NYCH DO KON KUR SU zo sta nie po da na
do wia do mo ści na stro nie in ter ne to wej Ośrod ka
Kul tu ry w Nie mo dli nie: www.oknie mo dlin.org
w dniu 10 ma ja 2013 r. W przy pad ku re zy gna cji
z udzia łu w kon kur sie Or ga ni za tor nie zwra ca akre -
dy ta cji.

OCE NA
Oce ny wy ko naw ców do ko na Ju ry po wo ła ne

przez or ga ni za to ra Kon kur su we dług kry te riów:
• Do bór od po wied nie go re per tu aru i po ziom

wy ko na nia,
• In ter pre ta cja, spo sób i eks pre sja wy ko na nia

w od nie sie niu do tre ści, ogól ne wra że nie sce nicz ne,
• Wy ko naw cy bio rą cy udział w Kon kur sie zo -

sta ną uho no ro wa ni dy plo ma mi a Lau re aci na -
gro da mi.
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23 stycz nia br. w sa li wi do wi sko wej
Ośrod ka Kul tu ry od by ło się uro czy ste wrę -
cze nie li stów gra tu la cyj nych dla ro dzi ców
uczniów Szko ły Pod sta wo wej nr 2 w Nie -
mo dli nie.

– Ro dzi com skła dam ser decz ne gra tu la cje i wy -
ra zy uzna nia za trud wło żo ny w wy cho wa nie dzie -
ci. Wam, dro dzy ucznio wie skła dam gra tu la cje
za wy so kie wy ni ki w na uce oraz ży czę, aby ten
czas kon kur sów przed mio to wych, olim piad i za wo -
dów spor to wych za owo co wał dla was licz ny mi
i wy so ki mi osią gnię cia mi, za rów no na szcze blu
po wia to wym, wo je wódz kim, jak i ogól no pol skim

– gra tu lo wał i ży czył Mi ro sław Stan kie wicz w li ście
od czy ta nym przez Mał go rza tę Ko cha nek.

Szko ła im. Ma rii Cu rie -Skło dow skiej wy róż ni ła
rów nież oso by, któ re szko le po ma ga ją i wspie ra ją.

– Dro dzy ro dzi ce, dzię ki na szej współ pra cy i wa -
sze mu wspar ciu je ste śmy tu dzi siaj. Wy cho wa nie
mło de go czło wie ka na świa tłe go, kre atyw ne go,
a przede wszyst kim od po wie dzial ne go oby wa te la, to
ogrom ny trud. Wiel kie ukło ny i sza cu nek dla was

z na szej stro ny – po wie dzia ła dy rek tor szko ły Kry sty -
na Bar to sik -Pasz kow ska.

Dla ze bra nych w sa li wi do wi sko wej ro dzi ców
ucznio wie przy go to wa li przed sta wie nie „Baj ka sta ra
jak świat” w wy ko na niu te atrzy ku szkol ne go „Kla pa”
kie ro wa ne go przez Ewę Bar don -Le wan dow ską oraz
tań ce: po lo ne z, kra ko wia k i taniec no wo cze sny.

mk

Wy róż nie ni ro dzi ce i ucznio wie

IBUK w na szej
bi blio te ce 

Te raz wię cej ksią żek i ła twiej szy
do stęp! 15 grud nia uru cho mi li śmy
w na szej bi blio te ce moż li wość ko rzy -
sta nia z czy tel ni on -li ne www.ibuk.pl. 

Ibuk.pl to pierw sza i naj więk sza w Pol sce
czy tel nia on -li ne pod ręcz ni ków aka de mic kich
i ksią żek na uko wych wy da nych w ję zy ku pol -
skim przez PWN. Na sza bi blio te ka, wraz in ny -
mi bi blio te ka mi z na sze go wo je wódz twa wcho -
dzą cy mi w skład kon sor cjum Opol skich
Bi blio tek Pu blicz nych, wy ku pi ła do stęp do wy -
bra nych pu bli ka cji. To po nad 700 po zy cji, któ -
re moż na prze glą dać bez płat nie w sie ci bi -
blio tecz nej, jak rów nież na kom pu te rze
do mo wym.

Jak ko rzy stać z ibu ka? Książ ki znaj du ją ce
się w ka ta lo gu moż na czy tać bez płat nie
na każ dym kom pu te rze ma ją cym do stęp do in -
ter ne tu po uzy ska niu ha sła oraz lo gi nu do -
stęp nych w bi blio te ce.

Szcze gó ły
od no śnie ko rzy -
sta nia z czy tel ni
on -li ne, do dat ko -
we wska zów ki,
po moc, moż na
za wsze uzy skać
w bi blio te ce lub
w za kład ce Po -
moc na stro nie
www.ibuk.pl.

Ja rek
Kow nac ki

14 grud nia 2012 r. sto pięć dzie się -
cio ro uczniów gim na zjów i szkół po nad -
gim na zjal nych wo je wódz twa opol skie -
go ode bra ło z rąk wi ce mar sza łek
Bar ba ry Ka miń skiej sty pen dia przy zna -
wa ne naj zdol niej szym uczniom.

W gro nie wy róż nio nych sty pen dy stów jest
rów nież Bo że na Ma li głów ka, uczen ni ca kla -
sy III LO Ze spo łu Szkół w Nie mo dli nie. To ko lej -
ne wy róż nie nie dla na szej uczen ni cy, któ ra
wcze śniej otrzy ma ła sty pen dium Pre ze sa Ra dy
Mi ni strów. Wa run kiem uzy ska nia każ de go sty -

pen dium są wy so kie wy ni ki w na uce, zwłasz cza
w przed mio tach ma te ma tycz no -przy rod ni czych
i suk ce sy w olim pia dach lub kon kur sach. „Pro -
gram po mo cy sty pen dial nej wo je wódz twa
opol skie go dla naj zdol niej szych uczniów” jest
re ali zo wa ny w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne -
go „Ka pi tał Ludz ki” z Eu ro pej skie go Fun du szu
Spo łecz ne go. W tym ro ku od by ła się już je go
pią ta edy cja. W czte rech po przed nich przy zna -
no 584 sty pen dia na łącz ną kwo tę 1.752 ty się -
cy zło tych. 

Elż bie ta Woź niak

Ko lej ne wy róż nie nie dla Bo że ny Ma li głów ki
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19 grud nia w Szko le Pod sta wo wej nr 2
w Nie mo dli nie od by ło się przed sta wie nie
ja seł ko we pt. „Łu na na nie bie”. Po raz ko -
lej ny próbowaliśmy przy bli żyć zgro ma dzo -
nym hi sto rię na ro dzin Chry stu sa w be tle -
jem skiej sta jen ce i zna cze nie te go
wy da rze nia dla ca łe go świa ta.

Wprzed sta wie niu bra li udział ucznio wie zklas I– VI,
któ rzy pięk nie de kla mo wa li swo je ro le, śpie wa li ko lę dy
oraz tań czy li. Gra ak tor ska oraz nie po wta rzal ny kli mat
spra wi ły, że zo sta ło ono bar dzo cie pło przy ję te przez pu -
blicz ność, któ ra nie szczę dzi ła okla sków. Po tem ogło szo -
no wy ni ki kon kur su na naj pięk niej sze wy ko na nie ko lę dy,

a na stęp nie wszy scy zo sta li za pro sze ni na kier masz
ozdób bo żo na ro dze nio wych wy ko na nych przez p. Ka ta -
rzy nę Bi liń ską i uczniów kla sy pią tej i szó stej.

W tle znaj do wał się ogrom ny pej zaż przed sta -
wia ją cy kra jo braz Zie mi Świę tej wy ko na ny przez
opol skie go ar ty stę p. Aro na Kno sa lę. Ca łość przy go -
to wa ły rów nież: p. Zdzi sła wa Kloc, p. Bar ba ra Ol -
szew ska, p. Mo ni ka Wą cha ła oraz p. Ja cek Kuź niak.

Dzię ki współ pra cy wie lu osób mo gli śmy uczest -
ni czyć w wy da rze niach na ro dzin ma leń kie go Je zu sa
– nie zgłę bio nej ta jem ni cy, któ ra przy nio sła świa tu po -
kój, praw dę, na dzie ję i mi łość.

Da nu ta Kno sa la

Ja seł ka w Dwój ce

Świą tecz ne czy ta nie
W grud niu, z oka zji Świąt Bo że go Na ro dze -

nia, wraz z uczen ni ca mi klas czwar tych i szó -
stych ze SP nr 2, za wi ta li śmy do Przed szko la
„Baj ka” w Nie mo dli nie. Naj młod si ucie szy li się
z wi zy ty swo ich star szych ko le ża nek i przy wi ta -
li je z ra do ścią. Uczen ni ce, ubra ne w czer wo ne
cza pecz ki świę te go Mi ko ła ja, prze czy ta ły naj -
młod szym hi sto rie o nad cho dzą cych bo żo na ro -
dze nio wych świę tach: „Jak anioł ki Je zu ska ko -
ły sa ły”, „Świą tecz ne za mie sza nie” oraz „Sa nie
Świę te go Mi ko ła ja”, któ re dzie ci wy słu cha ły
z za in te re so wa niem i sku pie niem.

Przed szko la ki cie szy ły się na przyj ście
świąt i chęt nie zdra dza ły se kre ty ocze ki wa -
nych pre zen tów pod cho in kę. Ży czy li śmy im
speł nie nia wy ma rzo nych po da run ków, a na za -
koń cze nie ob da ro wa li śmy cu kier ka mi, któ ry mi
czę sto wa ły się z ocho tą.

Do ro ta Ol szew ska

Gra czew ski Klub Czy stych
Serc z wi zy tą u dzie ci

Wo lon ta riu sze od wie dzi li, jak co
ro ku, pod opiecz nych Do mu Dziec ka
w Strze go wie. Za wieź li pięk ne pre -
zen ty peł ne sło dy czy, za ba wek i ksią -
że czek dla dzie ci.

Do za przy jaź nio ne go ośrod ka ucznio wie
gim na zjum jeż dżą dwu krot nie w cią gu ro ku:
przy oka zji świąt i z oka zji Dnia Dziec ka. Dzię ki
hoj no ści na uczy cie li i uczniów gim na zjum oraz
szko ły pod sta wo wej, po wsta ła pięk na pacz ka,
któ rą mo gą te raz cie szyć się pod opiecz ni pla ców -
ki. Oprócz pre zen tów by ła też wspól na za ba wa.
Dzie ci ude ko ro wa ły cho in kę wła sno ręcz nie wy ko -
na ny mi ozdo ba mi. Ra do ści by ło co nie mia ra.
Nawszyst kich bu ziach go ścił uśmiech. Nie pierw -
szy raz pra cow ni cy i ucznio wie wy mie nio nych
szkół wy ka zu ją się em pa tią. W tym ro ku by li też
dar czyń ca mi Szla chet nej Pacz ki i zor ga ni zo wa li
po moc dla dwóch ro dzin w po trze bie.

Pra gnie my po dzię ko wać fir mie prze wo zo -
wej DAN TUR, a w szcze gól no ści Pa nu An -
drze jo wi Świ czew skie mu, dzię ki któ re mu mo -
że my pie lę gno wać na wią za ne przy jaź nie.

Wo lon ta riu sze Klu bu Czy stych Serc
z opie ku nem Olą Ko rze niow ską

Ja seł ka przed szko la ków

19 grud nia 2012 r. dzie ci z Przed szko la nr 2 w Nie mo dli nie, gr. IV „Ty gry ski”, pod opie -
ką wy cho waw czy ni Mał go rza ty Wy soc kiej, przed sta wi ły w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli -
nie „Ja seł ka”.

Jest to już tra dy cją przed szko la, że dzie ci z naj star szej gru py przed szkol nej przy go to wu ją i wy sta wia ją
przed sta wie nie, nio sąc prze sła nie, „aby świę ta by ły wy jąt ko wy mi dnia mi w ro ku, by cho in ka w każ dych oczach
za lśni ła bla skiem”. Wszy scy, któ rzy za szczy ci li swą obec no ścią czas dzie cię cych „Ja se łek”, do brze się ba wi -
li, sły sząc pa sto rał ki i po dzi wia jąc ta niec pa stusz ków oraz wzru sza li przy brzmie niu ko lęd. „Aby Świę ta by ły
wy jąt ko wy mi dnia mi w ro ku, by cho in ka w każ dych oczach za lśni ła bla skiem, by ko la cja wi gi lij na wnio sła w ser -
ca spo kój, mnó stwa pre zen tów pod cho in ką, pysz no ści na wi gi lij nym sto le, wspa nia łej ro dzin nej at mos fe ry”,
to sło wa ży czeń, ja kie zło ży ła Te re sa Ra dzi szew ska, dy rek tor przed szko la, wszyst kim zgro ma dzo nym na wi -
dow ni w OK.

Mał go rza ta Wy soc ka
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Przed szko la ki dla se nio rów
Po ran kiem 21 grud nia 2012 ro ku, w Klu bie Se nio ra w Nie mo dli nie, zo sta ło zor ga ni zo wa ne spo tka nie wi -

gi lij ne, na któ re przy by ły przed szko la ki z przed szko la „Baj ka”. Dzie ci z gru py „Kra sna le” z wiel ką swo bo dą
za pre zen to wa ły ja seł ko wy spek takl. Na twa rzach se nio rów moż na by ło zo ba czyć uśmiech i wzru sze nie. Pod ko -
niec spo tka nia se nio rzy zo sta li ob da ro wa ni wła sno ręcz nie ro bio ny mi przez dzie ci pre zen ta mi. Spo tka nie do -
star czy ło dzie ciom i se nio rom wie le nie za po mnia nych wra żeń.

Bar ba ra Grzą dziel

Niech ży ją
dziad ko wie!

Nic tak nie cie szy bab cie i dziad ków jak
za pro sze nie na przed sta wie nie, w któ rym
wy stę pu ją uko cha ne wnu czę ta. Dzień bab ci
i dziad ka to świę to, o któ rym każ de go ro ku
pa mię ta ją dzie ci z na sze go przed szko la. Pró -
by do in sce ni za cji słow no -mu zycz nych roz -
po czy na ją się jesz cze w grud niu. Po przez
swo je wy stę py ma li ar ty ści wy ra ża ją swo ją
mi łość i sza cu nek dla bab ci i dziad ka oraz po -
dzię ko wa nie za oka za ne cie pło, do broć i mi -
łość, ja ką otrzy mu ją na co dzień. Pierw si
na swo je wy stę py za pro si li star sza cy a by ły to
pięk nie przy go to wa ne „Ja seł ka”. Po zo sta łe
gru py pre zen to wa ły peł ne mi ło ści i sza cun ku
spek ta kle słow no -mu zycz ne. Gru pa 4-lat ków
wy sta wi ła baj kę „Czer wo ny Kap tu rek”, w któ -
rej to prócz ko cha nych wnucz ków, wy stą pi ły
pa nie z gru py i za pro sze ni ro dzi ce oraz jed -
na bab cia. By ły to mi łe i ka me ral ne spo tka nia
za koń czo ne wspól nym słod kim po czę stun -
kiem i wrę cze niem upo min ków.

Bar ba ra Grzą dziel

Dzień bab ci i dziad ka w SP nr 1
Bab ciu niu, Dzia dziu niu, w dniu Wa sze go świę ta, ży cze nia skła da ją Wam wszyst kie wnu czę ta. 

Wy za wsze wszyst ko naj le piej wie cie, smut no by by ło bez Was na świe cie. 
Ta kie ży cze nia skła da ły wnu czę ta swo im dziad kom pod czas uro czy sto ści w Ośrod ku Kul -

tu ry w Nie mo dli nie w dniu 23 stycz nia 2013 ro ku. Za pro szo no bab cie i dziad ków uczniów
z klas 1a i 3b, aby po dzię ko wać im za mi łość, cier pli wość i wy ro zu mia łość oraz za to, że za wsze
moż na na nich li czyć. Ty mi po dzię ko wa nia mi by ły wier sze, pięk nie przy go to wa ne pio sen ki, ta -
niec, gra na fle tach oraz in sce ni za cje. Nad ca ło ścią uro czy sto ści czu wa ły pa nie: Bar ba ra Ko -
ło dyń ska i Bar ba ra Świą tek. Pierw szo kla si ści po raz pierw szy mie li oka zję wy stę po wać przed tak
wiel ką pu blicz no ścią, jed nak świet nie po ra dzi li so bie z tre mą. Trze cio kla si ści już ko lej ny raz pre -
zen to wa li swo je zdol no ści, wy stę pu jąc dla babć i dziad ków. Dzię ku je my dziad kom, któ rzy za -
szczy ci li nas swo ją obec no ścią. 

Bar ba ra Świą tek

Dzień bab ci i dziad ka
w Przed szko lu ,,Di no lan dia”

W dniu 21 stycz nia br. w na szym przed szko lu
od by ła się uro czy stość z oka zji Świę ta Bab ci
i Dziad ka. Dziad ko wie to bar dzo waż ne oso by
w ży ciu każ de go dziec ka, dla te go w tym szcze -
gól nym dniu dzie ci po raz pierw szy go ści ły
w przed szko lu,, Di no lan dia” bab cie i dziad ków.

Wi dać by ło, że licz nie zgro ma dze ni go ście z nie cier pli wo -
ścią ocze ki wa li na wy stęp swo ich wnu cząt. Przed szko la ki wy -
re cy to wa ły pięk ne wier sze o mi ło ści do swo ich babć i dziad -
ków, o wdzięcz no ści za to, że za wsze ma ją dla nich czas.
Wszy scy z du mą pa trzy li na swo je wnu czę ta. Nie któ rym ze
wzru sze nia za krę ci ła się w oku łez ka. Po wy stę pie dzie ci wrę -
czy ły swo im bab ciom i dziad kom wła sno ręcz nie zro bio ne
ser dusz ka – wy raz mi ło ści i sza cun ku. Po wza jem nych ca łu -
sach i uści skach, wszy scy ze bra ni go ście zo sta li za pro sze ni
na słod ki po czę stu nek. Ma my na dzie ję, że ten dzień na dłu -
go po zo sta nie w pa mię ci za rów no dzie ci, jak i Dziad ków.

Re na ta Jan kie wicz

Ogól no pol ska Olim pia da Fi lo zo ficz -
na jest od wie lu lat or ga ni zo wa na przez
Pol skie To wa rzy stwo Fi lo zo ficz ne.

Za wo dy I stop nia po le ga ją na sa mo dziel nym
wy bo rze jed ne go z te ma tów wy mie nio nych w ak -

tu al nym pro gra mie olim pia dy i opra co wa niu go
w for mie pi sem nej. Pra ce, po uzy ska niu ak cep ta cji
szkol ne go opie ku na olim pia dy, zo sta ją prze ka za ne
do ko mi sji okrę go wej. Tam każ da pra ca zo sta je
spraw dzo na przez 2 re cen zen tów, któ rzy opi niu ją
ją na ofi cjal nym ar ku szu oce ny pra cy. Do eta pu

wo je wódz kie go zo sta ją za kwa li fi ko wa ni ucznio -
wie, któ rych pra ce uzy ska ły od po wied nią ilość
punk tów.

W tym ro ku do eta pu wo je wódz kie go za kwa -
li fi ko wa ła się czwo ro uczniów II kla sy Li ceum Ogól -
no kształ cą ce go Ze spo łu Szkół w Nie mo dli nie: Mał -
go rza ta Hajt, Pau li na Ju zwa, To masz Drze wiec ki
i Alek san der Wój to wicz. Etap wo je wódz ki od bę dzie
się w lu tym w In sty tu cie Fi lo zo fii UO w Opo lu.

Elż bie ta Woź niak

XXV Olim pia da Fi lo zo ficz na
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Kon kurs po ezji
Mar ci na Ma ku cha

Czło wiek to nie przed miot
Lecz isto ta, któ ra my śli
i pra gnie speł nić swe ma rze nia.
Dzię ki ser cu in nych lu dzi
Speł nia je… (Mar cin Ma kuch)

Dy rek cja i gro no Pe da go gicz ne Pu blicz nej
Szko ły Pod sta wo wej nr 1 im. Ja nu sza Kor cza ka
za pra sza na VII Mię dzysz kol ny Kon kurs Po ezji
Mar ci na Ma ku cha „Oca lić od za po mnie nia”,
któ ry od bę dzie się 1 mar ca 2013r.
o godz. 17.00 w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli -
nie. Ca ła uro czy stość de dy ko wa na jest Bar tło -
mie jo wi So snow skie mu z Nie mo dli na, cho re mu
na stward nie nie roz sia ne. 

W PRO GRA MIE:
• Przy bli że nie po sta ci Mar ci na Ma ku cha

i Bar tło mie ja So snow skie go.
• Pre zen ta cja wier szy Mar ci na Ma ku cha

przez uczniów szkół pod sta wo wych i po nad -
pod sta wo wych z gmi ny Nie mo dlin, Pol skiej No -
wej Wsi, Opo la.

• Wy stę py przed szko la ków, dzie ci z Ośrod -
ka Kul tu ry, uczniów szkół pod sta wo wych i Ze -
spo łu Szkół Me cha nicz nych w Opo lu. 

Pod czas uro czy sto ści od bę dzie się sprze daż
dru gie go wy da nia książ ki z wier sza mi Mar ci na
Ma ku cha pt. „Czte ry gło sy świa ta”. Ze bra ne
pie nią dze bę dą prze ka za ne na kon to Fun da cji
na rzecz cho rych na stward nie nie roz sia ne „Do -
bro po wra ca” we Wro cła wiu, z prze zna cze niem
dla Bar tło mie ja So snow skie go. Pa tro nat
nad kon kur sem ob jął bur mistrz Nie mo dli na.
Ser decz nie za pra sza my!

Or ga ni za to rzy – na uczy cie le
SP nr 1 w Nie mo dli nie:

B. Ko ło dyń ska, I. Pół to rak,
E. Ko no wa luk, M. Ko no wa luk

Sza now ni Pań stwo!
Dy rek cja i gro no pe da go gicz ne SP nr 1

w Nie mo dli nie zwra ca się z go rą cą proś bą
o po moc w sfi nan so wa niu dru gie go wy da -
nia pierw sze go to mi ku wier szy „Czte ry gło -
sy świa ta” mło de go nie mo dliń skie go po -
ety, ab sol wen ta na szej szko ły, Mar ci na
Ma ku cha. 

19 lu te go 2013 r. mi nie ósma rocz ni ca śmier ci
nie zwy kłe go chłop ca, Mar ci na. Po dłu giej, cięż kiej
i nie ule czal nej cho ro bie od szedł, nie prze żyw szy na -
wet 17 lat, ale po zo sta wił po so bie wie le wspo mnień,
ry sun ków i wier szy.

Z ini cja ty wy na uczy cie li na szej szko ły i dzię ki ofiar -
no ści spon so rów, wy da no dwa to mi ki wier szy: „Czte -
ry gło sy świa ta” 2003 i dru gi „Łza za po mnia na”, już
po śmier ci chłop ca w 2005 r. Obie książ ki cie szy ły się
i na dal cie szą wiel kim za in te re so wa niem. Nie ste ty, na -
kład pierw sze go to mi ku zo stał wy czer pa ny.

Chcąc oca lić od za po mnie nia je go spu ści znę, co
ro ku na uczy cie le na szej szko ły, or ga ni zu ją spo tka nia
z po ezją oraz Mię dzysz kol ny Kon kurs Po ezji Mar ci na
Ma ku cha „Oca lić od za po mnie nia”, w któ rym bio rą
udział ucznio wie szkół pod sta wo wych i po nad pod -
sta wo wych gmi ny Nie mo dlin i Tu ło wic.

W tym ro ku przy pa da 10. rocz ni ca wy da nia
pierw sze go to mi ku „Czte ry gło sy świa ta”. Je śli się

nam uda, to pro mo cję dru gie go wy da nia książ ki
„Czte ry gło sy świa ta” i kon kurs po ezji chce my de -
dy ko wać Bart ko wi So snow skie mu, 20- let nie mu
miesz kań co wi Nie mo dli na, cho re mu na stward nie -
nie roz sia ne. Chło piec wy ma ga spe cja li stycz nej
sta łej opie ki i re ha bi li ta cji. Bar tek, jak Mar cin ma
wie le ma rzeń i pla nów ży cio wych, a naj waż niej -
sze, to jak naj dłu żej cho dzić, spo ty kać się z ró wie -
śni ka mi, zdać ma tu rę i wi dzieć uśmie chy na twa rzy
ro dzi ców i sio stry.

Bar tek jest pod opiecz nym Fun da cji na rzecz cho -
rych na stward nie nie roz sia ne „Do bro po wra ca” we
Wro cła wiu. Ca ły do chód ze bra ny ze sprze da ży wy da -
nej książ ki chce my prze ka zać na kon to tej wła śnie fun -
da cji, z prze zna cze niem dla Bart ka.

Ma rze nia Mar ci na się speł ni ły dzię ki do brym lu -
dziom, po móż my speł nić ma rze nia Bart ka. Re ali za cja
te go dzie ła nie bę dzie moż li wa bez Pań stwa hoj no ści,
po mo cy i wspar cia fi nan so we go. Bar dzo pro si my o do -
ko ny wa nie wpłat pie nięż nych na kon to Ra dy Ro dzi ców
przy PSP nr 1 w Nie mo dlinie: 92 8890 1079
0009 3927 4006 0001 z do pi skiem dla Mar ci na i Bart -
ka. Ser decz nie dzię ku je my.

Or ga ni za to rzy – na uczy cie le
SP nr 1 w Nie mo dli nie:

B. Ko ło dyń ska, I. Pół to rak,
E. Ko no wa luk, M. Ko no wa luk

Apel do lu dzi do brej wo li

Szkol ne zma ga nia
mło de go Eu ro pej czy ka

7 grud nia 2012 r. w sa li kon fe ren cyj nej
Ostró wek Urzę du Mar szał kow skie go w Opo lu
mia ła miej sce gra sy mu la cyj na „Szkol ne zma -
ga nia mło de go Eu ro pej czy ka”.

Był to pro jekt Do mu Współ pra cy Pol sko -Nie miec kiej
oraz Fun da cji Kon ra da Ade nau era w Pol sce skie ro wa ny
do uczniów i stu den tów z wo je wódz twa opol skie go i ślą skie -
go, za in te re so wa nych po li ty ką, prze strze nią spo łecz ną i pra -
wa mi mniej szo ści, oraz chcą cych za po znać się z pro ce sa mi
po dej mo wa nia spo łecz nych i po li tycz nych de cy zji. Uczest ni -
cy gry wcie la li się w przy pi sa ne im ro le, bio rąc tym sa mym
udział w sy mu la cji pro ce sów uchwa la nia pra wa w Unii Eu -
ro pej skiej. Mi mo na rzu co nych po sta ci mo gli sa mi stwo -
rzyć ich oso bo wość i po dej mo wać wła sne de cy zje. Z na szej
szko ły do udzia łu w pro jek cie zgło si ły się uczen ni ce kla -
sy III LO Mal wi na Grzesz czuk i Ma ria Ko ster kie wicz. Obie
wró ci ły bar dzo za do wo lo ne i peł ne po zy tyw nych wra żeń.

Elż bie ta Woź niak

W po nie dzia łek 7 stycz nia 2013 r. w Opo lu, w biu rze po sła Pa try ka Ja kie go, od by ło się uro -
czy ste wrę cze nie na gród lau re atom i wy róż nio nym w kon kur sie na pra cę hi sto rycz ną pt. „Za dwó -
rze – Pol skie Ter mo pi le”, do ty czą cą obro ny Za dwó rza przed Bol sze wi ka mi w 1920 ro ku. W kon kur -
sie wzię ło udział 70 uczniów ze szkół z ca łe go wo je wódz twa opol skie go. W gro nie na gro dzo nych
zna leź li się ucznio wie m.in. z Kę dzie rzy na -Koź la, Opo la i Nie mo dli na. Nie mo dlin re pre zen to wa ła
Pau li na Ju zwa, uczen ni ca kla sy II li ceum Ze spo łu Szkół w Nie mo dli nie, któ rej pra ca zo sta ła wy róż -
nio na. Wszyst kim ser decz nie gra tu lu je my.

Elż bie ta Woź niak

Za dwó rze
– pol skie Ter mo pi le
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Pierw sza wy gra na
Na sza dru ży na w dniu 12 lu te go

br. od nio sła pierw sze, hi sto rycz ne
zwy cię stwo w II li dze ślą skiej fut sa lu.
UKS OSIR po ko nał w cie ka wym, der -
bo wym spo tka niu bar dziej do świad -
czo ny, ogra ny ze spół Fut sa lu Te am
Brzeg 2–1.

W pierw szej czę ści te go wi do wi ska UKS
OSIR, w 14. mi nu cie po bram ce Da wi da Pła zy
ob jął pro wa dze nie 1–0. Nie speł na mi nu tę póź -
niej po ka pi tal nym ude rze niu z rzu tu wol ne go
Da wid Pła za wpi sał się na li stę strzel ców po raz
dru gi. Da wid Pła za to 16-let ni gracz, któ ry mi mo
mło de go wie ku, wy róż niał się na tle star szych
prze ciw ni ków ka pi tal ną kon tro lą nad fut sa lów ką
i bar dzo do brym dry blin giem, a tak że nie sy gna -
li zo wa nym ude rze niem. Na si ry wa le szyb ko od -
po wie dzie li bram ką. Trze ba pod kre ślić, że kil ka ra -
zy nasz gol ki per, bro nią cy w pierw szej po ło wie
Pa weł Pa ra dow ski, za po biegł zdo by ciu dru giej
bram ki przez na szych prze ciw ni ków.

– Da wid po sia da za dat ki na do bre go pił ka -
rza – kom ple men to wał swo je go pod opiecz ne go
tre ner UKS OSIR Da riusz Lub czyń ski. – Ma my
pro ble my w ofen sy wie, dla te go sta ra my się,
zgod nie z pił kar ską re gu łą, bu do wać ze spół od ty -
łu. Na tre nin gach pra cu je my głów nie nad kon se -
kwen cją, tak, aby chło pa ków nie po nio sła mło -
dzień cza fan ta zja – mó wił tre ner Lub czyń ski.
W dru giej po ło wie spo tka nia UKS OSIR re ali zo -
wał na dal za ło że nia tak tycz ne, mą drze usta wia -
jąc się w de fen sy wie i bar dzo groź nie kontr ując
ry wa li z Brze gu. Ze spół Fut sa lu Te am Brzeg bar -
dzo nie bez piecz nie sztur mo wał bram kę strze żo -
ną przez świet nie in ter we niu ją ce go w dru giej
czę ści me czu Ma te usza Szym ko wa, któ ry na co
dzień re pre zen tu je bar wy li de ra A kla sy So ko ła
Nie mo dlin, a w NHLP FC Nie mo dlin.

– Mia łem do bry dzień – przy znał Ma te usz
Szym ków. – Cie szę się, że swo imi in ter wen cja mi
przy czy ni łem się do na sze go pierw sze go zwy cię -
stwa – mó wił po spo tka niu. Szcze gól nie po strza -
łach To ma sza Ra ban dy, któ ry jest tak że tre ne -
rem ze spo łu z Brze gu, nasz bram karz wy ka zał
się ka pi tal nym re flek sem i for mą. W ostat nich
mi nu tach pod po lem kar nym UKS by ło bar dzo
go rą co. Bram karz Brze gu Mar cin Racz kow ski
brał udział w ak cjach swo je go ze spo łu i po jed -
nym z je go strza łów fut sa lów ka obi ła się od po -
przecz ki i spa dła w oko li cach li nii bram ko wej.

Gra tu lu je my na szej dru ży nie pierw sze go
zwy cię stwa w II li dze ślą skiej fut sa lu. Chło pa kom
na le żą się sło wa po chwa ły ze wy si łek i ser ce, ja -
ki wło ży li w zdo by cie upra gnio ne go, pierw sze go
zwy cię stwa w li dze. Dru ży na ma po ten cjał. Po -
trze ba tyl ko sys te ma tycz nej, kon se kwent nej pra -
cy na tre nin gach i po wo li bę dzie co raz le piej.

Alan Szpa la

16 grud nia 2012 ro ku w ha li wi do wi -
sko wo -spor to wej OSiR w Nie mo dli nie ro ze -
gra no fi na ło wą X run dę II Tur nie ju Te ni sa
Sto ło we go Ama to rów o Pu char Bur mi strza
Nie mo dli na.

Or ga ni za to ra mi Tur nie ju by ła gmi na Nie mo dlin
– OSiR i UKS So ko lik Nie mo dlin, dzia ła ją cy przy PSP
nr 2 w Nie mo dli nie. W dzie się ciu ro ze gra nych run -
dach II edy cji Tur nie ju uczest ni czy ło 108 za wod ni czek
i za wod ni ków z Opolsz czy zny i wo je wództw ościen -
nych. Fi na ło wa, X run da II Tur nie ju zgro ma dzi ła 30
spor tow ców – ama to rów. Fi na ło wą run dę za wo dów
otwo rzył i za mknął Pre zes UKS So ko lik Nie mo dlin
– Bar tło miej Wal ków w obec no ści człon ków Za rzą du
Klu bu: Edwar da Szmi to wi cza i Gra ży ny Ja niak. Sę dzio -
wa li: Bar ba ra Ol szew ska i Sę dzia Głów ny Tur nie ju

– Zdzi sław Gro bel ski. Pu cha ry i dy plo my wrę czył zwy -
cięz com bur mistrz Nie mo dli na – pa tron za wo dów,
Mi ro sław Stan kie wicz.

Dzię ku je my za bar dzo do brą współ pra cę
przy or ga ni za cji II Tur nie ju bur mi strzo wi Nie mo dli na
– Mi ro sła wo wi Stan kie wi czo wi, Dy rek to ro wi OSiR-u
w Nie mo dli nie – Krzysz to fo wi Ku bia ko wi, pra cow ni -
kom OSiR-u.

Zwy cięz cy Tur nie ju Po cie sze nia z bur mi strzem
Nie mo dli na:

1. Okta wia Wal ków (Nie mo dlin)
2. Ja ro sław Pencz (Brzeg)
3. Do mi ni ka Wa rzy cha (Brzeg)
4. Pa try cja Bia ło wąs (Nie mo dlin)

Za rząd UKS So ko lik Nie mo dlin

Warsz ta ty siat kar skie
Dnia 30 stycz nia 2013 r. w nie mo dliń -

skiej ha li OSiR -u od by ły się warsz ta ty
siat kar skie, któ re zo sta ły zor ga ni zo wa -
ne przez hu fiec ZHP Nie mo dlin z udzia -
łem siat ka rzy Sta li AZS PWSZ Ny sa.

Już od go dzi ny 8.00 w ha li moż na by ło usły -
szeć dźwięk od bi ja ją cej się pił ki, po nie waż pierw -
szym punk tem ca łe go dnia by ły roz gryw ki o Pu -
char Bur mi strza. Wal ka by ła za cię ta. Naj lep szą
dru ży ną oka za ła się re pre zen ta cja nie mo dliń skich
mi ni stran tów. Po dłu gich tur nie jo wych zma ga -
niach i gło śnym ki bi co wa niu przy szedł czas
na wspól ny obiad, któ ry przy go to wa ła ku chen na
re pre zen ta cja dru ży ny wę drow ni czej. Na stęp nym
punk tem ca łej im pre zy by ły warsz ta ty siat kar skie
pro wa dzo ne przez siat ka rzy Sta li: Ma te usza Bier -
na ta, Szy mo na Piór kow skie go i Krzysz to fa An drze -
jew skie go. Na po cząt ku ca łe go spo tka nie na si go -
ście opo wie dzie li o swo jej przy go dzie z siat ków ką
i od po wia da li na py ta nia uczest ni ków. Na stęp nie

w od po wied nich gru pach każ dy z uczest ni ków do -
sko na lił swo je umie jęt no ści siat kar skie. Po cięż -
kim tre nin gu, jed nak z no wym do świad cze niem,
przy szedł czas na apel koń czą cy dzień. W cza sie
ape lu wszy scy wspól nie po dzię ko wa li śmy na szym
go ściom za mi le spę dzo ny czas oraz so bie za spor -
to wą i przy ja zną po sta wę. Dzię ku je my ser decz nie
wszyst kim za po moc w przy go to wa niu warsz ta -
tów. Do zo ba cze nia za rok!

Mar ta Wy dra

UKS OSiR Jedynka Niemodlin
– Strzelec Gorzyczki

Za pra sza my na mecz II Li gi Fut sa lu,
któ ry od bę dzie się w nie dzie lę 24 lu te -
go 2013 r., go dzi na 17.00, w ha li wi do -
wi sko wo spor to wej OSiR w Nie mo dli -
nie przy ul. Rey mon ta 11.

Zwy cięz cy Fi na ło we go Tur nie ju Te ni sa Sto ło we go Ama to rów o Pu char Bur mi strza Nie mo dli na z pa -
tro nem za wo dów – bur mi strzem Nie mo dli na; An drzej Strze ja (Szy mi szów), Ma rek Pa cek (Brzeg), Se -
ba stian Gall (Ja nów), Pa weł Ja błoń ski (Go ście jo wi ce), An drzej Po lok (Kro śni ca), Ja cek Sa la ta (Nie mo -
dlin), Jan Pa trys (Tu ło wi ce), Pa weł Kuź miń ski (Brzeg).

Fi nał dzie się cio mie sięcz nych
zma gań
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Dnia 27 grud nia bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz od zna czył me da la mi
nada ny mi przez Pre zy den ta RP za dłu go let nie po ży cie mał żeń skie Pań stwa: Zu zan nę
i Bog da na Piw ko, Kry sty nę i Sta ni sła wa Kwie ciń skich, Ja ni nę i Ta de usza Pi kus.

Ser decz nie gra tu lu je my i ży czy my wie lu lat szczę ścia i zdro wia.

Złote Gody - 50-lecie małżeństwaZłote Gody - 50-lecie małżeństwa
Noc sylwestrowa
w Grodźcu

Tra dy cyj nie, jak co ro ku, naj pięk niej sze fa -
jer wer ki oświe tla ły noc syl we stro wą w Grodź -
cu. Nie bra kło też cie pła ogni ska i ser decz -
nych ży czeń miesz kań ców. Or ga ni za to rom
spo tka nia miesz kań cy ser decz nie dzię ku ją.

Sza now ni Pań stwo
Nasz syn Ma ciek, mło dy miesz ka niec Lip na, ma 4 la ta. Po uro dze niu

stwier dzo no u nie go nie do tle nie nie oko ło po ro do we, a gdy miał dwa lat ka, roz -
po zna no epi lep sję. Wte dy też wy kry to zło śli we go gu za mó zgu (gle jak IV stop -
nia). W lu tym 2012 ro ku prze szedł ope ra cję usu nię cia gu za, któ ra ura to wa -
ła mu ży cie. Od te go cza su kon ty nu uje le cze nie che mio -ra dio te ra pią.

Dzię ki prze by tej ope ra cji i za bie gom stan Mać ka wi docz nie się po pra wił,
jed nak za bie gi trze ba kon ty nu ować, aby le cze nie od nio sło za mie rzo ny sku tek.

Czę ste po by ty w szpi ta lu, któ ry znaj du je się 150 km od do mu Mać ka oraz
kosz ty zwią za ne z za ku pem le ków, nad szarp nę ły do mo wy bu dżet.

Dla te go zwra ca my sie do Pań stwa z proś bą o prze ka za nie 1% po dat -
ku, aby po móc Mać ko wi ukoń czyć le cze nie i dać mu szan sę na nor mal ne,
szczę śli we ży cie.

Z góry dziękujemy za wsparcie.
Maciej z rodzicami

dane kontaktowe: a_sukiennik@wp.pl

Wpła ty pro si my kie ro wać na kon to:
Fun da cja Dzie ciom „Zdą żyć z Po mo cą”

Bank BPH S.A.
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615

Ty tu łem:
19285 – Ba bicz Ma ciej – da ro wi zna na po moc

i ochro nę zdro wia

Da ne po trzeb ne do prze ka za nia 1% po dat ku [druk PIT]:
Fun da cja Dzie ciom „Zdą żyć z Po mo cą”

Nu mer KRS 0000037904
Cel szcze gó ło wy: 19285 – Ba bicz Ma ciej

Sza now ni dar czyń cy! Pro si my o wy ra że nie zgo dy w for mu la rzu PIT
na prze ka za nie swo ich da nych or ga ni za cji po żyt ku pu blicz ne go – dzię ki te -
mu bę dzie my wie dzie li, kto udzie lił wspar cia na szym pod opiecz nym.



Zaprasza na kursy
prawa jazdy kat. A, B i C

tel. 77 4606868
602 488 557, 606 752 104

Szkoła kierowców
Molex

STUDNIÓWKA

kl. 3a

kl. 3b

Od lewej: Remigiusz Martynowicz, Maria Kosterkiewicz, Sebastian Zacharowski (za Marią),
Malwina Grzeszczuk, Weronika Wilk, Maciej Lepszy (za Weroniką), Agata Pilarek, Katarzyna

Filip, Barbara Szklarska, Marlena Sawicka, Patryk Diduch, osoby towarzyszące.

Od lewej: Anna Kamaryk, Ewa Rosińska, Dorota Gorczowska, Kamil Bar, Anna Bąk,
Katarzyna Szymków, Mateusz Karbownik, osoby towarzyszące.
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