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Dro dzy
Czy tel ni cy!

W no wym nu me rze
na szej ga ze ty jest obec na
wio sna, któ rą naj le piej
wi dać w na tu rze. Przy ro -
dę Bo rów Nie mo dliń skich
od sied miu lat bacz nie
ob ser wu je i fo to gra fu je
Ka zi mierz Kiej za, któ rego
zdjęcia można obejrzeć
w Ośrod ku Kul tu ry. Wła -
śnie z tej wystawy po -
cho dzą zdję cia za miesz -
czo ne na ostat niej stro -
nie. War to prze czy tać
roz mo wę z ich au to rem.

W „Pul sie” rów nież ob -
szer na re la cja z fe rii w na -

szej gmi nie, dwóch kon kur -
sów re cy ta tor skich oraz
wie lu wy da rzeń ze szkół
i ze spor tu, a w za po wie -
dziach war to zwró cić uwa -
gę na za pro sze nie na kon -
cert ze spo łu Raz Dwa Trzy,
któ ry w ma ju wy stą pi
w Nie mo dli nie. Po za tym
nie bra ku je tak że wie lu
wie ści z gmi ny. Bar dzo cie -
szy przy zna nie gmi nie Nie -
mo dlin ty tu łu „Przy ja zna
Gmi na 2013” oraz wie le
roz po czę tych in we sty cji.
Ży czy my mi łej lek tu ry.

Re dak cja

W MARCU
NIEDROGO

WITAJ WIOSNO!!!

• nasiona kwiatów i warzyw
• cebulki kwiatowe i pnącza róż
• krzewy ozdobne i owocowe

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

Pierw szy dzień wio sny zbiegł się z okrą -
głym, set nym wy da niem „Pul su Nie mo -
dli na”. Dzię ku je my Wam, że przez ty le
lat je ste ście z na mi, chęt nie czy ta cie
na szą ga ze tę oraz współ two rzy cie ją
ra zem z na mi, nad sy ła jąc ar ty ku ły
i dzie ląc się z in ny mi czy tel ni ka mi. Ma -
my na dzie ję oraz ży czy my so bie i Wam,
aby ko lej ne sto nu me rów „Pul su” by ło
war to ścio wą i mi łą lek tu rą.
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GABINET STOMATOLOGICZNY
Niemodlin, ul. Wojska Polskiego 5

(budynek miejskiej przychodni)• I piętro, pok. 20

lek. dent. Monika Kozieł
Usługi w zakresie:

• profilaktyka stomatologiczna • stomatologia zachowawcza
• choroby błon śluzowych • chirurgia stomatologiczna

• protetyka (pełny zakres)

Godziny przyjęć: pon., wt., czw.: 14:00-18:00; śr., pt.: 10:00-14:00

Rejestracja pod nr tel. 692-712-944

Kontrakt z NFZ dla dorosłych, dzieci i młodzieży do lat 18 

Wwa len tyn ki od by ła się dzie sią ta
edy cja Gmin ne go Kon kur su Re cy -
ta tor skie go „Mi łość jest wśród
nas”, zor ga ni zo wa nego przez
Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie.
Pa tro nat ho no ro wy nad kon kur -
sem ob jął bur mistrz Nie mo dli na
Mi ro sław Stan kie wicz. 

Mło dzież re cy to wa ła wier sze o te ma ty ce mi ło -
snej w trzech ka te go riach wie ko wych. Oprócz szkół
gim na zjal nych i szkół po nad gim na zjal nych, w tym ro -
ku w kon kur sie wzię li udział ucznio wie klas pią tych
i szó stych szkół pod sta wo wych. Nie za bra kło przed -
sta wi cie li żad nej ze szkół z Gra bi na, Gra czy, Ro gów
i Nie mo dli na – łącz nie 43 uczest ni ków. Po ziom był
wy so ki i wy rów na ny, o czym świad czy przy zna nie
przez ju ry (oprócz Grand Prix i na gród w każ dej ka -
te go rii) aż ośmiu wy róż nień.

Ju ry w skła dzie: prze wod ni czą ca Ire na La chow -
ska (na uczy ciel ka ję zy ka pol skie go), Ja dwi ga Ku ty ła
(dy rek tor Miej sko -Gmin nej Bi blio te ki Pu blicz nej
w Nie mo dli nie), An na Pa sier bek -Moć ko (pra cow nik
bi blio te ki w Nie mo dli nie) oraz Ma rek Krzy ża now ski
(pra cow nik OK), zde cy do wa ło przy znać Grand Prix
kon kur su Prze my sła wo wi Waj ma no wi z Pu blicz ne go
Gim na zjum Ze spo łu Szkół im. Bo le sła wa Chro bre go
w Nie mo dli nie za pięk ną re cy ta cję wier sza Wi sła wy
Szym bor skiej „Mi łość od pierw sze go wej rze nia”.

W ka te go rii szkół pod sta wo wych pierw sze miej -
sce za ję ła Ewa Szur gut, dru gie Mar ta Po chwat
– uczen ni ce Szko ły Pod sta wo wej im. Ta de usza Ko -
ściusz ki w Ro gach. Trze cie miej sca za ję ła Ju lia Mam -
czyń ska ze Szko ły Pod sta wo wej nr 1 im. Ja nu sza
Kor cza ka w Nie mo dli nie.

W ka te go rii szkół gim na zjal nych pierw sze miej -
sce przy zna no Ju lii Kwie ciń skiej (PG w Nie mo dli nie).
Dru gie miej sce za jął Pa tryk Kup czak z Pu blicz ne go
Gim na zjum im. Pol skich No bli stów w Gra czach. Trze -
cia na gro da po wę dro wa ła do Agniesz ki Kar bow nik
(PG w Nie mo dli nie). W ka te go rii szkół po nad gim na -
zjal nych lau re atem pierw sze go miej sca zo stał Ka mil
Skroś. Dru gą lokatę zajęła Pau li na Ju dasz, trze cia na -
gro da tra fi ła do Mał go rza ty Hajt. Wszy scy lau re aci

tej ka te go rii są ucznia mi Pu blicz ne go Li ceum Ogól -
no kształ cą ce go Ze spo łu Szkół im. Bo le sła wa Chro -
bre go w Nie mo dli nie.

Wy róż nie nia otrzy ma li: Wik to ria Bi liń ska (PG
w Nie mo dli nie), Ju lia Fran cisz ków (SP nr 1 w Nie mo -
dli nie), Da mian Ko niecz ny (PG w Gra czach), Pau li na
Ski ba (SP w Gra czach), Lau ra Ski rzew ska (SP nr 2
w Nie mo dli nie), We ro ni ka Szwa la (SPSPSK w Gra bi -
nie), Ka ro li na Ście płek (SP nr 2 w Nie mo dli nie), Ka -
ta rzy na Wą cha ła (PG w Nie mo dli nie).

Ser decz ne po dzię ko wa nia za wspar cie kon kur su
i ufun do wa nie na gród or ga ni za to rzy skła da ją bur mi -
strzo wi Nie mo dli na Mi ro sła wo wi Stan kie wi czo wi.

mk

Mi łość jest wśród nas

Laureaci i jurorzy konkursu

Przemysław Wajman, zdobywca
Grand Prix konkursu recytatorskiego



W nie mo dliń skim ko ście le od był
się cha ry ta tyw ny kon cert Mag -
dy Anioł, któ ry był zwień cze -
niem trwa ją cej od kil ku ty go dni
zbiór ki pie nię dzy dla cho re go
na stward nie nie roz sia ne Bart -
ka So snow skie go.

– Po mysł kon cer tu po wstał z re flek sji, że cza sem
war to spró bo wać wyjść przed sze reg, sku pić się
na tym co do bre i dać in nym szan sę, aby się przy łą -
czy li. Po ja wi ło się py ta nie, jak roz bu dzić lu dzi i przy -
po mnieć, że chrze ści jań stwo to ra dość. I co zro bić,
aby ra dość nie by ła dla sa mej ra do ści, ale by przy -
no si ła owo ce – mó wi Iwo na Lip czyń ska. – I tak „za -
ist niał” Bar tek. My ślę, ze Bóg wy bie ra jed ną oso bę
do od pa le nia za pał ki, ale przy go to wu je jed no cze śnie
ca łą ar mię, by do kła da ła do ognia. Naj pierw nasz
dusz pa sterz po wie dział „tak” po my sło wi. Na stęp -
nie Mag da Anioł, do któ rej wy star czył je den te le fon
z py ta niem. Ko lej ny krok to ze bra nie gru py, któ ra po -
dej mie się tru du or ga ni za cji. I ru szy ło jak la wi na.

Lu dzie róż ne go wie ku, sta nu i pro fe sji za ka sa li
rę ka wy i przy stą pi li do dzie ła. Przez kil ka ty go dni,
wiel kim po wo dze niem cie szy ły się kier ma sze z de wo -
cjo na lia mi i ar ty ku ła mi re li gij ny mi, au kcja cie ka wych
i war to ścio wych rze czy oraz sprze daż do mo wych
wy pie ków w sal ce ka te che tycz nej po nie dziel nych
mszach. Do te go do szła sprze daż ce gie łek oraz płyt
Mag dy Anioł w dniu kon cer tu. Dzię ki hoj no ści wie lu
lu dzi uda ło się ze brać ok. 20 tys. zło tych na le cze nie
Bart ka.

Jak na dal po móc?
Bart ko wi moż na po móc, do ko nu jąc wpła ty

na kon to Fun da cji „Do bro Po wra ca” 95 1140
1140 0000 2133 5400 1001, ty tu łem: Bar tło miej
So snow ski.

Jest rów nież oka zja, by prze ka zać 1% po -
dat ku. Wy star czy w roz li cze niu rocz nym wpi sać
nu mer KRS: 00 00 33 88 78. Na zwa or ga ni za cji:

Fun da cja na rzecz cho rych na stward nie nie roz sia -
ne „Do bro Po wra ca”. W in for ma cjach uzu peł nia ją -
cych cel szcze gó ło wy na zwi sko i imię: 1% dla Bar tło -
mie ja So snow skie go.

mk

Bra niem na peł niasz rę ce,
da wa niem – ser ce

W imie niu or ga ni za to rów chcie li by śmy po dzię -
ko wać wszyst kim lu dziom, któ rzy od po wie dzie li
na nasz apel. Dzię ku je my oso bom i in sty tu cjom, któ -
re fi nan so wo i rze czo wo wspar ły or ga ni za cję kon cer -
tu. Wszyst kim, któ rzy co ty dzień do star cza li nam
do mo we cia sta, dar czyń com i oso bom, któ rzy tak
licz nie przy by li na kon cert – skła da my pły ną ce z głę -
bi ser ca po dzię ko wa nia.

Szcze gól ne po dzię ko wa nia skła da my gra ją cej
cha ry ta tyw nie Mag dzie Anioł z ze spo łem za to, że ze -
chcie li za grać dla Bart ka i dla nas. Za to, że ja ko „na -
rzę dzia w rę kach naj do sko nal sze go Ar ty sty” da li
świa dec two wia ry i ra do ści dzie le nia się z in ny mi.

Gru pa wo lon ta riu szy – or ga ni za to rów
kon cer tu pod pa tro na tem ks. pro bosz cza

Je rze go Chył ka
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Kon cert dla Bart ka

Bartłomiej Sosnowski, ks. Jerzy Chyłek i Iwona Lipczyńska 

Magda Anioł z zespołem
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Zgod nie z in for ma cją „Fo rum Biz ne su”
– do dat ku do „Dzien ni ka Ga ze ty Praw nej”
– in for mu je my, że kon kurs „Przy ja zna Gmi -
na 2013”, re ali zo wa ny pod pa tro na tem Mi -
ni ster stwa In fra struk tu ry i Roz wo ju, zo stał
roz strzy gnię ty.

Osią gnię cia gmi ny Nie mo dlin zdo by ły uzna nie ka -
pi tu ły i gmi na uzy ska ła ty tuł „Przy ja zna Gmi na 2013”.
W imie niu ka pi tu ły na rę ce bur mi strza Mi ro sła wa Stan -
kie wi cza pa miąt ko wą sta tu et kę wrę czy ła w dniu 18 lu -
te go br. przed sta wi ciel ka ka pi tu ły Ma ria Le żu cha.

Pro gram „Przy ja zna Gmi na” ma na ce lu wy ło nie -
nie naj lep szych gmin w Pol sce oraz wska za nie kie run -
ków roz wo ju w pol skim sa mo rzą dzie lo kal nym, a tak -

że pro mo cję gmi ny przy ja znej in we sto rom, miesz kań -
com i tu ry stom. 

Ty tuł „Przy ja znej Gmi ny” jest wska za niem dla po -
ten cjal ne go in we sto ra, któ ry pla nu je in we sto wać
w gmi nie Nie mo dlin, że je go wy ma ga nia zo sta ną
speł nio ne. Ka pi tu ła szcze gól ną uwa gę zwró ci ła
na no wo cze sne roz wią za nia, ja kie gmi ny wpro wa dzi -
ły bądź wpro wa dzą, by pod nieść po ziom ży cia miesz -
kań ców.

Zdo by cie ty tu łu wska zu je, że pro in we sty cyj ny
kie ru nek roz wo ju gmi ny zdo był uzna nie w oce nie
fa chow ców i jest do sko na łą for mą pro mo cji gmi ny
Nie mo dlin na szcze blu kra jo wym.

Ber na de ta Lis son -Pa stwa

W lu tym prze pro wa dzo no pra ce ma ją ce na ce -
lu po pra wę prze jezd no ści we wnętrz nej dro gi gmin -
nej Ra do szo wi ce – Sar ny Wiel kie na od cin ku oko -
ło 2 km. Prze pro wa dzo ne pra ce po le ga ły
na usu nię ciu czę ści krze wów, któ re w sku tek roz ra sta -
nia się spo wo do wa ły znacz ne zwę że nie dro gi. Ta ki
stan w du żym stop niu utrud niał miesz kań com po ru -
sza nie się dro gą. Oprac. Ali cja Se wił ło

Na po cząt ku lu te go wy mie nio no słu py oświe tle -
nio we wraz z opra wa mi na alej ce łą czą cej ul. Pod wa -
le z ul. Kor fan te go w Nie mo dli nie. Do wy mia ny prze -
zna czo no słu py zde wa sto wa ne wcze śniej przez
wan da li. Za kres prac obej mo wał mon taż 3 sztuk
no wych, sta lo wych słu pów oświe tle nio wych wraz
z opra wa mi ty pu OUS -70. Re ali za cja te go za da nia
po pra wi stan bez pie czeń stwa na alej ce, z któ rej ko -
rzy sta wie lu miesz kań ców mia sta, głów nie miesz ka -
ją cych na uli cach Da szyń skie go i Kor fan te go.

Ali cja Se wił ło

No mi na cja do udzia łu w pro jek cie „Rze tel ni 2014”
W ra mach Na ro do we go Pro gra mu Pro mo cji Pol ska Przed się bior czość 2020, de cy zją Za rzą du Ma zo -

wiec kie go Zrze sze nia Han dlu Prze my słu i Usług, gmi na Nie mo dlin otrzy ma ła no mi na cję do udzia łu w pro -
jek cie „Rze tel ni 2014” za efek tyw ne po zy ski wa nie fun du szy unij nych w per spek ty wie fi nan so wej 2007-2013.
Gmi na do ce nio na zo sta ła za pro fe sjo na lizm, rze tel ność i wia ry god ność oraz two rze nie przy ja znych wa -
run ków na rzecz pro mo cji i roz wo ju przed się bior czo ści i sa mo rząd no ści.

Ber na de ta Lis son-Pa stwa

Plac za baw przy ul. Re ja
W ra mach za da nia in we sty cyj ne go

„Bu do wa pla cu za baw przy uli cy Re ja
w Nie mo dli nie”, gmi na Nie mo dlin zle ci ła
przy go to wa nie kon cep cji za go spo da ro wa -
nia te re nów zie lo nych przy uli cy Re ja w są -
siedz twie Ośrod ka Kul tu ry.

W za ło że niach do kon cep cji wska za no, że te ren
wy ma ga kom plek so wej re wi ta li za cji i przy wró ce nia je -

go funk cji w kie run ku re kre acji, wy po czyn ku i spę dza -
nia wol ne go cza su dla dzie ci, mło dzie ży i osób do ro -
słych. Za ło żo no rów nież po wsta nie pla cu za baw dla
dzie ci i si łow ni na po wietrz nej osób star szych, wpro wa -
dze nie no wej zie le ni i ele men tów ma łej in fra struk tu ry.
Zgod nie z umo wą, pod ko niec lu te go pra cow nia pro -
jek to wa przed sta wić ma go to wą kon cep cję. Na stęp nie
po wsta nie pro jekt tech nicz ny w opar ciu, o któ ry prze -
pro wa dzo ne bę dzie za mó wie nie pu blicz ne na wy bór
wy ko naw cy za da nia.Ber na de ta Lis son -Pa stwa

Oce na wód Ści na wy Nie mo dliń skiej
Na pod sta wie ba dań Wo je wódz kie -

go In spek to ra tu Ochro ny Śro do wi ska
w Opo lu, w ra mach mo ni to rin gu ope ra -
cyj ne go, w tym mo ni to rin gu ob sza rów
chro nio nych, wy ko na nych w ro ku 2012
prze pro wa dzo no oce nę Ści na wy Nie mo -
dliń skiej.

Po ten cjał eko lo gicz ny Ści na wy Nie mo dliń skiej
zo stał oce nio ny ja ko do bry i po wy żej do bre go. Na -
to miast oce na po ten cja łu eko lo gicz ne go w ob sza -
rach chro nio nych wy ka za ła, że wo dy Ści na wy Nie -
mo dliń skiej speł nia ją wy ma ga nia dla ob sza rów
chro nio nych wraż li wych na eu tro fi za cję wy wo ła ną

za nie czysz cze nia mi po cho dzą cy mi ze źró deł ko mu -
nal nych (w tym ze zrzu tu ście ków ko mu nal nych). Po -
ten cjał ten oce nio no ja ko do bry i po wy żej do bre go.

Do po wyż szej oce ny nie wąt pli wie przy czy ni ła
się bu do wa sie ci ka na li za cji sa ni tar nej na te re nie
gmi ny i suk ce syw ne przy łą cza nie do niej po szcze gól -
nych nie ru cho mo ści. Efek tem jest zmniej sze nie ilo -
ści za nie czysz czeń od pro wa dza nych do rze ki, w tym
ście ków ko mu nal nych, co wpły nę ło na po lep sze nie
sta nu czy sto ści Ści na wy Nie mo dliń skiej.

Ali cja Se wił ło
P. O. Na czel ni ka

Wy dzia łu Go spo dar ki Ko mu nal nej,
Ochro ny Śro do wi ska i Rol nic twa

Nie mo dlin Przy ja zną Gmi ną 2013

Za rząd Dróg Wo je wódz kich w Opo lu ogło sił
prze targ na re ali za cję za da nia „Roz bu do wa dro gi
wo je wódz kiej nr 405 na od cin ku Nie mo dlin – Wy dro -
wi ce, Etap I – Bu do wa chod ni ka”.

Ogło sze nie prze tar gu ozna cza „zie lo ne świa -
tło” dla in we sty cji, bę dą cej ko lej nym eta pem po pra -
wy bez pie czeń stwa ru chu dro go we go dla miesz kań -
ców Wy dro wic. W ra mach in we sty cji prze wi du je się
bu do wę chod ni ka w cią gu dro gi wo je wódz kiej nr 405
na od cin ku Wy dro wi ce – Nie mo dlin o dłu go ści
ok. 270 m (od ist nie ją ce go chod ni ka w Wy dro wi cach
do ka na łu Wy dro wic kie go) wraz z wy ko na niem ka na -
li za cji desz czo wej, ozna ko wa nia do ce lo we go i mon -
ta żem ele men tów bez pie czeń stwa ru chu dro go we -
go. Zgod nie z za miesz czo nym ogło sze niem ter min
re ali za cji in we sty cji okre ślo no na ko niec czerw -
ca 2014 ro ku. Oprac. B. Lis son -Pa stwa

Dro ga Ra do szo wi ce
– Sar ny Wiel kie

No we słu pyNo we słu py

Chod nik do Wy dro wic



Oca lić od za po mnie nia
Cho ciaż od wy da nia I to mi ku „Czte ry gło sy świa ta” mi nę ło

już 10 lat, za in te re so wa nie po ezją Mar ci na Ma ku cha, te go wy jąt -
ko we go ab sol wen ta „Je dyn ki”, któ re go po ko na ła okrut na cho ro -
ba, nie ma le je.

5 mar ca 2014 r. Szko ła Pod sta wo wa nr 1 w Nie mo dli nie za pro si ła mło dych
re cy ta to rów na VIII Mię dzysz kol ny Kon kurs Po ezji „Oca lić od za po mnie nia”, któ -

ry od był się w Ośrod ku Kul tu ry. Za pro sze nie przy ję ło 19 uczniów szkół pod sta -
wo wych i po nad pod sta wo wych gmi ny Nie mo dlin, Tu ło wic oraz ucznio wie Szko -
ły Pod sta wo wej w Pol skiej No wej Wsi.

W uro czy sto ści wzię li udział: za stęp ca bur mi strza Nie mo dli na Bar tło miej Ko -
strze wa, prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej Ma riusz Niec karz, prze wod ni czą ca Ra -
dy Ro dzi ców SP nr 1 Re na ta Rost kow ska, dy rek cja SP 1 Nie mo dlin. Na spo tka -
nie z po ezją Mar ci na przy by li rów nież przed sta wi cie le szkół, przed sta wi cie le
śro do wi ska po etyc kie go i na uczy cie le. Ho no ro wy mi go ść mi by ły ma ma i sio stra
Mar ci na, Jó ze fa i Ka ta rzy na Ma kuch. 

Pa tro nat nad kon kur sem po raz ko lej ny ob jął bur mistrz Nie mo dli na – Mi ro sław
Stan kie wicz, któ ry był też spon so rem głów nych na gród dla uczest ni ków w ka te go -
rii szkół pod sta wo wych oraz dla po zo sta łych uczest ni ków. Sta ro sta Opol ski Hen -
ryk La kwa rów nież ob jął pa tro nat nad kon kur sem i był spon so rem głów nych na -
gród w ka te go rii szkół po nad pod sta wo wych. Na gro dę Grand Prix ufun do wa ła Ra da
Ro dzi ców Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Nie mo dli nie. Na gro dę ufun do wał rów nież
prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie Ma riusz Niec karz, a dla naj młod -
sze go uczest ni ka pre zes PSS Spo łem Nie mo dlin Jan Olek sa.

Re cy ta cje oce nia ło ju ry w skła dzie: Ewa Maj -Szczy giel ska i Ed mund Bo rzem -
ski – po eci oraz Ja dwi ga Ku ty ła – dy rek tor Miej sko -Gmin nej Bi blio te ki w Nie mo -
dli nie. Każ dy z uczest ni ków przed sta wił wy bra ny wiersz Mar ci na Ma ku cha po -
cho dzą cy z to mi ków „Czte ry gło sy świa ta” (2003) lub „Łza za po mnia na” (2005).
Ju ry bar dzo wy so ko oce ni ło wy stę py uczest ni ków kon kur su, któ rzy z prze ję ciem
i za an ga żo wa niem in ter pre to wa li wier sze Mar ci na. Na gro dę Grand Prix otrzy -
ma ła Do mi ni ka Ja dach z Pu blicz ne go Gim na zjum w Gra czach.

Na gro dy w ka te go rii szkół pod sta wo wych:
I miej sce – Ju lia Fran cisz ków (SP 1 w Nie mo dli nie)
II miej sce – Ka ta rzy na Zda now ska (SP 2 w Nie mo dli nie)
III miej sce – Wik to ria Le ja (SP w Gra bi nie)
Na gro dy w ka te go rii szkół po nad pod sta wo wych: 
I miej sce – Pau li na Ju dasz (LO ZS w Nie mo dli nie)
II miej sce – Alek san dra Ala gier ska (PG w Tu ło wi cach) 
III miej sce – Pa tryk Kup czak (PG w Gra czach)
Na gro dę Prze wod ni czą ce go Ra dy Miej skiej otrzy mał Wik tor Me sjasz (SP

w Ro gach). Na gro dę naj młod sze go uczest ni ka kon kur su otrzy ma ła Ol ga Pro che -
ra (SP w Ro gach). 

Im pre zę uświet nił wy stęp Ze spo łu Mu zycz ne go Ga ma ze Szko ły Pod sta wo -
wej nr 1 pro wa dzo ny przez Mo ni kę Ostrow ską -Ma tu sik oraz pre zen ta cja mul ti -
me dial na przy go to wa na przez Ewę Ko no wa luk. Nad ca ło ścią uro czy sto ści czu -
wa li: Bar ba ra Ko ło dyń ska, Ewa Ko no wa luk, Iwo na Pół to rak, Mo ni ka
Ostrow ska -Ma tu sik i Ma riusz Ko no wa luk. 

Za stęp ca bur mi strza Nie mo dli na Bar tło miej Ko strze wa gra tu lo wał
uczest ni kom i za chę cał do kul ty wo wa nia tej pięk nej tra dy cji. Dy rek tor Szko -
ły Pod sta wo wej nr 1 Kry sty na Dża luk po dzię ko wa ła spon so rom, na uczy cie -
lom, któ rzy przy go to wa li uczest ni ków kon kur su oraz or ga ni za to rom. Gra tu -
lo wa ła też wy ko naw com wspa nia łe go świa dec twa pa mię ci o zmar łym
ko le dze, a zwy cięz com suk ce su. Dzię ku je my wszyst kim, któ rzy przy czy ni li się
do uświet nie nia tej uro czy sto ści. 

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

Aktualności 6PULS
Niemodlina
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Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie tra dy -
cyj nie, jak każ de go ro ku, przy go to wał
ofer tę spę dze nia wol ne go cza su pod czas
fe rii zi mo wych. Wśród wie lu pro po zy cji
zna la zły się za ję cia ar ty stycz ne, po ka zy
fil mo we, spek ta kle te atral ne i dys ko te ki. 

Pod czas zi mo we go wy po czyn ku na pew no nie
za bra kło ak tyw no ści ru cho wej, po nie waż dzie ci i mło -
dzież licz nie uczest ni czyły w warsz ta tach ta necz -
nych, ćwi cząc ele men ty ukła dów, fi gu ry, ale rów nież
ba wiąc się w rytm mu zy ki. W warsz ta tach bra ły
udział dzie ci z ca łej gmi ny – ucznio wie szkół wiej skich

ko rzy sta ją z za jęć dzię ki zor ga ni zo wa ne mu do jaz do -
wi do Nie mo dli na, gdzie, oprócz Ośrod ka Kul tu ry,
swo ją pro po zy cję przy go to wał tak że Ośro dek Spor -
tu i Re kre acji oraz bi blio te ka. 

Wśród pro po zy cji Ośrod ka Kul tu ry bar dzo du -
żym za in te re so wa niem cie szy ły się przed sta wie -
nia te atral ne dla dzie ci przy go to wa ne przez te atr
z Kra ko wa. Łącz nie od by ły się czte ry przed sta wie -
nia, za każ dym ra zem wy peł nia jąc sa lę wi do wi sko -
wą po brze gi.

Od pierw sze go do ostat nie go dnia fe rii po wsta -
wa ły pra ce na za ję ciach pla stycz nych, na któ re

uczęsz cza ła sta ła gru pa mło dych ry sow ni ków. No wo -
ścią te go rocz nych fe rii by ły po ran ki fil mo we, z któ -
rych sko rzy sta ło wie lu mło dych wi dzów. Wszyst kie
baj ki i ani ma cje by ły pro duk cji pol skiej: pięk ne gra -
ficz nie, mą dre i za baw ne. Szko da, że nie do obej rze -
nia w te le wi zji. Tym bar dziej war to by ło sko rzy stać ze
spo sob no ści, że by je zo ba czyć.

Do za jęć tań ca, śpie wu i ry sun ku, prób ze -
spo łów wo kal nych i in stru men tal nych, w tym ro ku
do łą czy ły tak że nie od płat ne lek cje gry na pia ni nie.
Od by ły się rów nież dys ko te ka dla dzie ci oraz kar -
na wa ło wy bal prze bie rań ców. Wszy scy ba wi li się
wy śmie ni cie, nie tyl ko tań cząc ra zem z ko lo ro wy -
mi po sta cia mi, ale rów nież śpie wa jąc do naj więk -
szych prze bo jów dys ko te ko wych pod czas wspól ne -
go ka ra oke.

mk

Ferie z Ośrodkiem Kultury

Bal karnawałowy

Przedstawienie teatralne

Warsztaty taneczne

Wspólne karaoke Zajęcia plastyczne

Zabawa dyskotekowa

Warsztaty taneczne

Nauka gry na pianinie

Próby zespołów młodzieżowych



Miej sko –Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na
w Nie mo dli nie pod czas te go rocz nych fe rii
zi mo wych zor ga ni zo wa ła dla dzie ci sze reg
cie ka wych spo tkań.

Za ję cia tra dy cyj nie roz po czy na ły się od wspól ne -
go gło śne go czy ta nia utwo ru pt. „Pod nieb na przy go -
da” z se rii Ma gicz ny pie sek au tor ki Sue Ben tley.

Dzie ci uczest ni czą ce w za ję ciach znaj do wa ły
tak że ogrom ną przy jem ność w wy ko ny wa niu prac
pla stycz nych m. in.: dum ne pa wie, spor ty zi mo we, ry -
czą ce lwy, kró lew skie ko ro ny, gą sie nicz ka.

Naj młod si chęt nie bra li rów nież udział we wspól -
nych za ba wach: ba śnio lan dia, cze ko la do wa ba ba,
słod ki wąż, kost ko wa lo te ria, szczę ście w pu deł kach,
fa so lo wy król. Po wo dze niem cie szy ły się tak że za ba -
wy z mu zy ką i dźwię kiem: ka ra oke, lim bo i mu zycz -

ne krze sła. Nie zwy kle po pu lar -
na oka za ła się gra w bin go, któ -
ra do star czy ła uczest ni kom wie -
le po zy tyw nych emo cji.

W trak cie „Fe rii w bi blio te ce”
od by ły się tak że twór cze za ję cia
z de co upa ge'u. Prze pro wa dzi ła je
pa ni Kry sty na Fran kow ska -Ce -
pa, za po zna jąc przy by łych ze
sztu ką de ko ro wa nia po wierzch -
ni za po mo cą pa pie ro wych ser -
we tek. Pod bacz nym jej okiem naj -
młod si wy ko na li prze pięk ne pra -
ce, wy ka zu jąc się du żą po my sło -
wo ścią i wy obraź nią. W har mo -
no gra mie za jęć zna lazł się rów -
nież czas prze zna czo ny na gry in -
ter ne to we.

Za ję cia w bi blio te ce cie szy -
ły się za in te re so wa niem, a dzie -
ci mo gły spę dzić wol ny czas
w mi łym to wa rzy stwie ró wie -
śni ków, roz wi ja jąc przy tym
swo je zdol no ści.

Do ro ta Ol szew ska

Ferie w gminie 8PULS
Niemodlina

Fe rie
w bi blio te ce
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Za na mi dwa ty go dnie spor to wych tur -
nie jów, warsz ta tów i za jęć. Czas fe rii to
czas od po czyn ku od za jęć lek cyj nych,
a my by li śmy or ga ni za to rem ak tyw ne go
wy po czyn ku dla dzie ci i mło dzie ży z gmi ny
Nie mo dlin. 

Mło dzież, w ra mach ak tyw nych za jęć, do dys -
po zy cji mia ła bu dy nek ha li spor to wej oraz bo isko
Or lik 2012 od ra na do póź nych go dzin po po łu dnio -
wych. Co dzien ne za wo dy spor to we cie szy ły się du -
żym za in te re so wa niem mło dych spor tow ców.
Osiem tur nie jów pił kar skich, sześć tur nie jów ko szy -
ków ki, sie dem tur nie jów siat kar skich i czte ry tur nie -
je te ni sa sto ło we go, po nad to warsz ta ty siat kar -
skie z udzia łem za wod ni ków Sta li Ny sa, wy peł ni ło
okres zi mo wych fe rii. Wiel kim za in te re so wa niem
cie szy ły się po nie dział ko we i piąt ko we za wo dy.
W tych dniach spe cjal nie pod sta wio ny mi trze ma
au to ka ra mi do wo zi li śmy dzie ci z te re nu na szej
gmi ny. Za wo dy pro wa dzi li na uczy cie le wy cho wa nia
fi zycz ne go oraz in struk to rzy spor tu za trud nie ni
w OSiR w Nie mo dli nie:

1. Ja nik Mar cin – pił ka noż na 
2. Ra fał Kra wiec – ko szy ków ka
3. Agniesz ka Du da – siat ków ka
4. Bo że na Ga la – siat ków ka
5. Edward Szmi to wicz – te nis sto ło wy
6. Bar tło miej Wal ków – te nis sto ło wy
Naj lep si za wod ni cy po szcze gól nych tur nie jów

na gra dza ni by li sta tu et ka mi. Pod czas roz gry wa nia
za wo dów uczest ni cy otrzy my wa li wo dę mi ne ral ną.
Dzie ci i mło dzież do jeż dża ją ca w po nie dział ki i piąt -
ki, po za wo dach spor to wych bra ła udział w za ję ciach
w Ośrod ku Kul tu ry i na za koń cze nie mia ła słod ki po -
czę stu nek.

W za ję ciach naj młod szej gru py siat ka rek (kla -
sy 1-4), za wod nicz ki uczest ni czy ły w warsz ta tach
siat kar skich zgod nie z po da nym har mo no gra mem.
Re gu lar nie w za ję ciach bra ło po nad 30 za wod ni czek
sek cji siat ków ki UKS Je dyn ka Nie mo dlin. Naj bar -
dziej ak tyw ne za wod nicz ki na za koń cze nie fe rii otrzy -
ma ły pa miąt ko we sta tu et ki. 

Za ję cia ko szy ków ki
od by wa ły się zgod nie
z po da nym har mo no -
gra mem. W za ję ciach
uczest ni czy li ko szy ka rze
sek cji UKS Je dyn ka Nie -
mo dlin. Na za ję ciach
mło dzież do sko na li ła
tech ni kę oraz po zna wa -
ła no we for my ko szy kar -
skie go kunsz tu. Uczest ni -
cy tre nin gów nie roz gry -
wa li tur nie jów, a na za -
koń cze nie fe rii na gro -
dze ni zo sta li za ak tyw ny
udział w za ję ciach.

OSiR

Fe rie na spor to wo
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Dodatek do „Pulsu Niemodlina”
redagowany przez

Urząd Miejski w Niemodlinie

Spra woz da nie bur mi strza Nie mo dli na z dzia łal no ści 
mię dzy se syj nej od 30 stycz nia do 27 lu te go 2014 r.
• W dniu 1 lu te go bur mistrz wziął udział w spo tka niu spra woz daw czym OSP Gra bin. 

W tym sa mym dniu bur mistrz spo tkał się z uczest ni ka mi tur nie ju pił ki noż nej zor ga ni zo wa ne go
przez klub pił kar ski So kół Nie mo dlin.

• 4 lu te go od by ło się spo tka nie z soł ty sa mi, z udzia łem za stęp cy bur mi strza, skarb ni ka i se kre ta rza.
Przed mio tem spo tka nia by ły m.in. spra wy zwią za ne z do rę cza niem de cy zji po dat ko wych, pro jek -
tem „Dzia łaj Lo kal nie”, sta tu ta mi so łectw oraz fun du szem so łec kim i pla no wa ny mi zmia na mi
w usta wie o fun du szu so łec kim. W spo tka niu wzię ło udział 19 soł ty sów. 

• W dniu 13 lu te go bur mistrz spo tkał się z dy rek to ra mi gmin nych przed szko li, gdzie zo sta ły za -
pre zen to wa ne pro po zy cje kry te riów na bo ru dzie ci do przed szko li w ro ku szkol nym 2014/15 na te -
re nie gmi ny. 
W tym sa mym dniu pod kie row nic twem bur mi strza od by ło się ko lej ne spo tka nie ze spo łu do spraw
oświa ty, pod czas któ re go omó wio no mię dzy in ny mi pro blem fi nan so wa nia szko ły w Gra bi nie pro -
wa dzo nej przez Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Szkół Ka to lic kich w Czę sto cho wie ze szcze gól nym
uwzględ nie niem okre su od wrze śnia do grud nia 2013 r.

• W dniu 14 lu te go bur mistrz wraz z soł ty sa mi Sa ren Wiel kich i Ra do szo wic wi zy to wał dro gę po -
mię dzy ty mi miej sco wo ścia mi, a tak że do ko nał oce ny roz po czę tych prac zwią za nych z wy cin ką
drzew i krze wów utrud nia ją cych pra ce po lo we rol ni ków z tych miej sco wo ści. 
W tym sa mym dniu Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie zor ga ni zo wał wśród uczniów nie mo dliń -
skich szkół kon kurs re cy ta tor ski pt. „Mi łość jest wśród nas” na in ter pre ta cję wier szy o te ma -
ty ce ro man tycz nej.

• W dniu 15 lu te go bur mistrz spo tkał się z uczest ni ka mi wo je wódz kie go tur nie ju dru żyn sa mo rzą -
do wych o Pu char Bur mi strza Nie mo dli na w ha lo wej pił ce noż nej.

• W dniu 18 lu te go bur mistrz spo tkał się z za stęp cą dy rek to ra GDD KiA w Opo lu w ce lu omó wie nia
pro ble mów zwią za nych z prze bie giem i funk cjo no wa niem dro gi kra jo wej na te re nie gmi ny. 
W tym sa mym dniu bur mistrz ode brał z rąk re dak to rów „Ga ze ty Praw nej” ho no ro wy ty tuł „Przy -
ja zna Gmi na 2013” przy zna ny na szej gmi nie za bar dzo do bre po zy ski wa nie środ ków na fi nan so -
wa nie za dań wła snych gmi ny ze środ ków UE. 
Rów nież w tym sa mym dniu bur mistrz spo tkał się z pre zes Sto wa rzy sze nia Do bro czyn ne go „Na -
dzie ja” w ce lu omó wie nia pro ble mów zgła sza nych przez to sto wa rzy sze nie.

• W dniu 19 lu te go bur mistrz wraz kie row nic twem urzę du do ko na li wstęp nej oce ny funk cjo no wa -
nia sys te mu go spo dar ki od pa da mi na te re nie gmi ny.

• W dniu 24 lu te go bur mistrz spo tkał się z wi ce pre ze sem PZW w Nie mo dli nie, pod czas któ re go przed -
sta wił wstęp ny har mo no gram prac zwią za nych z po głę bie niem sta wu zam ko we go w Nie mo dli nie. 
Te go sa me go dnia bur mistrz spo tkał się z kie row nic twem ZHP w Nie mo dli nie. Bur mistrz za ofe ro -
wał wszech stron ną po moc gmi ny w re ali za cji za dań, któ re po sta wi li so bie w tym ro ku nie mo dliń -
scy har ce rze. 
Te go sa me go dnia z -ca bur mi strza spo tkał się z soł ty sem i ra dą so łec ką Sa dów. Przed mio tem spo -
tka nia był za kres skła da ne go do Part ner stwa Bo rów Nie mo dliń skich wnio sku na re mont i prze bu -
do wę świe tli cy wiej skiej w Sa dach. 

• W dniu 25 lu te go bur mistrz za twier dził li stę osób ocze ku ją cych na lo ka le gmin ne w 2014 ro ku. 
W tym sa mym dniu bur mistrz spo tkał się z pre ze sa mi nie mo dliń skich klu bów spor to wych. Pod czas
spo tka nia omó wio no ak tu al ne pro ble my funk cjo no wa nia klu bów oraz pod pi sa no umo wy do fi nan -
so wu ją ce te klu by na łącz ną kwo tę ok. 100 tys. zło tych w ro ku 2014.
Rów nież w tym sa mym dniu bur mistrz uczest ni czył w pra cach Ko mi sji Ra dy Miej skiej do Spraw
Spo łecz nych, któ ra pod ję ła pro blem zgło szo ny przez Sto wa rzy sze nie „Na dzie ja”, do ty czą cy pro ble -
mów bie żą ce go funk cjo no wa nia te go sto wa rzy sze nia, w tym re ne go cja cji wa run ków umo wy naj -
mu po mię dzy sto wa rzy sze niem a ZGKiM.

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

Bur mistrz Nie mo dli na (49-100 Nie mo dlin ul. Boh. Po wstań Śl. 37)
in for mu je, że na ta bli cy ogło szeń w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli nie znaj du ją się:

Wy ka zy nie ru cho mo ści prze zna czo nych do zby cia w dro dze nie ogra ni czo ne go prze tar gu ust ne go:
• nie za bu do wa nej po ło żo nej w Gra bi nie, ozna czo nej nr. dział ki 383/4 o pow. 0,1200 ha,
• nie za bu do wa nej po ło żo nej w Go ście jo wi cach, ozna czo nej nr. dział ki 263 o pow. 0,0200 ha.
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 o po wierzch ni 250 m2 po ło żo nej przy Alei Wol no ści w Nie mo dli nie,
• część dział ki nr 167/3 o po wierzch ni 300 m2 po ło żo nej w Ma gnu szo wi cach.

In for ma cji udzie la się w po ko ju nr 37 tut. urzę du, tel. 77 460 62 95 do 7, wew. 222.

Nie po zwól na kra dzież
toż sa mo ści – chroń swo je
da ne oso bo we

Ma jąc na wzglę dzie ochro nę da nych
oso bo wych oraz do ku men tów toż sa mo ści
oby wa te li, in for mu je my, że zgod nie z obo -
wią zu ją cy mi prze pi sa mi pra wa, „kto za -
trzy mu je bez pod sta wy praw nej cu dzy do -
wód oso bi sty pod le ga ka rze ogra ni cze nia
wol no ści al bo ka rze grzyw ny”.

Ozna cza to, że nikt nie mo że za trzy mać czy je goś
do wo du oso bi ste go, chy ba że moż li wość ta ka wy ni ka
z wy raź ne go ure gu lo wa nia za war te go w prze pi sach
pra wa. Przed się bior cy nie ma ją pod sta wy praw nej, aby
żą dać od swo ich klien tów po zo sta wie nia do wo du oso -
bi ste go „pod za staw”. Dzia ła nie ta kie nie znaj du je umo -
co wa nia wobo wią zu ją cych prze pi sach pra wa oraz wią -
że się z du żym nie bez pie czeń stwem wy ko rzy sta nia
da nych za war tych w do wo dzie oso bi stym (lub w in nym
do ku men cie toż sa mo ści) klien ta przez nie uczci we go
przed się bior cę do po peł nie nia prze stęp stwa na szko dę
oso by, któ rej da ne zo sta ły wy ko rzy sta ne.

Fakt utra ty do wo du oso bi ste go po wi nien zo stać
nie zwłocz nie zgło szo ny przez oso bę, któ ra go utra ci -
ła w naj bliż szym or ga nie gmi ny, a w przy pad ku utra -
ty do wo du oso bi ste go po za gra ni ca mi kra ju – w pol -
skiej pla ców ce kon su lar nej. Do ku ment ta ki zo sta nie
na tych miast unie waż nio ny w sys te mie in for ma tycz -
nym, co da je gwa ran cje bez pie czeń stwa po sia da czo -
wi do ku men tu, że nie zo sta nie ob cią żo ny ne ga tyw ny -
mi skut ka mi w przy pad ku nie le gal ne go po słu że nia się
do ku men tem przez nie uczci we go zna laz cę. Dla zwięk -
sze nia bez pie czeń stwa oso by, któ ra utra ci ła do wód
oso bi sty, fakt ten na le ży rów nież zgło sić do do wol ne -
go ban ku. Po wyż sze zo sta nie od no to wa ne w sys te mie
in for ma tycz nym, do któ re go do stęp ma ją wszyst kie
ban ki, co skut ko wać bę dzie unie moż li wie niem za cią -
gnię cia zo bo wią za nia przez prze stęp cę z wy ko rzy -
sta niem da nych oso bo wych po szko do wa nej oso by.

Zo fia Gwóźdź -Wą cha ła
Na czel nik Wy dzia łu Spraw

Oby wa tel skich i Spo łecz nych

Nada nie in dy wi du al nych
nu me rów kont ban ko wych

In for mu je my, że dla na leż no ści z ty tu łu
po dat ków: rol ne go, le śne go, od nie ru cho -
mo ści i łącz ne go zo bo wią za nia pie nięż ne -
go, zo sta ły nada ne in dy wi du al ne nu me ry
ra chun ków ban ko wych, na któ re za le ca
się wpła cać po dat ki.

Każ dej kar cie po dat ko wej zo stał nada ny osob ny nu -
mer ra chun ku ban ko we go. In dy wi du al ne nu me ry kont
ban ko wych znaj du ją się w de cy zjach po dat ko wych i słu -
żą wy łącz nie do wpłat po dat ków. Na dal moż li we jest
wpła ca nie po dat ków w ka sie urzę du lub u soł ty sów. 

Po zo sta łe wpła ty tj.: za dzier ża wy, wie czy ste
użyt ko wa nie, opła ty skar bo we, opła ty za wy da nie za -
świad czeń i in nych do ko nu je my na kon to pod sta wo -
we: 44 88901079 0009 4009 2006 0001.

Je rzy Le sko wicz
Na czel nik Wy dzia łu POE



11BIULETYN
GMINY NIEMODLIN

LIV se sja Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie

W dniu 27 lu te go 2014 ro ku od by ła
się LIV (54) se sja Ra dy Miej skiej w Nie mo -
dli nie, pod czas któ rej Ra da uchwa li ła 31
uchwał:

1. Nr LIV/324/14 w spra wie zmian w bu dże cie
gminy Nie mo dlin na 2014 rok.

2. Nr LIV/325/14 zmie nia ją ca uchwa łę w spra -
wie za cią gnię cia dłu go ter mi no wej po życz ki na re ali -
za cję in we sty cji.

3. Nr LIV/326/14 w spra wie zmia ny sie dzib ob -
wo do wych ko mi sji wy bor czych gminy Nie mo dlin.

4. Nr LIV/327/14 w spra wie uchwa le nia Sta tu -
tu sołectwa Brzęcz ko wi ce.

5. Nr LIV/328/14 w spra wie uchwa le nia Sta tu -
tu sołectwa Go ście jo wi ce.

6. Nr LIV/329/14 w spra wie uchwa le nia Sta tu -
tu sołectwa Gó ra.

7. Nr LIV/330/14 w spra wie uchwa le nia Sta tu -
tu sołectwa Gra bin.

8. Nr LIV/331/14 w spra wie uchwa le nia Sta tu -
tu sołectwa Gra cze.

9. Nr LIV/332/14 w spra wie uchwa le nia Sta tu -
tu sołectwa Gro dziec.

10. Nr LIV/333/14 w spra wie uchwa le nia Sta -
tu tu sołectwa Ja czo wi ce.

11. Nr LIV/334/14 w spra wie uchwa le nia Sta -
tu tu sołectwa Ja ku bo wi ce.

12. Nr LIV/335/14 w spra wie uchwa le nia Sta -
tu tu sołectwa Kra sna Gó ra.

13. Nr LIV/336/14 w spra wie uchwa le nia Sta -
tu tu sołectwa Lip no.

14. Nr LIV/337/14 w spra wie uchwa le nia Sta -
tu tu sołectwa Ma gnu szo wi ce.

15. Nr LIV/338/14 w spra wie uchwa le nia Sta -
tu tu sołectwa Ma gnu szo wicz ki.

16. Nr LIV/339/14 w spra wie uchwa le nia Sta -
tu tu sołectwa Mi cha łó wek.

17. Nr LIV/340/14 w spra wie uchwa le nia Sta -
tu tu sołectwa Mo le sto wi ce.

18. Nr LIV/341/14 w spra wie uchwa le nia Sta -
tu tu sołectwa Pio tro wa.

19. Nr LIV/342/14 w spra wie uchwa le nia Sta -
tu tu sołectwa Ra do szo wi ce.

20. Nr LIV/343/14 w spra wie uchwa le nia Sta -
tu tu sołectwa Ro gi.

21. Nr LIV/344/14 w spra wie uchwa le nia Sta -
tu tu sołectwa Rosz ko wi ce.

22. Nr LIV/345/14 w spra wie uchwa le nia Sta -
tu tu sołectwa Rut ki.

23. Nr LIV/346/14 w spra wie uchwa le nia Sta -
tu tu sołectwa Rzę dzi wo jo wi ce.

24. Nr LIV/347/14 w spra wie uchwa le nia Sta -
tu tu sołectwa Sa dy.

25. Nr LIV/348/14 w spra wie uchwa le nia Sta -
tu tu sołectwa Sar ny Wiel kie.

26. Nr LIV/349/14 w spra wie uchwa le nia Sta -
tu tu sołectwa Szy dło wiec Ślą ski.

27. Nr LIV/350/14 w spra wie uchwa le nia Sta -
tu tu sołectwa So snów ka.

28. Nr LIV/351/14 w spra wie uchwa le nia Sta -
tu tu sołectwa Tar ni ca.

29. Nr LIV/352/14 w spra wie uchwa le nia Sta -
tu tu sołectwa Tłu sto rę by.

30. Nr LIV/353/14 w spra wie uchwa le nia Sta -
tu tu sołectwa Wy dro wi ce.

31. Nr LIV/354/14 w spra wie uchy le nia uchwał
w spra wie nada nia sta tu tu so łectw.

Uchwa ły do stęp ne są na stro nie in ter ne to wej
Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie, w Biu le ty nie In for -
ma cji Pu blicz nej, w za kład ce Ak ty Praw ne oraz w Biu -
rze Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie.

R. Szew czyk

Wy pa la nie traw i za ro śli, któ re, nie ste -
ty, już roz po czę ło się na te re nie gmi ny Nie -
mo dlin, to jed na z przy czyn nisz cze nia śro -
do wi ska. Wy pa la nie nie da je żad nych
ko rzy ści, prze ciw nie – przy no si je dy nie
szko dy dla przy ro dy i czło wie ka rów nież.

Po ni żej nie któ re tyl ko szko dy, ja kie wy rzą dza wy -
pa la nie traw i za ro śli:

• co ro ku w po ża rach po wsta łych na sku tek wy -
pa la nia traw i za ro śli gi ną lu dzie – naj czę ściej ci, któ -
rzy po dej mu ją się wy pa la nia,

• wy pa la nie to jed na z istot nych przy czyn za nie -
czysz cza nia at mos fe ry, 

• bez myśl ne uśmier ca nie ro ślin i zwie rząt
– nisz czo ne są miej sca lę go we wie lu ga tun ków
pta ków gnież dżą cych się na zie mi lub w stre fie

krze wów. Pa lą się rów nież gniaz da już za sie dlo ne
w tym z pi sklę ta mi, w po ża rach gi ną rów nież ga -
tun ki chro nio ne,

• wy so kie kosz ty in ter wen cji stra ży po żar nych,
• dym unie moż li wia pszczo łom, trzmie lom ob -

la ty wa nie łąk. Owa dy gi ną w pło mie niach, co po wo -
du je zmniej sze nie licz by za py lo nych kwia tów,
a w kon se kwen cji ob ni że nie plo nów ro śli,

• wy pa la nie traw, za ro śli przy dro gach po wo du -
je za gro że nie dla kie row ców, pie szych, ro we rzy stów
– po wsta ły dym sku tecz nie ogra ni cza wi docz ność
na dro dze.

W świa do mo ści wie lu osób pa nu je po gląd, że
wy pa la nie traw i za ro śli po pra wia ja kość gle by, jest
swo istym ro dza jem jej na wo że nia i użyź nia nia.
Wie lu na dal są dzi, że ogień to „naj tań szy i naj sku -
tecz niej szy her bi cyd” do zwal cza nia chwa stów.

Praw da jest ta ka, że aby grun ty rol ne utrzy my wa -
ne by ły w tzw. do brej kul tu rze rol nej, przy za cho wa -
niu wy mo gów ochro ny śro do wi ska, za bro nio ne jest
wy pa la nie traw. Już daw no na uko wo zo sta ło udo -
wod nio ne, że ta kie po ża ry są szko dli we. Ogień nie
tyl ko za bi ja ży ją ce w tra wie zwie rzę ta, ale tak że
wy ja ła wia gle bę, któ ra sta je się uboż sza. Łą ka czy
pa stwi sko po wy pa le niu po now nie się za zie le ni, ale
bę dzie bez war to ścio wa. Jest to naj gor sza opcja
przy go to wa nia gle by do no we go cy klu. W trak cie
wy pa la nia gi nie ca ła mi kro flo ra i mi kro fau na, któ -
ra oży wia ją gle bę. Pa mię tać na le ży rów nież, że
w cza sie, kie dy stra ża cy są wzy wa ni do ak cji ga sze -
nia po ża rów traw, łąk i nie użyt ków, w tym sa mym
cza sie mo gą być po trzeb ni w in nym miej scu, np.
do ra to wa nia ży cia lu dzi po szko do wa nych w wy -
pad ku dro go wym czy in nym tra gicz nym zda rze niu.
Za an ga żo wa nie w ak cję ga sze nia tra wy po wo du -
je znacz ne wy dłu że nie cza su do jaz du do miej sca
zda rze nia, a czę sto o ży ciu czło wie ka de cy du ją mi -
nu ty. Po nad to bar dzo czę sto zda rza się, że ogień
z pa lą cych się traw zo sta je prze nie sio ny (np. przez
wiatr) na drze wo stan le śny. Ogień szyb ko ogar nia
ogrom ne po ła cie drze wo sta nów, do szczęt nie nisz -
cząc trwa ją ce od wie ków dzia ła nie przy ro dy. Po po -
ża rze las od ra dza się przez dzie siąt ki lat. W okre -
sie naj więk sze go za gro że nia po ża ro we go, tj. od 1
kwiet nia do 31 paź dzier ni ka, czę sto wy star czy
iskra, aby spło nę ło kil ka, kil ka na ście czy kil ka dzie -
siąt hek ta rów la su. Lu dzie od po wia da ją za po -
wsta nie po nad 90% po ża rów la sów. Prze strze ga -
my za tem przed za gro że nia mi wy ni ka ją cy mi
z wy pa la nia ro ślin no ści.

Ape lu je my o roz są dek! Za nim pod pa lisz, za sta -
nów się, czy przez bez myśl ność nie na ra zisz ży cia
swo je go i in nych lu dzi. Po myśl o przy ro dzie, któ rą mo -
żesz znisz czyć.

Miej na uwa dze, że zgod nie z art. 131 pkt 12
usta wy z dnia 16 kwiet nia 2004 r. o ochro nie przy -
ro dy (Dz. U. z 2004 r., poz. 627 ze zm.); kto wy pa la
łą ki, pa stwi ska, nie użyt ki, ro wy, pa sy przy droż ne,
szla ki ko le jo we, trzci no wi ska lub szu wa ry, pod le ga
ka rze aresz tu al bo grzyw ny. 

Opr. Ali cja Se wił ło

Wypalanie traw - zero korzyści



Re kru ta cja do przed szko li
w gmi nie Nie mo dlin
na rok szkol ny 2014/2015
In for ma cja dla ro dzi ców

Za sa dy ogól ne

Za pi sy do wszyst kich przed szko li i od dzia łów przed szkol nych przy szko łach
pod sta wo wych w gmi nie Nie mo dlin od by wa ją się w dniach od 3 do 31 mar -
ca 2014 ro ku.

W po ste po wa niu re kru ta cyj nym bio rą udział za miesz ka łe
na te re nie gmi ny Nie mo dlin:

• dzie ci 6-let nie (uro dzo ne w II po ło wie 2008 ro ku) 
• dzie ci 3,4,5-let nie (uro dzo ne w la tach 2011-2009)

Ro dzi ce/praw ni opie ku no wie za miesz ka li po za gmi ną Nie mo dlin mo gą
ubie gać się o przy ję cie dziec ka do pie ro w po stę po wa niu uzu peł nia ją cym, któ re
bę dzie pro wa dzo ne po za koń cze niu po stę po wa nia re kru ta cyj ne go, je że li przed -
szko le/szko ła bę dzie dys po no wa ła wol ny mi miej sca mi. Po stę po wa nie re kru ta cyj -
ne pro wa dzo ne jest w ter mi nach okre ślo nych w har mo no gra mie.

HAR MO NO GRAM RE KRU TA CJI
PRZED SZKO LE + „O” PRZY SZKO ŁACH 

10 lu te go – 21 lu te go 2014
Przyj mo wa nie de kla ra cji
Od 3 mar ca do 31 mar ca 2014
Na bór
18 kwiet nia 2014
Opu bli ko wa nie list dzie ci za kwa li fi ko wa nych i nie za kwa li fi ko wa nych
5 ma ja 2014
Opu bli ko wa nie list dzie ci przy ję tych i nie przy ję tych
Od 5 ma ja 2014
Pro ce du ry od wo ław cze
6 czerw ca 2014 
Na bór uzu peł nia ją cy
Opu bli ko wa nie wy ka zu wol nych miejsc
16 czer wca 2014
Opu bli ko wa nie list dzie ci za kwa li fi ko wa nych i nie za kwa li fi ko wa nych
23 czer wca 2014
Opu bli ko wa nie list dzie ci przy ję tych i nie przy ję tych
Od 23 czerw ca 2014
Pro ce du ry od wo ław cze

Kon ty nu acja edu ka cji przed szkol nej dzie ci
uczęsz cza ją cych do przed szko li w ro ku 2013/2014
Ro dzi ce dzie ci uro dzo nych w la tach 2009-2011, któ re obec nie uczęsz cza ją

do przed szko li/od dzia łów przed szkol nych, skła da ją de kla ra cję o kon ty nu owa niu
wy cho wa nia przed szkol ne go w ko lej nym ro ku szkol nym w przed szko lu/szko le,
do któ re go uczęsz cza dziec ko w ter mi nie do dnia 21 lu te go 2014 ro ku.

Po stę po wa nie re kru ta cyj ne do przed szko li
lub od dzia łów przed szkol nych w szko łach pod sta wo wych
Po stę po wa nie re kru ta cyj ne na wol ne miej sca w przed szko lu/od dzia le przed -

szkol nym w szko le pro wa dzi się na wnio sek ro dzi ców dziec ka.
• Ro dzi ce mo gą ubie gać się o przy ję cie dziec ka do do wol nej licz by przed -

szko li/od dzia łów przed szkol nych w szko łach, któ re pro wa dzą re kru ta cję dzie ci
z okre ślo ne go rocz ni ka.

• Ro dzi ce wska zu ją wy bra ne przed szko la i od dzia ły przed szkol ne szkół
we dług swo ich pre fe ren cji w po rząd ku od naj bar dziej do naj mniej pre fe ro wa -
nej pla ców ki.

• Przed szko le/szko ła umiesz czo na na li ście pre fe ren cji na pierw szej po zy cji
na zy wa na jest przed szko lem/szko łą pierw sze go wy bo ru.

Wnio sek po bie ra się w do wol nym przed szko lu lub szko le. Do wnio sku ro dzi -
ce zo bli go wa ni są do łą czyć do ku men ty/oświad cze nia po twier dza ją ce speł nia nie
kry te riów. Oświad cze nia skła da się pod ry go rem od po wie dzial no ści kar nej
za skła da nie fał szy wych ze znań. Wy peł nio ny wnio sek:

 - pod pi su ją obo je ro dzi ce/praw ni opie ku no wie dziec ka,
 - pod pi sy zło żo ne we wnio sku są po twier dze niem zgod no ści in for ma cji za -

war tych we wnio sku ze sta nem fak tycz nym.

Do wszyst kich przed szko li i od dzia łów przed szkol nych przy szko łach pod sta -
wo wych, dzie ci za pi sy wa ne są je den raz, na ca ły etap edu ka cji przed szkol nej
w da nej pla ców ce. Wnio sek roz pa tru je ko mi sja po stę po wa nia re kru ta cyj ne go
w przed szko lu/szko le, do któ rej zo stał zło żo ny wnio sek. Prze wod ni czą cy ko mi sji
re kru ta cyj nej mo że:

- za żą dać od ro dzi ców przed sta wie nia do ku men tów po twier dza ją cych oko -
licz no ści za war te w oświad cze niach (prze wod ni czą cy wy zna cza ter min
przed sta wie nia do ku men tów),

- zwró cić się do bur mi strza o po twier dze nie oko licz no ści za war tych w oświad -
cze niach. Bur mistrz, w ce lu po twier dze nia oko licz no ści za war tych w oświad -
cze niach, ko rzy sta z in for ma cji, do któ rych ma do stęp z urzę du; mo że wy -
stą pić do in sty tu cji pu blicz nych o udzie le nie in for ma cji; mo że zle cić
prze pro wa dze nie wy wia du, aby zwe ry fi ko wać oświad cze nie o sa mot nym
wy cho wy wa niu dziec ka.

W przy pad ku bra ku po twier dze nia oko licz no ści za war tych w oświad cze niu,
ko mi sja re kru ta cyj na, roz pa tru jąc wnio sek, nie uwzględ nia kry te rium, któ re nie
zo sta ło po twier dzo ne. Ro dzi ce dzie ci, któ re nie zo sta ły przy ję te mo gą:

- wnio sko wać do ko mi sji re kru ta cyj nej o spo rzą dze nie uza sad nie nia od mo -
wy przy ję cia dziec ka do da ne go przed szko la w ter mi nie 7 dni od dnia po -
da nia do pu blicz nej wia do mo ści li sty dzie ci przy ję tych i nie przy ję tych,

- wnieść do dy rek to ra przed szko la/szko ły od wo ła nie od roz strzy gnię cia ko -
mi sji re kru ta cyj nej w ter mi nie 7 dni od dnia otrzy ma nia uza sad nie nia,

- na roz strzy gnię cie dy rek to ra da ne go przed szko la/szko ły słu ży skar ga do są -
du ad mi ni stra cyj ne go.

Kry te ria usta wo we przyj mo wa nia dzie ci do przed szko la
lub od dzia łu przed szkol ne go
przy szko le pod sta wo wej

L. p. Kry te ria usta wo we Licz ba
punk tów

1. Wie lo dziet ność ro dzi ny kan dy da ta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2. Nie peł no spraw ność kan dy da ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3. Nie peł no spraw ność jed ne go z ro dzi ców kan dy da ta  . . . . . . . 6
4. Nie peł no spraw ność oboj ga ro dzi ców kan dy da ta . . . . . . . . . . 6
5. Nie peł no spraw ność ro dzeń stwa kan dy da ta  . . . . . . . . . . . . . . 6
6. Sa mot ne wy cho wy wa nie kan dy da ta w ro dzi nie  . . . . . . . . . . . 6
7. Ob ję cie kan dy da ta pie czą za stęp czą  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

L. p. Kry te ria sa mo rzą do we Licz ba
punk tów

1. Licz ba zde kla ro wa nych go dzin
po by tu dziec ka w przed szko lu
po nad re ali za cję pod sta wy pro gra mo wej:
1 godz.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2 godz.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
3 godz.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
4 godz.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
5 godz.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
6 godz.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2. Ro dzi ce za miesz ku ją i pła cą po dat ki
w gmi nie Nie mo dlin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

3. Ro dzi ce za trud nie ni są w peł nym wy mia rze
lub ro dzi ce stu diu ją w try bie dzien nym  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

4. Dzie ci z rocz ni ków 2010 i 2011, któ re
nie by ły wcze śniej ob ję te edu ka cją  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

5. Do przed szko la uczęsz cza ro dzeń stwo kan dy da ta . . . . . . . . . 2

Dy rek tor ZE FO
Mał go rza ta Ko cha nek
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Przed na mi dzie sią te „Oce any”
i kon cert ze spo łu RAZ, DWA, TRZY

X Ogól no pol ski Kon kurs na In ter pre ta cję Pio se nek Agniesz ki Osiec -
kiej „Oce any” od bę dzie się 15 ma ja 2014 r. (czwar tek) o godz. 9.00
w sa li wi do wi sko wej Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie. In for ma cje na te mat
kon kur su, re gu la min i kar ta zgło sze nia są do po bra nia na stro nie in ter ne to wej Ośrod -
ka Kul tu ry: www.oknie mo dlin.org

Kon cert lau re atów – 15 ma ja 2014 r., godz. 19.00.
– sa la wi do wi sko wa Ośrod ka Kul tu ry. Na te go -
rocz nym kon cer cie wy stą pi ze spół Raz Dwa Trzy.
Bi le ty w ce nie 35 zł do stęp ne są w se kre ta ria cie
Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie.

W 2002 ro ku Raz Dwa Trzy za gra ło kon cert za re je stro wa ny w Stu diu im. Agniesz ki Osiec kiej w Pol -
skim Ra diu. Na zle ce nie ra dio wej Trój ki ze spół prze aran żo wał kil ka na ście pio se nek wiel ce ce nio nej w kra -
ju au tor ki słów do pio se nek i wy ko nał je w pią tą rocz ni cę śmier ci po et ki w stu diu jej imie nia. Kon cert
ten prze szedł do hi sto rii pol skiej mu zy ki roz ryw ko wej, na kład krąż ka prze kro czył po nad sto ty się cy sztuk
– pły ta zy ska ła sta tus „pla ty no wej”. Na kon cer cie lau re atów „Oce anów” na pew no nie za brak nie naj -
więk szych prze bo jów gru py: Czy te oczy mo gą kla mać, Trud no nie wie rzyć w nic, Oczy tej ma łej.

mk

Na gro dze ni wy cho wan ko wie
Stu dia Pio sen ki

W wa len tyn ki od był się XIII Fe sti wal
„Pio sen ki z Ser dusz kiem” w Tu ło wi cach.
Pod opiecz ne Stu dia Pio sen ki z Ośrod ka
Kul tu ry w Nie mo dli nie star to wa ły w trzech
z czte rech ka te go rii wie ko wych. Po mi mo
wie lu uczest ni ków i wy so kie go po zio mu,
mło dym wo ka list kom uda ło się wy śpie wać
aż pięć na gród.

W ka te go rii naj młod szej wy róż nio no Emi lię
Ostrow ską, na da jąc jej ty tuł cie ka wej oso bo wo śi
kon kur su. Wy róż nie nie zdo by ła rów nież Mar ce li na
Zię ta ra za wy ko na nie utwo ru „Chło piec z gi ta rą”. Ju -
ry na gro dzi ło 3. miej scem Ha nię Za rem bę, któ ra
z nie sa mo wi tą ener gią za śpie wa ła „Cy ka dy na Cy kla -
dach” z re per tu aru ze spo łu Maa n am. W ka te go rii
gim na zjal nej 1. miej sce otrzy ma ła Wik to ria Grud -
niok wy ko nu jąc utwór „Kie dy nam do sie bie bli żej”,
ocza ro wu jąc rów nież pu bli kę, któ ra w for mie gło so -
wa nia wy ty po wa ła Wik to rię do na gro dy pu blicz -
ności za wy śpie wa nie utwo ru „Mię ta”.

Wa lo ry gło so we Mag da le ny Szwa li zo sta ły do ce -
nio ne w ka te go rii szkół li ce al nych w po sta ci 3. miej -
sca za wy ko na nie utwo ru „Za mień dzień w noc”.
Mło de ar tyst ki zo sta ły przy go to wa ne do kon kur su
przez pro wa dzą ce Stu dio Pio sen ki – Na ta lię Kry jom
oraz Mag da le nę Krze mień.

Mag da le na Krze mień

Pio sen kar ka za de biu to wa ła w wie ku szes na stu lat w Ze spo le Pie śni i Tań ca „Śląsk”, w któ rym by ła naj -
dłu żej wy stę pu ją cą ar tyst ką. Od kil ku lat roz wi ja się jej ka rie ra so lo wa. Pły ty Te re sy Wer ner po kry wa ją się zło -
tem, jest trium fa tor ką pod su mo wań Li sty Ślą skich Szla gie rów – po raz ko lej ny wy bra na Wy ko naw cą Ro -

ku 2013 oraz w kat. Prze bój
Ro ku 2013. Pio sen kar ka
jest bar dzo po pu lar na
i na swo ich kon cer tach gro -
ma dzi wie lu fa nów. Tak też
by ło pod czas kon cer tu
w Nie mo dli nie.

– Kon cer ty są dla mnie
jak spo tka nia z bli ską ro dzi -
ną, ogrom nie się cie szę
z kon tak tu z pu blicz no ścią.
To dla niej prze cież wy stę pu -
ję, na gry wam pły ty. Spo tka -
nia z pu blicz no ścią w cza sie
kon cer tów do da ją mi sił
– mó wi ła przed wy stę pem
Te re sa Wer ner. mk

W nie mo dliń skim Ośrod ku Kul tu ry
wy stą pi ła Te re sa Wer ner

Wiktoria
Grudniok

Emilia
Ostrowska



Czło wiek
Bo rów Nie mo dliń skich

Już po raz dru gi Ka zi mierz Kiej za przy -
bli ża nam pięk no przy ro dy Bo rów Nie mo -
dliń skich. Od mar ca w Ośrod ku Kul tu ry
moż na oglą dać wy sta wę je go zdjęć pt. Na -
tu ra Bo rów Nie mo dliń skich. 

Ma rek Krzy ża now ski: Pro szę opo wie -
dzieć, czym się pan zaj mu je, i ja kie wią żą
się z tym za da nia.

Ka zi mierz Kiej za: Je stem współ pra cow ni -
kiem i dzia ła czem czte rech or ga ni za cji or ni to lo gicz -
nych. De cy zją Re gio nal nej Dy rek cji Ochro ny Śro do wi -
ska w Opo lu, zo sta łem po wo ła ny na opie ku na
w stre fach ochro ny ostoi, miejsc roz ro du i re gu lar ne -
go prze by wa nia pta ków, na te re nie woj. opol skie go.

Pro wa dzę dzia ła nia zmie rza ją ce do ochro ny pta -
ków, a przez to do ochro ny ca łej przy ro dy. W nie któ -
rych przy pad kach, je że li za ist nie je sy tu acja (nie) świa -
do me go nisz cze nia przy ro dy, zaj mu ję się in ter wen cją.
Je stem wraż li wy na uro ki i ta jem ni ce przy ro dy w ca -
łej swo jej oka za ło ści, dla te go je stem zde ter mi no wa -
ny do dzia ła nia na rzecz jej ochro ny. 

Bio rę udział w ak cjach ogła sza nych przez or ga -
ni za cje, w któ rych je stem zrze szo ny, pro wa dzę ob -
ser wa cje zgod ne ze sta tu tem i ety ką do bre go ob ser -
wa to ra oraz re ali zu ję swo je ce le i ini cja ty wy.

Na chwi lę obec ną wy zna czy łem so bie ta kie za da nia:
zgło sze nie wnio sku do od po wied nich or ga nów
(zgod ne z pra wem) na se lek cję kru ka, któ re go nad -
mier na licz ba wy stę pu je na na szym te re nie, co po -
wo du je za chwia nie rów no wa gi wy stę po wa nia in -
nych ga tun ków. Dru gim jest po szu ki wa nie no wych
ga tun ków pta ków i ich gniaz do wa nia. Trze cim zaś,
za chę ca nie in nych osób do po mo cy na rzecz ochro -
ny przy ro dy i śro do wi ska lo kal ne go.

W ja ki spo sób po wsta wa ły zdję cia
do wy sta wy?

– Zdję cia, któ re za pre zen to wa łem na wy sta wie,
po wsta ły na prze strze ni sied miu lat, pod czas mo ich ob -
ser wa cji i prac w te re nie. By ły zro bio ne w róż nych po -
rach ro ku, w róż nym te re nie (las, po la, łą ki, sta wy). Są
tu zdję cia, któ re zro bi łem zu peł nie przy pad ko wo i są też
ta kie uję cia, któ re by ły wcze śniej za pla no wa ne.

Któ re ze zdjęć jest pa nu naj bliż sze?
– Mo im ulu bio nym zdję ciem znaj du ją cym się

na wy sta wie, jest ko zio łek ukry wa ją cy się w trzci nie.
Pew ne go ra zu, bę dąc nad sta wem „Pu stel nik”, za -
uwa ży łem te go ko zioł ka sto ją ce go nad brze giem
sta wu. Zwierzę było od wró co ne do mnie ty łem. Po -
wol nym kro kiem zbli ży łem się do nie go. Kie dy od -
wró cił swo ją gło wę i mnie zo ba czył, uciekł wzdłuż li -
nii brze go wej. Po dą ży łem za nim i po chwi li
za uwa ży łem ukry wa ją ce go się w trzci nie je lon ka,
któ ry mnie ob ser wu je. Za trzy ma łem się i pa trzy li śmy
so bie w oczy ok. 10-15 mi nut. Zro bi łem kil ka zdjęć,
po czym on wstał i po biegł da lej.

Ja ki był pa na zda niem 2013 rok dla Bo -
rów Nie mo dliń skich?

– Ze wzglę du na bar dzo zim ną wio snę, z du żą ilo -
ścią opa dów śnie gu i desz czu, rok 2013 był bar dzo
nie ko rzyst ny dla awi fau ny. Po przy lo cie bo cia nów na -
stą pił mroź ny atak zi my. Wie le osob ni ków nie prze -
trwa ło te go okre su i za pła ci ło za to ży ciem. Pod czas
mo ich prac i ob ser wa cji w te re nie, by ły przy kre dla
mnie mo men ty, kie dy znaj do wa łem pad nię te osob ni -
ki do ro słych pta ków, róż nych ga tun ków (np: szpa ki,
dzię cio ły, ko sy, ko wa li ki). Z po wo du zim na i opa dów
at mos fe rycz nych by ło ma ło po ży wie nia dla pta ków
(owa dy, na sio na ro ślin) i z te go po wo du du żo lę gów

zo sta ło utra co nych. Rok 2013 w kwe stii or ni to lo gicz -
nej oce niam bar dzo nie ko rzyst nie pod wzglę dem ilo -
ścio wym i ga tun ko wym.

Co jest naj więk szym za gro że niem dla
Bo rów?

– Na pod sta wie mo ich ob ser wa cji mu szę wspo -
mnieć o mo ich nie po ko jach i pew nych za gro że niach.
Czte ry klu czo we to: po pierw sze – pry wa ty za cja la -
sów, kwe stia po wra ca ją ca co pe wien czas. Uwa żam,
że nie po win ni śmy do pu ścić do sprze da ży ma jąt ku
na ro do we go, któ ry do sta nie się w pry wat ne rę ce.

Dru gim za gro że niem jest bu do wa si łow ni (elek -
trow ni) wia tro wych – pta ki i in ne zwie rzę ta opusz cza -
ją te re ny, na któ rych są zbu do wa ne wia tra ki, ze
wzglę du na za wi ro wa nia po wie trza, wi bra cje zie mi
i dźwię ki, ja kie po wsta ją na tych te re nach. Or ga ni za -
cje, w któ rych je stem zrze szo ny, okre śla ją swo je sta -
no wi sko w tej spra wie jed no znacz nie: „Nie sprze ci -
wia my się roz wo jo wi go spo dar cze mu, lecz wie rzy my,
że ten roz wój mu si być zrów no wa żo ny i osią gnię ty
przez mą dre go spo da ro wa nie za so ba mi na tu ral ny -
mi. Pre fe ru je my osią ga nie ce lów przez dys ku sję i kom -
pro mis, ale je że li za ist nie je ko niecz ność, to je ste śmy
w peł ni go to wi do kon fron ta cji z prze ciw ni ka mi – bez
wzglę du na to, jak bar dzo są po tęż ni”.

Ja ko trze cie za gro że nie wy mie nię in ten syw ne
wy ci na nie drzew (zrę by), w tym ści na nie drzew
z gniaz da mi i dziu pla mi pta ków. Ostat nim są nie le -
gal ne wy sy pi ska i za śmie ca nie la sów, sta wów i ro -
wów, gdzie peł no jest sta rych opon, pla sti ko wych
opa ko wań, fo li, wor ków ze śmie cia mi, itp.
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W so bo tę 8 lu te go 2014 ro ku po że -
gna li śmy na sze go Ko le gę, dłu go let nie go
Na uczy cie la i Wy cho waw cę w Szko le

Pod sta wo wej nr 2 w Nie mo dli nie, An drze -
ja Ra do szew skie go.

Był ra do snym i peł nym hu mo ru czło wie kiem,
mą drym wy cho waw cą i na uczy cie lem: geo gra -
fii i hi sto rii, za jęć prak tycz no -tech nicz nych i wy -
cho wa nia fi zycz ne go; za wsze uśmiech nię tym
i po god nym.

Swo ją przy go dę na uczy ciel ską roz po czął
w 1963 r. w szko le pod sta wo wej w Ja czo wi cach,
a na stęp nie przez 32 la ta uczył w Szko le Pod sta -
wo wej nr 2 w Nie mo dli nie. Od da ny pra cy
i uczniom – za wsze cie pło i z uśmie chem przez
nich wspo mi na ny.

Ja ko star szy ko le ga z pra cy chęt nie dzie lił się
z na mi, młod szy mi na uczy cie la mi, swo im opty mi -
zmem i za wo do wym do świad cze niem. Mó wił i po -
ka zy wał, jak cie ka wie uczyć, wpro wa dzał in no wa -
cje, udzie lał wie lu cen nych rad i wska zó wek,
ota czał życz li wą opie ką, za wsze miał dla nas czas
i do bre sło wo. Był bar dzo ce nio nym i lu bia nym na -
uczy cie lem.

Pro mo wał ak tyw ny spo sób spę dza nia cza su
na świe żym po wie trzu, w zgo dzie z na tu rą. Był or -

ga ni za to rem wie lu wspa nia łych wy cie czek, raj dów
ro we ro wych, obo zów har cer skich dla dzie ci i mło -
dzie ży. i wy jąt ko wych wy praw węd kar skich
z ucznia mi.

Prze by wa jąc na za słu żo nej eme ry tu rze, za -
wsze chęt nie się z na mi spo ty kał i na dal in te re so -
wał ży ciem szko ły. Mi mo cho ro by i wie ku nie prze -
rwa nie pie lę gno wał swo je pa sje i ce nił zdro wy styl
ży cia. Nie raz mi ja li śmy się na ro we rach gdzieś
nad sta wa mi w Lip nie czy na le śnych dro gach.
A te raz? 

„Śmierć – to nie obec ność w wie lu miej scach
na raz”.

W na szej pa mię ci po zo sta nie ja ko ra do sny
i pe łen ży cia Czło wiek, do bry Ko le ga z pra cy. W pa -
mię ci uczniów – ja ko nie za po mnia ny Wy cho waw -
ca i Pan od geo gra fii...

Ewa Bar don -Le wan dow ska
SP nr 2 Nie mo dlin

Skła da my po dzię ko wa nia przy ja cio łom, zna jo -
mym i są sia dom za udział w uro czy sto ściach po -
grze bo wych śp. An drze ja Ra do szew skie go.

Żo na z dzieć mi

Pa mię ta my... Wspo mnie nie o An drze ju Ra do szew skim
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W Urzędzie Stanu Cywilnego w Niemodlinie odbył się kolejny ślub. W sali ślubów związek
małżeński zawarli pani Klaudia Kamykowska z panem Sebastianem Wnękiem. Był to 10. ślub
cywilny w tym roku. Państwu Młodym życzymy wszystkiego dobrego na nowej drodze życia.

Sala ślubów w Niemodlinie przeszła gruntowny remont w pierwszej połowie 2012 roku. Z dotychczas
funkcjonującej pierwszej sali zwanej „salą bankietową” wydzielono pomieszczenie na garderobę dla gości.
Druga sala – sala ślubów – zachowana została w niezmienionym kształcie. Sala ślubów wraz z przylegającą
do niej salą bankietową tworzy dzięki przeszklonym drzwiom jedno pomieszczenie, które, oprócz państwa
młodych i świadków, może pomieścić 60 gości. 

Śluby cywilne udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tut. urzędu oraz w każdą ostatnią
sobotę miesiąca. Na indywidualny wniosek nupturientów (osób zawierających związek małżeński) ślub
może być udzielony w inną sobotę miesiąca.

Dla porównania w 2011 roku (przed remontem) udzielono 38 ślubów cywilnych w tut. USC, a już w 2013
roku wstąpiło w związek małżeński w pięknej sali ślubów 57 par.

Oprac. A. Jędrzejewska, R. Szewczyk

Kon fe ren cja
na uko wo -dy dak tycz na 

Dnia 10 mar ca w Ośrod ku Kul tu ry
w Nie mo dli nie zor ga ni zo wa no pod pa -
tro na tem bur mi strza Nie mo dli na kon -
fe ren cję na uko wo -dy dak tycz ną, do ty -
czą cą wszech stron ne go wspie ra nia
roz wo ju dziec ka.

Kon fe ren cja ad re so wa na by ła do na uczy -
cie li przed szko li oraz klas I- III szkół pod sta wo -
wych, któ rzy bar dzo licz nie od po wie dzie li na za -
pro sze nie. Wio dą cym te ma tem spo tka nia by ło
wspo ma ga nie har mo nij ne go i wszech stron ne -
go roz wo ju dziec ka. Uświa do mie nie na uczy -
cie lom, a tak że dzię ki nim – ro dzi com, że po -
przez wspól ną za ba wę z dziec kiem moż na
bu do wać sta bil ne, bo ga te fun da men ty roz wo -
ju każ de go mal ca. To wła śnie dzię ki za ba wie
kształ tu je się emo cje, sto su nek do świa ta, spo -
so by ko mu ni ka cji z sa mym so bą oraz z in ny mi.

Pre le gen ta mi kon fe ren cji by ły: Jo lan ta Ju -
zwa – dy rek tor Pu blicz ne go Przed szko la w Gra -
czach oraz Ja dwi ga Wo lak -Waw rzy niak – dy rek -
tor Po rad ni Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz nej
w Nie mo dli nie. Obie pre le gent ki omó wi ły moż -
li wo ści po znaw cze dziec ka w wie ku przed szkol -
nym i wcze snosz kol nym w od nie sie niu do za baw
fun da men tal nych wspie ra ją cych je go roz wój. 

Za ba wy fun da men tal ne za pro jek to wa ne przez
Co lin Ro se i Gor don Dry den są cie ka wą i mą drą
pro po zy cją dla na uczy cie li, ro dzi ców, dziad ków
iopie ku nów chcą cych ak tyw nie uczest ni czyć wroz -
wo ju dziec ka. Mał go rza ta Ko cha nek

14 lu te go w Nie mo dli nie na uli cy Opol skiej nie -
zna ny spraw ca wy bi ja jąc szy bę wła mał się do sa mo -
cho du mar ki Volks wa gen Po lo, z któ re go skradł dwa
dys ki USB, tu bę gło śni ko wą i wzmac niacz mar ki
Blau punkt. Stra ty 1.4 tys. zł.

14 lu te go w Nie mo dli nie na uli cy Opol skiej nie -
zna ny spraw ca z otwar te go biu ra skradł port fel
z pie niędz mi, do wo dem oso bi stym, pra wem jaz dy
i in ny mi do ku men ta mi. Stra ty 1.6 tys. zł.

14 lu te go w Nie mo dli nie na Ryn ku nie zna ny
spraw ca z otwar te go biu ra skradł dwa port fe le,
z pie niędz mi, pra wem jaz dy i in ny mi do ku men ta mi.
Stra ty 340 zł.

14 lu te go w miej sco wo ści Kra sna Gó ra nie zna -
ny spraw ca, po uprzed nim wy ła ma niu sko bla drzwi,

wła mał się do bu dyn ku go spo dar cze go, z któ re go
skradł ro wer. Stra ty 2.2 tys. zł.

16 lu te go w Nie mo dli nie na uli cy Że rom skie go
nie zna ny spraw ca z par kin gu skradł sa mo chód oso -
bo wy mar ki Au di A8 (rok pro duk cji 2007). Stra ty 85
tys. zł.

17 lu te go w Nie mo dli nie na uli cy Bo ha te rów Po -
wstań Śl. po li cjan ci z KP w Nie mo dli nie za trzy ma -
li 30-let nie go miesz kań ca po wia tu opol skie go, któ ry
wła mał się do ba ra ko wo zu, z któ re go, po pe ne tra cji
wnę trza, nic nie skradł. Po stę po wa nie pro wa dzi KP
w Nie mo dli nie.

17 lu te go w Nie mo dli nie na uli cy Opol skiej po li -
cjan ci z KP w Nie mo dli nie usta li li i za trzy ma li 27-lat -
ka, któ ry wy ła mu jąc za bez pie cze nia, wła mał się do au -
to ma tu zręcz no ścio we go, z któ re go skradł pie nią dze
na szko dę Mer bel son Hol dings Pol ska. Stra ty 4 tys. zł.

19 lu te go w Nie mo dli nie na uli cy Brze skiej pa -
trol KP z Nie mo dli na za trzy mał 31-let nie go miesz -
kań ca po wia tu opol skie go, któ ry kie ro wał sa mo cho -
dem marki VW Golf po mi mo orze czo ne go za ka zu
są do we go.

21 lu te go w Nie mo dli nie na Ryn ku w godz. 6.15-
6.38 nie zna ny spraw ca wy ko rzy stu jąc nie uwa gę eks -
pe dient ki skradł 37 pa czek pa pie ro sów. Stra ty 500 zł.

24 lu te go w Nie mo dli nie na uli cy Opol skiej nie -
zna ny spraw ca, wy ry wa jąc kra tę oraz za mek
w drzwiach, wła mał się do biu ra, z któ re go skradł pie -
nią dze na szko dę fir my Imex Pie cho ta. Stra ty 600 zł.

26 lu te go w miej sco wo ści Wy dro wi ce nie trzeź -
wy 44-la tek z nie usta lo nej przy czy ny stra cił pa no wa -
nie nad sa mo cho dem mar ki Opel i zde rzył się z ozna -
ko wa nym ra dio wo zem.

26 lu te go w Nie mo dli nie na Ryn ku nie zna ny
spraw ca, zry wa jąc ro le tę, wła mał się do piw ni cy,
z któ rej po pe ne tra cji nic nie skradł. Stra ty 1.5 tys. zł.

27 lu te go w miej sco wo ści Pio tro wa nie zna ny
spraw ca, otwie ra jąc drzwi do pa so wa nym klu czem,
wła mał się do miesz ka nia, z któ re go skradł te le wi zor
mar ki Fu nai. Stra ty 1.5 tys. zł.

27 lu te go w Nie mo dli nie na uli cy Alei Wol no -
ści nie zna ny spraw ca, ukrę ca jąc ko rek wle wu, wła -
mał się do zbior ni ka pa li wa w sa mo cho dzie mar -
ki Ford Trans it, z któ re go skradł 10 li trów ole ju
na pę do we go na szko dę fir my POM Krap ko wi ce.
Stra ty 50 zł.

28 lu te go w Nie mo dli nie na Ryn ku nie zna ny
spraw ca, wy bi ja jąc szy bę w oknie, wła mał się do biu -
ra, z któ re go skradł pie nią dze na szko dę fir my GRE -
DO Sp. z o.o. Stra ty 1.1 tys. zł.

28 lu te go w miej sco wo ści Kra sna Gó ra nie zna -
ny spraw ca z otwar te go do mu skradł pie nią dze.
Stra ty 1.2 tys. zł.

7 mar ca w miej sco wo ści Ma gnu szo wi ce nie -
zna ny spraw ca, wy ko rzy stu jąc nie uwa gę wła ści cie -
la, skradł z otwar te go do mu pie nią dze oraz te le fon
ko mór ko wy mar ki Sam sung. Po stę po wa nie pro wa dzi
KP z Nie mo dli na. Stra ty 260 zł.

7 mar ca w Nie mo dli nie na uli cy Opol skiej po li -
cjan ci z WDR KMP z Opo la za trzy ma li w po ści gu nie -
trzeź we go 35-lat ka, któ ry spo wo do wał ko li zję dro go -
wą sa mo cho dem mar ki Opel i od da lił się z miej sca
zda rze nia, nie po sia da jąc upraw nień do kie ro wa -
nia po jaz da mi me cha nicz ny mi.

8 mar ca w miej sco wo ści Rzę dzi wo jo wi ce pod -
czas prac po rząd ko wych na pry wat nej po se sji wła -
ści ciel ka zna la zła sko ro do wa ny me ta lo wy przed miot
o śred ni cy 10 cm i dłu go ści 20 cm przy po mi na ją cy
nie wy buch z cza sów II woj ny świa to wej.

Oprac. M.G.

Trzy ma my rę kę na pul sie

Nasza sala ślubów
cieszy się dużym zainteresowaniem



Dnia 12 lu te go 2014 ro ku od by ło się
wrę cze nie li stów gra tu la cyj nych zor ga ni -
zo wa ne przez Szko łę Pod sta wo wą nr 2
w Nie mo dli nie. Miej scem tej co rocz nie od -
by wa ją cej się uro czy sto ści był nie mo dliń -
ski Ośro dek Kul tu ry, a ca łość zor ga ni zo -
wa na by ła pod ha słem „Bądź ostroż ny,
bądź bez piecz ny”.

– W spo sób uro czy sty chce my po dzię ko wać ro -
dzi com. Nie da się prze ce nić wa sze go za an ga żo wa -
nia i wspar cia. Dzię ki wspól nej pra cy szko ła jest
twór cza i przy ja zna. Bez was i wa szej po mo cy nas

nie ma. Dzię ku je my wam bar dzo – po wie dzia ła dy -
rek tor szko ły Kry sty na Bar to sik -Pasz kow ska.

– Dro dzy ucznio wie, za wa mi pierw szy se mestr wy -
trwa łej pra cy. Każ de go dnia swym za an ga żo wa niem
i po sta wą po ka zu je cie sens po dej mo wa nych dzia łań,
aotrzy ma ne przez wa szych ro dzi ców po dzię ko wa nia bę -
dą do wo dem wa sze go wy róż nie nia. Gra tu lu ję wam zdo -
by tej wie dzy i umie jęt no ści. Dro dzy ro dzi ce i na uczy cie -
le. Ży czę wam wy trwa ło ści i cier pli wo ści w za chę ca niu
swo ich wy cho wan ków dodal sze go osią ga nia suk ce sów
i wy so kich wy ni ków w na uce – ży czył Mi ro sław Stan kie -
wicz w li ście od czy ta nym przez Mał go rza tę Ko cha nek.

Część ar ty stycz na, po przez pio sen ki, wier sze
i scen ki te ma tycz ne w wy ko na niu dzie ci, przy po mi na -
ła o bez pie czeń stwie zwią za nym z ru chem dro go wym.
Zgro ma dze ni go ście mo gli rów nież obej rzeć ta niec
ze spo łu Lu do we Nut ki, pre zen ta cję mul ti me dial ną
o szko le oraz po kaz bre ak dan ce’u w wy ko na niu ab sol -
wen tów na szej szko ły, Ma riu sza Bia ło wą sa i Łu ka sza
Chru ścic kie go. Czę ścią koń czą cą uro czy stość by ło wrę -
cze nie li stów gra tu la cyj nych za osią gnię cia w na uce,
za cho wa nie, fre kwen cję szkol ną oraz osią gnię cia
w kon kur sach przed mio to wych i za wo dach spor to -
wych. By ła to rów nież oka zja do po dzię ko wań i wrę cze -
nia dy plo mów tym, któ rych za an ga żo wa nie w po moc
szko le by ło naj więk sze, oso by te zo sta ły wy róż nio ne ty -
tu łem „Przy ja ciel Szko ły”.

Szcze gól ne po dzię ko wa nia na le żą się rów nież
oso bom, któ re wnio sły swój wkład i wy si łek w or ga -
ni za cję uro czy sto ści: Zdzi sła wie Kloc i Jo lan cie Ka ma -
ryk za część ta necz ną w wy ko na niu ze spo łu Lu do we
Nut ki, Agniesz ce Wa si lew skiej i Ol dze Ol szew skiej
za opra wę gra ficz ną, Jac ko wi Kuź nia ko wi za przy go -
to wa nie pre zen ta cji mul ti me dial nej. Nad ca ło ścią
czu wał re ży ser przed sta wie nia w oso bie Li dii Ba ry lak.

Ol ga Ol szew ska
mk

Wrę cze nie li stów gra tu la cyj nych
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Gmin ny kon kurs
„Noś od bla ski – świeć przy kła dem”

Pod ko niec ze szłe go ro ku zo stał ogło szo ny dla szkół z te re nu
gmi ny Nie mo dlin kon kurs pod na zwą „Noś od bla ski – świeć przy -
kła dem”. Je go po my sło daw cą był Mi ro sław Stan kie wicz – bur -
mistrz Nie mo dli na, a pa tro nat nad kon kur sem ob jął Ko mi sa riat
Po li cji w Nie mo dli nie i Wy dział Pre wen cji Ko men dy Miej skiej Po -
li cji w Opo lu.

Ce lem kon kur su by ło uświa do mie nie uczniów o ko niecz no ści uży wa nia ele -
men tów od bla sko wych w ce lu po pra wy ich wi docz no ści na dro dze, a tak że
zwró ce nie uwa gi na po trze bę prze strze ga nia przez uczniów za sad obo wią zu ją -
cych w ru chu dro go wym. Kon kurs po dzie lo ny był na trzy ka te go rie wie ko we:
uczniów klas I -III szkół pod sta wo wych, uczniów klas IV -VI szkół pod sta wo wych
oraz uczniów klas I -III szkół gim na zjal nych, i skła dał się z dwóch eta pów: eta pu
szkol ne go oraz eta pu gmin ne go.

Na eta pie szkol nym ko mi sje kon kur so we prze pro wa dza ły wśród wszyst kich
uczniów co dzien ną oce nę no sze nia od bla sków w wi docz nym miej scu oraz na za -
koń cze nie te go eta pu prze pro wa dzi ły test wie dzy do ty czą cy bez piecz ne go po ru -
sza nia się po dro dze. Do gmin ne go eta pu kon kur su za kwa li fi ko wał się je den

uczeń z każ dej szko ły w okre ślo nych ka te go riach wie ko wych, któ ry uzy skał naj -
więk szą licz bę punk tów w eta pie szkol nym.

Roz strzy gnię cie kon kur su na stą pi ło w dniu 11 mar ca 2014 r. w Ośrod ku Kul -
tu ry w Nie mo dli nie. Za kwa li fi ko wa ło się do nie go 5 uczniów klas I -III szkół pod -
sta wo wych, 5 uczniów klas IV -VI szkół pod sta wo wych i 2 uczniów klas I -III szkół
gim na zjal nych. Na tym eta pie uczest ni cy mie li przy go to wać i za pre zen to wać pio -
sen kę, wiersz, ko miks lub hi sto ryj kę ob raz ko wą o bez piecz nym po ru sza niu się
po dro dze bądź o za gro że niach spo wo do wa nych po ru sza niem się po dro dze bez
od bla sków. Ju ro rzy spo śród wszyst kich uczest ni ków za kwa li fi ko wa nych do eta -
pu gmin ne go wy ło ni li na stę pu ją cych zwy cięz ców:

1. W ka te go rii uczniów klas I -III szkół pod sta wo wych:
– I miej sce za ję ła Zu zan na Kraw czyk – uczen ni ca Pu blicz nej Szko ły Pod sta -

wo wej nr 1 w Nie mo dli nie;
– II miej sce za ję ła Mar ce li na Za rem ba – uczen ni ca Szko ły Pod sta wo wej

Gra czach;
– III miej sce za ję ła Ju sty na Chru ścic ka – uczen ni ca Szko ły Pod sta wo wej nr 2

w Nie mo dli nie.
2. W ka te go rii uczniów klas IV -VI szkół pod sta wo wych:
– I miej sce za ję ła Mar ta Wój cik – uczen ni ca Szko ły Pod sta wo wej w Gra czach;
– II miej sce za ję ła In ez Ko te luk – uczen ni ca Pu blicz nej Szko ły Pod sta wo wej

nr 1 w Nie mo dli nie;
– III miej sce za ję ła Alek san dra Żak – uczen ni ca Szko ły Pod sta wo wej nr 2

w Nie mo dli nie.
3. W ka te go rii uczniów klas I -III szkół gim na zjal nych:
– I miej sce za jął Krzysz tof Na pie racz – uczeń Pu blicz ne go Gim na zjum

w Gra czach;
– II miej sce za jął Szy mon Oli wa – uczeń Pu blicz ne go Gim na zjum Ze spo łu

Szkół w Nie mo dli nie.
Na za koń cze nie prze wod ni czą ca ju ry, Mał go rza ta Ko cha nek, wrę czy ła zwy -

cięz com oraz po zo sta łym uczest ni kom pa miąt ko we dy plo my i wspa nia łe na gro -
dy ufun do wa ne przez bur mi strza Nie mo dli na Mi ro sła wa Stan kie wi cza. Po nad -
to dla uczniów, któ rzy za ję li I miej sca zo sta ły rów nież ufun do wa ne na gro dy przez
Wy dział Pre wen cji Ko men dy Miej skiej Po li cji w Opo lu. Na gro dy te wrę czył asp.
szt. Ma ciej Kę dra.

Mał go rza ta Ko cha nek
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Bal kar na wa ło wy w Di no lan dii
Wpią tek14 lu te go wprzed szko lu „Di no lan -

dia” wNie mo dli nie od był się bal kar na wa ło wy.
Na uczy ciel ki przed szko la do ło ży ły wszel kich sta rań,

by wy strój „sa li ba lo wej” wpro wa dził dzie ci w ra do sny
na strój oraz za chę cał do we so łej za ba wy. Dzie ci, a tak -
że pa nie, prze bra ne by ły w barw ne i po my sło we stro -
je. Za ba wy i kon kur sy dla dzie ci pro wa dził Klaun i je go
to wa rzysz ka Ru da. Dzie ci ba wi ły się świet nie, a skocz -
na i ryt micz na mu zy ka za chę ca ła je do tań ców i plą sów.
W prze rwie ba lu, kie dy już bra ko wa ło sił do za ba wy,
przed szko la ki czę sto wa ły się róż no rod ny mi ła ko cia mi,
któ re po pi ja ły pysz ny mi socz ka mi. Na ko niec im pre zy,
za rów no ro dzi ce, jak i dzie ci, z oka zji wa len ty nek otrzy -
ma ły li za ki w kształ cie ser du szek. 

Re na ta Jan kie wicz

Ko lej ne warsz ta ty de co upa ge
w bi blio te ce

Ko lej ne warsz ta ty de co upa ge, naktó rych
uczest nicz ki podbacz nym okiem pa ni Kry sty -
ny Fran kow skiej -Ce py ozda bia ły ze gar, mia -
ły miej sce w na szej bi blio te ce w po nie dzia -
łek 10 lu te go oraz w czwar tek 13 lu te go.

Za ję cia od by ły się w dwóch gru pach, po nie waż cie -
szy ły się du żym za in te re so wa niem na szych czy tel ni -
czek i nie tyl ko. Pra ca nad ze ga rem da ła wszyst kim pil -
nie pra cu ją cym uczest nicz kom wie le przy jem no ści
i wy zwo li ła twór czą kre atyw ność. Ze ga ry wy szły pięk ne
i nie po wta rzal ne. Na sze po po łu dnio we spo tka nia z de -
co upa ge w bi blio te ce są bar dzo przy jem ną for mą in te -
gra cji, a co naj waż niej sze, po zwa la ją roz wi jać umie jęt -
no ści. Cie szy my się, że pa ni Kry sty na z za pa łem
i en tu zja zmem dzie li się swo imi ar ty stycz ny mi pa sja mi.
Ser decz nie za pra sza my na na stęp ne spo tka nia!

Mał go rza ta Na wroc ka -Ba de ja

Fe rie z Dwój ką
Jak co ro ku ucznio wie Szko ły Pod sta wo -

wej nr2 wNie mo dli nie mie li moż li wość sko rzy -
sta nia zróż nych form wy po czyn ku zi mo we go.

Na te re nie szko ły zor ga ni zo wa no mię dzy in ny mi:
noc fil mo wą, za ba wy – po ła wia cze pe reł, od kuch ni
do kuch ni oraz mi ni-grę te re no wą skar by wo kół nas.
Z pro po no wa nej for my spę dze nia cza su wol ne go na te -
re nie na szej pla ców ki sko rzy sta ło 69 uczniów. 

Pa ni Agniesz ka Wa si lew ska wraz z pa nią Ma rią
Wa cy rą oraz pa nią Ur szu lą Cho dor ską -Żu czek zor ga ni -
zo wa ła dwa wy jaz dy. Pierw szy z nich był do Wro cła wia,
gdzie ucznio wie wraz zopie ku na mi sko rzy sta li zaqu apar -
ku, a na stęp nie uda li się na wy ciecz kę Szla kiem Kra sno -
lud ków. W wy jeź dzie tym wzię ło udział 27 uczniów. Ty le
sa mo uczniów wzię ło udział wwy jeź dzie doOpo la, gdzie
dzie ci zwie dzi ły Opol ską We ne cję oraz uda ły się nase ans
fil mo wy do ki na He lios na film pt. „Przy go da Le go”. 

Mo ni ka Wą cha ła

Mu zy ka czte rech kul tur
Ostat ni ty dzień przed zi mo wy mi fe ria mi

roz po czął się w Ze spo le Szkół w Nie mo dli nie
wręcz kon cer to wo. Przed mło dzie żo wą pu -
blicz no ścią wy stą pi ła łódz ka gru pa Glo be -
trot ters Band, pre zen tu ją ca zna ne i lu bia ne
stan dar dy mu zycz ne z róż nych stron świa ta.

Te ma tem prze wod nim by ła wie lo kul tu ro wość mia -
sta Łódź i wza jem ne prze ni ka nie się kul tu ry pol skiej, ży -

dow skiej, nie miec kiej i ro syj skiej. Nie za bra kło też ak cen -
tów mu zy ki fil mo wej.

Pu blicz ność, po cząt ko wo tro chę za spa na, da ła się
w koń cu wcią gnąć do wspól nej za ba wy. Ochot ni cy
mo gli spró bo wać wy da wać roz pacz li we dźwię ki z eg -
zo tycz nych in stru men tów ty pu fu jar ka. Jak się oka za ło,
nie by ło to ta kie pro ste, ale mi mo wszyst ko chłop com
na le żą się bra wa za od wa gę.

Na za koń cze nie kon cer tu pu blicz ność po de rwa ła
się na dźwię ki La Bam by. Nie któ rzy mie li na wet ape tyt
na bi sy, ale, nie ste ty, trze ba by ło wró cić do sza rej szkol -
nej rze czy wi sto ści. Jesz cze przez kil ka mi nut po szkol -
nych ko ry ta rzach nio sły się sło wa... pa ra ba ilar la bam -
ba... soy ca pi tan, soy ca pi tan.

Glo be trot ters Band two rzą mu zy cy: Ma rek Ku bi siak
– flet, klar net, sak so fon, Piotr Pie trzak – in stru men ty per -
ku syj ne, Bog dan Grad – gi ta ra kla sycz na i elek trycz na.

Elż bie ta Woź niak

Je dyn ka wi ce mi strzem
wo je wódz twa

W pią tek 15 grud nia w opol skim Okrą -
gla ku od był się Wo je wódz ki Fi nał w ha lo wej
pił ce noż nej chłop ców szkół pod sta wo wych.

Wfi na le wy stą pi ły czte ry naj lep sze szko ły wo je wódz -
twa opol skie go, któ re prze szły sze reg eli mi na cji odgmin -
nych, po przez po wia to we, aby zna leźć się wfi na le wOpo -
lu. Wśród czte rech naj lep szych dru żyn zna leź li się
ucznio wie PSP nr 1 w Nie mo dli nie, któ rzy za no to wa li ko -
lej ny suk ces i zdo by li wi ce mi strzo stwo wo je wódz twa opol -
skie go. Wtur nie ju fi na ło wym Je dyn ka od nio sła dwa zwy -
cię stwa i za no to wa ła jed ną po raż kę.

Skład: Bar tło miej Mar ty nus, Adam Sko ru pa, Mi -
chał Kacz kow ski, Mi chał Kol man, Mi chał Nie mi row ski,
Olaf Ada mo wicz, Kac per Szmi to wicz, Kac per Grin,
Mar cin He liń ski. Tre ner Jan Ja nik. Kla sy fi ka cja koń co wa:

1. ZS 1 OS Brzeg 7 pkt.
2. PSP nr 1 Nie mo dlin 6 pkt.
3. PSP 15 Opo le 4 pkt.
4. PSP Ster na li ce 0pkt.

Jan Ja nik

Pół fi nał wo je wódz ki
w sza chach dru ży no wych

W dniu 14 lu te go 2014 ro ku od był się
w Opo lu pół fi nał wo je wódz ki Gim na zja dy
w sza chach dru ży no wych. Ze spół Szkół
z Nie mo dli na re pre zen to wa ła dru ży -
na w skła dzie: Grze gorz Kar dasz (3 BG), Mi -
chał Peł ka (2 AG), Piotr Su doł (3 AG) i Emi lia
Ba de ja (1 BG).

Wpół fi na le wzię ło udział6 dru żyn, wtym ubie gło rocz -
ni mi strzo wie wo je wódz twa – dru ży naPu blicz ne go Gim na -
zjum nr9 zOpo la. Oka za li się bez kon ku ren cyj ni tak że wtym
ro ku, wy gry wa jąc wszyst kie par tie. Mie li oni w swo im skła -
dziedwie człon ki nie ka dry na ro do wej ju nio rów wsza chach.

Na sza szko ła w tym ro ku po raz pierw szy bra ła
udział w roz gryw kach na tym po zio mie. Dru ży na wal -
czy ła dziel nie, ma jąc szan sę na awans do fi na łu wo je -
wódz kie go. W de cy du ją cym me czu z Pu blicz nym Gim -
na zjum nr 3 w Klucz bor ku (re mis da wał nam awans),
po mi mo po cząt ko wej prze wa gi na si re pre zen tan ci ule -
gli osta tecz nie 0:4. W re zul ta cie dru ży na z Chro bre go
za ję ła 5. miej sce. Na le ży za zna czyć, że w mia stach
wszyst kich dru żyn prze ciw nych dzia ła ją klu by sza cho -
we. Klu by z Opo la, Prud ni ka, Kę dzie rzy na i Klucz bor ka
na le żą do naj sil niej szych w wo je wódz twie. Więk szość
prze ciw ni ków gra wła śnie w tych klu bach.

Dla na szej dru ży ny punk ty zdo by wa li: Grze gorz Kar -
dasz iPiotr Su doł po2 iMi chał Peł ka iEmi lia Ba de ja po1.

Ar ka diusz Le lek

Wa len tyn ki w gra czew skim
gim na zjum

I znów mi łość za go ści ła w mu rach gim -
na zjum. Na ko ry ta rzach i w szkol nych sa -
lach kró lo wał ko lor czer wo ny. 

Te go dnia na uczy cie le i ucznio wie obej rze li przed -
sta wie nie, któ re go głów nym mo ty wem by ła, oczy wi ście,
mi łość. Gim na zja li ści po pi sy wa li się w scen kach ka ba -
re to wych, opo wia da li też dow ci py. W dru giej czę ści
im pre zy od był się kon kurs mię dzy kla so wy, do któ re go
ucznio wie przy go to wy wa li się od dwóch ty go dni. Ich za -
da niem by ło za śpie wa nie wy lo so wa ne go utwo ru, za -
pre zen to wa nie stro ju i za pro sze nia na rand kę w sty lu
wska za nej słyn nej pa ry, np. Jan ka i Ma ru si, Ma rion i Ro -
bin Ho oda. Po za tym ca łym ze spo łem kla so wym na le -
ża ło za tań czyć, we dług wła snej cho re ogra fii, „ta niec mi -
ło ści”. Pierw sze miej sce wy wal czy ła kla sa III b,
dru gie III a, zaś trze cie I a. Wszy scy świet nie się ba wi -
li, nie któ rzy na wet otrzy ma li słod ką wa len tyn kę.

Alek san dra Ko rze niow ska

Wa len tyn ki w przed szko lu
14 lu te go w Przed szko lu nr 2 w Nie mo dli -

nie wszyst kich ro dzi ców wi ta ła w szat ni Prin -
ces sa, któ ra ży cząc mi łe go dnia wrę cza ła
każ de mu ser dusz ko.

Te go dnia dzie ci z nie cier pli wo ścią ocze ki wa ły na wi -
zy tę Prin ces sy, bo wiem mia ła ona dla każ de go wia do mość
po zo sta wio ną wcze śniej przez dzie ci w„po czcie wa len tyn -
ko wej”. Ra do ści by ło co nie mia ra. Doza ba wy przy łą czy ły
się wszyst kie gru py wie ko we, więc Prin ces sa mia ła peł ne
rę ce ro bo ty, „wa len tyn ko wa pocz ta” pę ka ła wszwach. Bar -
dzo cie szy nas fakt, że do za ba wy przy łą czy li się ro dzi ce. 

Jest nam ogrom nie mi ło, że dzie ci pa mię ta ły nie tyl -
ko o swo ich ko le gach, ale rów nież o pra cow ni kach na -
sze go przed szko la. Dla nas naj pięk niej szą wa len tyn ką
jest uśmiech dziec ka.

Bar ba ra Mi ler

Wa len tyn ki w Chro brym
W dniu po wszech nie na zy wa nym „świę -

tem za ko cha nych”, z ini cja ty wy sa mo rzą du
szkol ne go, zor ga ni zo wa ny zo stał kon kurs
pt. „Amo rek – Miss i Mi ster u Chro bre go”. 

Za ba wa dzie li ła się na dwie ka te go rie: pre zen ta cja
par oraz po kaz ta len tów. 

Oce ną uczest ni ków za ję ło się ju ry, skła da ją ce się
z uczniów kla sy II LO: Jo an ny Kas sak, San dry Strze chy,
Ma riu sza Di du cha, Mag da le ny Misz tal oraz prze wod -
ni czą cej ko mi sji – iko ny sty lu pro sto z Pa ry ża – p. Iwo -
ny Ma tu ry -Pa cho lik. Hu mo ry stycz ny ak cent wy da rze niu
nadał nie tu zin ko wy pro wa dzą cy – Bar tosz Wach, ide -
al nie współ gra ją cy z wi dow nią. 

Na po dium ko lej no sta nę li: III miej sce – Na ta lia Ol -
szew ska i Bar tosz Ma lic ki z kla sy I LO, II miej sce – Ma -
rek Cho ro szy i Szy mon -Si si Brze czek z kla sy II LO, I miej -
sce – Ra do sław Ko rzo nek i Da wid Ku rat nik z kla sy 2 AG.

Zwy cię ska pa ra uję ła wszyst kich swo im wy stę pem
ka ba re to wym. Szcze gól ne po dzię ko wa nia za wkład,
pra cę i za an ga żo wa nie w przy go to wa nie oraz prze pro -
wa dze nie ca łej im pre zy na le żą się kla sie II LO – wy cho -
wan kom pa ni mgr Elż bie ty Za per ty. 

Mag da le na Misz tal



Mię dzy na ro do wy 
Tur nie j Mło dzi ków

W so bo tę 1 lu te go w ra mach I Mię dzy na -
ro do we go Tur nie ju Mło dzi ków o Pu char Bur -
mi strza Nie mo dli na, w ha li OSiR go ści li śmy
ze spo ły Ślą ska Wro cław, Od ry Opo le, FK Mi -
ku lo vi ce, Sta li Brzeg, Ju nio ra Skar bi mierz
i go spo da rzy tur nie ju So ko ła Nie mo dlin. 

W staw ce sze ściu ze spo łów na sza dru ży na So -
kół Nie mo dlin za ję ła wy so kie dru gie miej sce. Pierw -
sze miej sce i triumf w tur nie ju za no to wa ła Od ra
Opo le, a trze cia lokata przy pa dła dru ży nie FK Mi ku -
lo vi ce. Dal szą ko lej ność przed sta wia ta be la. Ale to
nie ko niec suk ce sów nie mo dli nian. Ty tuł naj lep sze go
za wod ni ka tre ne rzy przy zna li pił ka rzo wi So ko ła
– Ada mo wi Sko ru pie. Gra tu lu je my. Przy zna no rów -
nież ty tuł naj lep sze go bram ka rza, tu tre ne rzy wy bra -

li Mar ti na Ko ry ta ra (FK Mi ku lo vi ce) oraz wy ło nio no
kró la strzel ców, któ rym zo stał Ma te usz Lesz czuk
(Od ra Opo le), zdo byw ca 9 bra mek.

W prze rwach mię dzy spotkaniami mo gli śmy
obej rzeć mecz naj młod szej gru py adep tów pił ki noż -
nej, któ ra wy stę pu je w li dze Or li ków. Chłop cy z rocz -
ni ka 2003 i młod si ro ze gra li to wa rzy ski mecz. Ca łą
dru ży nę po dzie lo no na dwa skła dy „żół to -nie bie -
skich” i „nie bie sko -żół tych”. Le piej za pre zen to wa ła
się eki pa tych dru gich, któ ra wy gra ła spo tka nie 3:0.

Pierw szy I Mię dzy na ro do wy Tur niej Mło dzi ków
o Pu char Bur mi strza Nie mo dli na był wspól ną ini cja -
ty wą Ośrod ka Spor tu i Re kre acji w Nie mo dli nie
i Miej skie go Klu bu Spor to we go „So kół” w Nie mo dli -
nie, i za koń czył się suk ce sem spor to wym oraz or ga -
ni za cyj nym. Za pro szo ne ze spo ły otrzy ma ły pa miąt -
ko we pu cha ry, któ re oso bi ście wrę czał bur mistrz
Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz. Wszy scy otrzy ma -
li cie pły po si łek. Na stęp ny tur niej już za rok i wszy scy
uczest ni cy za po wie dzie li po wrót do Nie mo dli na. 

Ta be la
1. Od ra Opo le 15 pkt.
2. So kół Nie mo dlin 12 pkt.
3. Mi ku lo vi ce 7 pkt.
4. Ju nior Skar bi mierz 6 pkt.
5. Stal Brzeg 3 pkt.
6. Śląsk Wro cław 1 pkt.
Skład MKS So kół Nie mo dlin: Adam Sko ru pa,

Mi chał Kol man, Mi chał Kacz kow ski, Ja kub Szmi to -
wicz, Bar tosz Mar ty nus, Mi chał Nie mi row ski, Olaf
Ada mo wicz, Kac per Grin, tre ner Jan Ja nik.

OSiR

PULS
Niemodlina
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Spor to wa so bo ta
sa mo rzą dow ców

Ca łą so bo tę trwa ły XI Mi strzo stwa Wo -
je wódz twa Opol skie go Pra cow ni ków Sa mo -
rzą do wych w ha lo wej pił ce noż nej. Je de na -
ście dru żyn po dzie lo no na trzy gru py.

Po fa zie gru po wej mi strzo wie trzech grup gra -
li o miej sca 1. do 3., dru ży ny z dru gich lo kat gra ły
o miej sca od 4. do 6., z trze cich od 7. do 9.
i czwar tych od 10 do 11. Nie ste ty, na sza dru ży na
źle roz po czę ła tur niej, za no to wa ła dwie gru po we po -
raż ki i zaj mu jąc trze cie miej sce w swo jej gru pie,
w dal szej fa zie tur nie ju gra ła o miej sca od 7 do 9.
Dru ży na na sza tra dy cyj nie od 11 lat skła da się z pra -
cow ni ków dwóch gmin – Nie mo dli na i Tu ło wic.
W dru giej fa zie roz gry wek by ło już bar dzo do brze.
Za no to wa li śmy dwa zwy cię stwa z OCRM Opo le (3:0)
i Urzę dem Miej skim w Grod ko wie (2:1), któ re da ły
nam 7. miej sce w tur nie ju. Zwy cięz cą ca łej im pre -
zy zo stał nasz gru po wy prze ciw nik – Urząd Miej ski
w Głub czy cach, dru gą lokatę za ję ła dru ży na Po wia -
tu Prud nic kie go, trze cie Urzę du Mar szał kow skie go
w Opo lu, czwar te Urzę du Miej skie go w Klucz bor ku.
Ze spo ły, któ re za ję ły pierw sze, dru gie i trze cie miej -

sca, z rąk bur mi strza Nie mo dli na Mi ro sła wa Stan -
kie wi cza otrzy ma ły pięk ne pu cha ry. Wy bra no i na -
gro dzo no rów nież naj lep sze go za wod ni ka – Mi chała
Ma zura (Po wiat Prud nic ki), naj lep sze go bram ka rza
– Krzysz to fa Fe do ro wi cza (UM Głub czy ce) oraz wy -
ło nio no kró la strzel ców tur nie ju – Wie sła wa Fry dry -
ka (UM Głub czy ce).

Skład re pre zen ta cji gmin Nie mo dli na i Tu ło wic:
Mi ro sław Dec, Bar tło miej Wal ków, Sta ni sław Ja niak,
Zbi gniew We ber, Adam Si nic ki (3 bram ki), Krzysz tof
Ku biak, Wie sław Du raj, Hen ryk Dec (2 bram ki), Piotr
Kram czyń ski (1bram ka), Ka zi mierz Krze siń ski, Mar -
cin Ja nik.

1. UM Głub czy ce
2. Sta ro stwo Po wia to we Prud nik
3. Urząd Mar szał kow ski Opo le I
4. UM Klucz bork
5. UG Ol szan ka
6. Sta ro stwo Po wia to we Kę dzie rzyn -Koź le
7. Gmi na Nie mo dlin -Gmi na Tu ło wi ce
8. OCMR Opo le
9. UM Grod ków

10. Mia sto Opo le
11. Urząd Mar szał kow ski Opo le II

OSiR

Pół fi nał po wia tu dla siat ka rzy z Gra czy
W ostat nim ty go dniu od by ły się pół fi na ły po wia tu w pił ce siat ko wej dziew cząt

i chłop ców. Wszyst kie me cze wy gra li gim na zja li ści z Gra czy.
Gmin ne roz gryw ki nie od by ły się, gdyż dru ży ny z Nie mo dli na zre zy gno wa ły z udzia łu. W pół fi na le po wia -

tu wpił ce siat ko wej dziew cząt gim na zja list ki zPG wGra czach wy gra ły wszyst kie me cze2:0 zdru ży na mi zKom -
prach cic, Chru ścic i Prósz ko wa. W czwar tek 13 lu te go za gra ją w fi na le po wia tu. W pił ce siat ko wej chłop ców
gim na zja li ści z Gra czy wy gra li tak że wszyst kie me cze 2:0, a roz gro mi li dru ży ny z Do brze nia, Zim nic i Dą bro wy.
Wspa nia łe przy go to wa nie za wdzię cza ją swo je mu tre ne ro wi – Wie sła wo wi Nic po nio wi. Za rów no dziew czę ta,
jak i chłop cy, zwiel ką pa sją tre nu ją przedzbli ża ją cy mi się fi na ła mi. Bio rąc poduwa gę za an ga żo wa nie mło dych
spor tow ców, spo dzie wać się na le ży je dy nie wy gra nej. Alek san dra Ko rze niow ska

Ko niec se zo nu NHLP 2014
Za koń czy li śmy 4. edy cję Nie mo dliń -

skiej Ha lo wej Li gi Pił kar skiej. W staw ce
je de na stu dru żyn po raz kolej ny i trze ci
raz z rzę du mi strzo stwo od nio sła naj -
star sza dru ży ny li gi Old bo je Nie mo dlin.

NHLP cie szy się wiel kim za in te re so wa niem
i to nie tyl ko w na szej gmi nie, ale rów nież po -
za nią. W staw ce 11 ekip by ły ze spo ły z Opo la,
Krap ko wic, Grod ko wa, Osie ka Grod kow skie go i,
oczy wi ście, na sze dru ży ny: z Gra bi na, Kra snej
Gó ry i Nie mo dli na. Pierw sze spo tka nie ro ze gra -
li śmy 22 paź dzier ni ka 2013 ro ku. Ostat nie
w dniu 11 mar ca 2014. Ro ze gra li śmy 22 ko lej -
ki, 100 spo tkań, strze li li śmy 1161 bra mek. Wal -
ka o ty tuł trwa ła do ostat niej ko lej ki, a na wet
do ostat nie go spo tka nia se zo nu, w któ rym Old -
bo je po ko na li ze spół Hu ra ga nu Gra bin 8:3.

Ry wa la mi Old bo jów do ty tu łu by ła dru ży -
na UEG Grod ków, któ ra, aby wy grać li gę, mu sia -
ła po ko nać Sma ko szy z Osie ka Grod kow skie go
i cze kać na po tknię cie Old bo jów. Pierw szy wa ru -
nek zo stał wy peł nio ny w 100, a na wet w 120 pro -
cen tach. UEG po ko na ło Sma ko szy 18:1, ale dru -
gi wa ru nek nie zo stał speł nio ny i Grod ko wia nie
za ję li dru gie miej sce w NHLP. Na pu dło w ostat -
niej ko lej ce wsko czy ło Bon go, któ re wy ko rzy sta -
ło po tknie cie FC Ma łe.

Po ostat nim me czu od by ło się uro czy ste za -
koń cze nie NHLP. W imie niu bur mi strza Nie mo dli -
na Mi ro sła wa Stan kie wi cza, na gro dy wrę czał za -
stęp ca bur mi strza Bar tło miej Ko strze wa oraz
dy rek tor OSiR Krzysz tof Ku biak. Na gro da mi tra -
dy cyj nie by ły oka za łe pu cha ry i efek tow ne dy plo -
my, a zwy cięz cy otrzy ma li efek tow ny kom plet
stro jów pił kar skich z na pi sem „mistrz NHLP”.
Tra dy cyj nie przy zna no in dy wi du al ne wy róż nie -
nia dla naj lep sze go bram ka rza, naj lep sze go za -
wod ni ka i kró la strzel ców NHLP. Wpro wa dzi li śmy
rów nież no wość. Po raz pierw szy w hi sto rii NHLP
prze pro wa dzi li śmy ple bi scyt in ter ne to wy i da li -
śmy moż li wość ki bi com i za wod ni kom, aby do ko -
na li wy bo ru, naj lep sze go za wod ni ka i bram ka rza
li gi. Gło so wa nie, choć trwa ło krót ko, cie szy ło się
wiel kim za in te re so wa niem, co świad czy o du -
żym za in te re so wa niu roz gryw ka mi. 

Kró lem strzel ców 4. edy cji NHLP, dru gi rok
z rzę du, zo stał su persnaj per UEG Grod ków – Da -
wid Schie, któ ry strze lił 75 bra mek. Naj lep szym
za wod ni kiem Zyg munt Bąk (Old bo je Nie mo dlin),
a naj lep szym bram ka rzem Pa weł Pa ra dow ski
(FC Nie mo dlin). 

W gło so wa niu in ter nau tów w ka te go rii
naj lep szy bram karz wy grał za wod nik UEG
Grod ków Pa weł Ró życ ki, a w ka te go rii naj lep -
szy za wod nik Da wid Schie, rów nież z UEG
Grod ków. 

Dzię ku je my wszyst kim dru ży nom za udział
w roz gryw kach, dzię ku je my ki bi com za do ping,
szcze gól nie dzię ku je my San drze i Pa try cji, któ re
pro wa dzi ły se kre ta riat li gi. Dzię ku je my rów nież
Da nie lo wi Ho ha ise lo wi, któ ry stwo rzył lo go li gi,
jest za ło ży cie lem stro ny www.nhlp.fut bo lo wo.pl,
za pro jek to wał rów nież dy plo my.

Już dziś za pra sza my do udział w na stęp nej, 5.
edy cji NHLP. Za pra sza my rów nież do od wie dza nia
na szych stron, na któ rych bę dzie my in for mo wać
o tur nie jach i im pre zach or ga ni zo wa nych przez
OSiR w Nie mo dli nie. 

OSiR



Kar na wa ło wy
bal se nio rów

Każ dy stu dent wie, że jest czas na uki i czas za -
ba wy. Nie za po mi na ją o tym człon ko wie nie mo dliń -
skie go Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku. Pra wie pięć -
dzie się ciu se nio rów ba wi ło się na kar na wa ło wym
ba lu prze bie rań ców. Pod czas wspól nej za ba wy nie
za bra kło tań ców, to a stów, hu mo ry stycz nych wy stą -
pień oraz – oczy wi ście – prze róż nych prze brań. Bal
tak się spodo bał, że wszy scy do szli zgod nie do wnio -
sku, iż trze ba czę ściej spo ty kać sie na za ba wach ta -
necz nych.

mk
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