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NOCLEGI

Dro dzy Czy tel ni cy!
Od da je my w Wa -

sze rę ce ko lej ne, ma jo -
we wy da nie „Pul su
Nie mo dli na”.

Co rocz nie w ma ju,
w Ośrod ku Kul tu ry
w Nie mo dli nie, od by -
wa się Ogól no pol ski
Kon kurs na In ter pre ta -
cję Pio se nek Agniesz ki
Osiec kiej „Oce any”.
Przed sta wia my Pań -

stwu sze ro ką re la cję z te go wy da rze nia oraz bar dzo in te re su ją cy wy wiad z go ściem
Kon cer tu Lau re atów – Grze go rzem Tur nau em, wraz z je go au to gra fem. 

Waż nym wy da rze niem, któ re opi su je my, by ła pro mo cja książ ki prof. Da mia na
Je rze go Tom czy ka po świę co na lo som ab sol wen tów nie mo dliń skie go li ceum. W no -
wym nu me rze „Pul su Nie mo dli na” za miesz cza my rów nież wy wiad z au to rem
książ ki – prof. Da mia nem Je rzym Tom czy kiem. 

Jak zwy kle, w na szym pi śmie, nie bra ku je spraw bie żą cych, cie ka wo stek hi sto -
rycz nych i wy da rzeń z ży cia przed szko li, szkół i in nych pla có wek kul tu ral no -oświa -
to wych gmi ny Nie mo dlin (m. in. tek sty po świę co ne wy da rze niom zwią za nym
z 220 – tą rocz ni cą uchwa le nia Kon sty tu cji 3 Ma ja oraz trwa ją cym wła śnie eg za -
mi nom ma tu ral nym), a tak że waż nych re la cji z prze bie gu roz gry wek spor to wych.
Jak co mie siąc, ra zem z „Pul sem Nie mo dli na”, bę dą mo gli Pań stwo prze czy tać biu -
le tyn gmi ny Nie mo dlin. 

Za chę ca my wszyst kich Pań stwa do lek tu ry!

Z oka zji Dnia Mat ki, wszyst kim ma mom ży czy my po cie chy z dzie ci,
speł nie nia ma rzeń, zdro wia nie usta ją ce go, we wnętrz ne go spo ko ju,

za do wo le nia z ży cia ro dzin ne go
i za wo do we go oraz wszyst kie go, co przy no si ra dość i na dzie ję.

Mi lu siń skim, z oka zji Dnia Dziec ka, ży czy my du żo słoń ca
i uśmiech nię tych bu zi, aby każ dy dzień był dla Was no wą przy go dą

do od kry cia, a na uka i zdo by wa nie wie dzy sta wa ło się przy jem no ścią.
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3Wydarzenia

W dniu 19 ma ja 2011 r.,
w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli -
nie, od by ła się siód ma edy cja
Ogól no pol skie go Kon kur su
na In ter pre ta cję Pio se nek
Agniesz ki Osiec kiej „Oce any”,
któ re go or ga ni za to rem jest
Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie.

Pa tro nat ho no ro wy nad Kon kur sem ob ję li: Bur -
mistrz Nie mo dli na – Mi ro sław Stan kie wicz, Sta ro -
sta Po wia tu Opol skie go – Hen ryk La kwa, Mar sza -
łek Wo je wódz twa Opol skie go – Jó zef Se be sta,
Opol ski Ku ra tor Oświa ty – Ha li na Bi lik, Pre zes Fun -
da cji im. Agniesz ki Osiec kiej „Oku lar ni cy” – Aga ta
Pas sent. Na to miast me dial nie Kon kurs wspar ły:
No wi ny Ny skie, Puls Nie mo dli na, Ra dio Opo le, Te -
le wi zja Opo le, Ra dio Plus.

W kon kur sie wzię ło udział trzy dzie stu wy ko naw -
ców (so li ści i ze spo ły) wy ło nio nych spo śród sie dem -
dzie się ciu dwóch mło dych ar ty stów w dro dze prze -
słu chań wstęp nych, któ re mia ły miej sce
w dniach 14, 15 kwiet nia oraz 5 i 6 ma ja br.
w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie.

Uczest ni ków Kon kur su oce nia ło Ju ry w skła -
dzie: An na Pa nas – pio sen kar ka jaz zo wa, kom po zy -
tor ka, au tor ka tek stów, Alek san dra Cwen – ak tor ka
Te atru im. Ja na Ko cha now skie go w Opo lu, Lud mi -
ła Wo cial-Za wadz ka – ab sol went ka Aka de mii Mu -
zycz nej we Wro cła wiu oraz Po dy plo mo wych Stu -
diów Emi sji Gło su Aka de mii Mu zycz nej
w Byd gosz czy, na uczy ciel-chór mistrz oraz Ju sty -
na Ada mow ska – lau re at ka Grand Prix ubie gło rocz -
ne go Ogól no pol skie go Kon kur su na In ter pre ta cję
Pio se nek Agniesz ki Osiec kiej „Oce any”. 

Jak po wie dzia ła Lud mi ła Wo cial-Za wadz ka dzię -
ki tym mło dym lu dziom, po raz siód my, od kąd uczest -
ni czy w ob ra dach ju ry, „zna la zła się bli żej nie bios”. Po -
ziom z ro ku na rok jest co raz wyż szy, co raz trud niej
więc jest wy brać naj lep szych. Po dłu gich ob ra dach
w koń cu uda ło się. 

Lau re at ką Grand Prix zo sta ła Pa me la Kłocz ko
z Ośrod ka Kul tu ry i Re kre acji w Pacz ko wie, któ ra wzru -
szy ła ju ro rów i pu blicz ność prze pięk ną in ter pre ta cją
pio sen ki „Do bra noc Pa no wie”. Pierw sze miej sce w ka -
te go rii szkół gim na zjal nych zdo by ła Emi lia Ha mer lik
ze Stu dia Pio sen ki i Tań ca FART w Bie la wie, za pio sen -
kę „Cho dzi o to, że by nie być idio tą”. Dru gie miej sce
przy pa dło Ża ne cie Kwia tek ze Spół dziel cze go Cen -
trum Kul tu ry w Bie la wie, któ ra prze bo jo wo za śpie wa -
ła pio sen kę „Nie ma jak pom pa”, na to miast trze cie
miej sce w tej ka te go rii za ję ła przed sta wi ciel ka go spo -

da rzy – Do ro ta Zy siak, za in ter pre ta cję pio sen ki
„Nad War sza wą”. 

W ka te go rii szkół po nad gim na zjal nych naj lep -
sza oka za ła się Ka ro li na Mi cor, re pre zen tu ją ca Uni -
wer sy tet Eko no micz ny w Ka to wi cach, któ ra za śpie wa -
ła i za gra ła na for te pia nie pio sen kę „Na brzo zo wej
ko rze”, dru gie miej sce zdo by ła Jo an na Ko gut z Ze spo -
łu Szkół w Wał brzy chu, z pio sen ką „Nie ża łu ję”. Trze -
cie miej sce przy pa dło Rok sa nie Le wak, stu diu ją cej
na Wy dzia le Fi lo lo gicz nym Uni wer sy te tu Opol skie go,
któ rą mo gli śmy po dzi wiać w pio sen ce „Ucisz ser ce”.
W kon kur sie wy róż nio no rów nież dwie uczest nicz ki –
Ewe li nę Ko by lań ską (I LO Ca ro li num w Ny sie) za pio -
sen kę „To wszyst ko z nu dów” oraz Mag da le nę Mro żek
(Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie) za wy ko na nie pio -
sen ki „Chło piec z drew na”. 

Wszyst kie na gro dzo ne pio sen ki i ich wy ko naw ców
mo gli śmy usły szeć w Kon cer cie Lau re atów, któ ry od -
był się rów nież 19 ma ja, w go dzi nach wie czor nych.
Z pew no ścią mo że cie szyć fakt, że wśród mło dzie ży
gim na zjal nej i po nad gim na zjal nej wciąż jesz cze znaj -
du ją się oso by wraż li we na pięk no sło wa pol skie go, że
nie są im ob ce wzru sze nia, śmiech i łzy, któ re to wa rzy -
szą po ezji i mu zy ce Agniesz ki Osiec kiej. W sa li wi do -
wi sko wej, wy peł nio nej do ostat nie go miej sca słu cha -
cza mi spra gnio ny mi praw dzi wej mu zycz nej
i du cho wej uczty, wy czu wa ło się wy jąt ko wą at mos fe -
rę i za chwyt pio sen ka mi wy ko ny wa ny mi przez Lau re -
atów Kon kur su. 

W dru giej czę ści kon cer tu wszyst kich przy by łych
do Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie wzru szał, ba wił
i za chwy cał Grze gorz Tur nau – wiel ka, ale skrom -

na gwiaz da pol skiej sce ny mu zycz nej. Za pre zen to wał
słu cha czom swo je naj bar dziej zna ne pio sen ki, ta kie
jak: „Mię dzy ci szą a ci szą”, „Brac ka” czy „Nie dzie je się
nic”, od śpie wa ne wspól nie z wi dow nią, „Znów wę -
dru je my” (ze sło wa mi Krzysz to fa Ka mi la Ba czyń skie -
go), czy z naj now szej pły ty „Fa bry ka kla mek” pio sen -
ka „Lu bię du chy”. Nie za bra kło rów nież naj now sze go
prze bo ju „Na pla żach Zan zi ba ru”. Grze gorz Tur nau
zjed nał so bie nie mo dliń ską pu blicz ność po czu ciem
hu mo ru i pro fe sjo na li zmem. Za pre zen to wał rów nież
m.in. swo ją za baw ną wer sję pio sen ki Joh na Len no -
na „Je alo us guy” czy Rol ling Sto nes „An gie”. 

Z pew no ścią wszy scy, któ rzy w tym dniu od wie dzi -
li Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie, nie ża łu ją. Był to bo -
wiem dzień pe łen wspa nia łej mu zy ki, po ezji, do bre go
sma ku i uno szą ce go się nad wszyst kim du cha pa tron -
ki Kon kur su – Agniesz ki Osiec kiej. 

kk

Składam serdeczne podziękowania sponsorom VII Ogólnopolskiego Konkursu
na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej „Oceany 2011”:

Burmistrzowi Niemodlina Panu Mirosławowi Stankiewiczowi • Staroście Opolskiemu Panu
Henrykowi Lakwie • Marszałkowi Województwa Opolskiego Panu Józefowi Sebeście • Opolskiemu
Kuratorowi Oświaty Pani Halinie Bilik • Prezes Fundacji im. Agnieszki Osieckiej „Okularnicy” Pani Agacie
Passent • Prezesowi Firmy „Bazalt Gracze” Panu Andrzejowi Miśta • Prezesowi RSP Wydrowice Panu
Zbigniewowi Kosterkiewiczowi • Prezesowi Firmy „Rapex Grabin” Panu Bronisławowi Haładusowi •
Dyrektorowi Banku Spółdzielczego w Niemodlinie Panu Sławomirowi Kownackiemu • Właścicielce
gabinetu „Ortodoncja” w Opolu Pani Jolancie Jarka • Właścicielom kwiaciarni „Sonia” Państwu
Elżbiecie i Grzegorzowi Krawczukom • Prezesowi PSS Społem Panu Janowi Oleksa • Panu Romanowi
Szymańskiemu • Właścicielom restauracji „Na Wyspie” Państwu Elżbiecie i Marianowi Oleksa •
Firmie Autopart • Panu Jarosławowi Kopijowi

Katarzyna Paszula-Gryf
Dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie

„Oce any” za na mi…

Laureaci i sponsorzy

Pamela Kłoczko – laureatka Grand Prix

Wręczenie nagród
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Puls Nie mo dli na: „Fa -
bry ka kla mek” to naj now sza Pa napły -

ta –dla cze go ta ki ty tuł te go al bu mu, skąd po -
mysł, by tak go na zwać?

Grze gorz Tur nau: Ty tuł ten jest wy tłu ma czal -
ny, gdy się po zna ca łość ma te ria łu. Pły ta zło żo na jest
z utwo rów, któ re po wsta wa ły przez ostat nich kil ka lat
z róż nych po wo dów, ale łą czy je pew na tę sk no ta za in -
ną tre ścią pio sen ki, niż tyl ko i wy łącz nie mniej lub bar -
dziej szczę śli wa mi łość, stąd ten ta ki tro chę „prze my -
sło wy” cha rak ter te go ty tu łu. Ale my ślę, że pro por cja
pio se nek ko ja rzo nych z do tych cza so wym sty lem mo -
je go na gry wa nia i śpie wa nia do tych, któ re mo gą się
wy dać dziw ne i no we jest wy wa żo na. Oso by, któ re in -
te re su je to, czy ja na praw dę miesz kam w po bli żu fa -
bry ki kla mek, mo gę za pew nić, że tak wła śnie jest.
Stąd in spi ra cja na ty tuł pły ty.

Puls Nie mo dlina: Na al bu mie znaj du ją
się cał kiem no we utwo ry – w ja kim sty lu
na gra na jest pły ta? Jak by Pan ją okre ślił?
Co chciał Pan przez nią prze ka zać?

Grze gorz Tur nau: Je że li po trak tu je my pio sen -
kę ty tu ło wą „Fa bry ka kla mek” ja ko pew ną myśl prze -
wod nią, to wy da je mi się, że jest to ro dzaj wnio sku
czło wie ka czter dzie sto kil ku let nie go, któ ry do ty czy lo -
su w ogó le, czy li pew nej przy pad ko wo ści i te go, jak
bar dzo trze ba dbać o każ dy frag ment i każ dy ele ment
te go, co na zy wa my wy cho wa niem, wy kształ ce niem,
do świad cze niem, mi ło ścią. Je ste śmy wszy scy jak te
klam ki z pio sen ki… 

Puls Nie mo dli na: Pi sząc utwo ry – czy
wy obra ża Pan so bie te go ko goś, kto bę dzie
ich słu chał? Dla ko go są prze zna czo ne?
Kim ten ktoś jest? Czy zwra ca Pan na to
uwa gę przy two rze niu?

Grze gorz Tur nau: Je że li pi szę mu zy kę, np.
do spek ta klu te atral ne go, to mu szę so bie wy obra zić,
kto bę dzie po ten cjal nym wi dzem. Je że li jest to spek takl
o przy go dach Do rot ki z „Czar no księż ni ka z kra iny
Oz”, to za kła dam, że bę dą to dzie ci i mam to, oczy wi -
ście, na wzglę dzie. Nie ozna cza to jed nak ja kichś
uprosz czeń czy sztucz nych zmian. 

Sta ram się za wsze pi sać tak, że bym sam mógł bez
wsty du to po ka zać dru giej oso bie. Ale wy da je mi się na -
tu ral ne, że two rzy się pew ne rze czy we dług wła snych
ide ałów, czy wła sne go po czu cia sma ku, nie ko niecz nie
za bie ga jąc za wszel ką ce nę o ogól ny za chwyt. 

Puls Nie mo dli na: Wy ko nu je Pan mu zy -
kę, któ rą moż na na zwać „sztu ką”, a tek sty

do któ rych Pan śpie wa – „po ezją”. Czy
w dzi siej szym, na sta wio nym na zysk, sko -
mer cja li zo wa nym świe cie, w mu zy ce po pu -
lar nej jest jesz cze miej sce na am bit ną sztu -
kę, czy ta ka mu zy ka jak Pa na na dal „do brze
się sprze da je”?

Grze gorz Tur nau: Nie wy da je mi się, że bym
ro bił coś nad zwy czaj ne go, śpie wam pio sen ki, pi szę
mu zy kę do wier szy, cza sem sam pi szę też tek sty, ale
rza dziej. Pi szę mu zy kę do te atru, nie uwa żam, by by -
ło to ja koś nad zwy czaj nie am bit ne. Jest to nurt, któ ry
jest po trzeb ny, jest ty le osób za in te re so wa nych, sa le
wy peł nio ne. Nie mam ta kie go po czu cia, że to się ja -
koś dra ma tycz nie zmie ni ło w cią gu tych ostat nich
dwu dzie stu pa ru lat. Za czy na łem dość wcze śnie, mia -
łem nie ca łe dwa dzie ścia lat jak gra łem swo je pierw -
sze kon cer ty na po waż nie, wte dy też mnie py ta no, czy
to ma sens, co pan są dzi o po ezji śpie wa nej itd. 

Ko lej ne po ko le nie do ra sta i wy da je mi się, że to
ma sens. My ślę, że do pó ki sło wo, okru chy emo cji bę -
dą waż ne i na ile for ma te go prze ka zu, cho ciaż by po -
przez wiersz, pio sen kę, bę dzie ce nio na, do pó ty bę dzie
mia ło sens to, co ro bię.

Puls Nie mo dli na: Ja kie kon cer ty Pan
wo li, du że, z ogrom ną licz bą wi dzów, na -
gło śnio ne, w du żych mia stach, czy mo że
ta kie jak ten, w ma leń kich, pro win cjo -
nal nych mia stecz kach? Czy jest ja kaś
róż ni ca w od bie ra niu Pa na mu zy ki w za -
leż no ści od te go, gdzie i dla ko go Pan
wy stę pu je? 

Grze gorz Tur nau: Nie da się te go okre ślić, ani
„za ła twić” jed nym pro stym zda niem. Po pro stu sta -
ram się w każ dym z miejsc, do któ re go przy jeż dżam,
od na leźć nić po ro zu mie nia z ludź mi, któ rzy przy szli

się spo tkać ze mną i z mo imi pio sen ka mi. Je że li się
uda je szyb ciej, to jest oczy wi ście dla mnie le piej, cza -
sem trze ba się nad tym bar dziej na tru dzić, a cza sem
to nie wy cho dzi. Nie ma kom plet nie zna cze nia, czy
jest to du że mia sto, sto li ca, ma łe mia stecz ko, za -
chod nia czy wschod nia Pol ska, pe ry fe rie Eu ro py,
w któ rych też są Po la cy.

Puls Nie mo dli na: Cze go te raz naj czę -
ściej Pan słu cha? Ja ką mu zy kę Pan lu bi?
Ja kich ar ty stów współ cze snych?

Grze gorz Tur nau: Z mu zy ki po waż nej wy bie -
ram ra czej mu zy kę Szo sta ko wi cza i Pro ko fie va – to
mnie w tej chwi li naj bar dziej in te re su je, a tak że mu zy -
ka bra zy lij skie go pia ni sty Brie re. Z mu zy ki jaz zo wej
rzad ko się gam po coś no we go. Oglą dam to, co jest
w Mez zo, sta ram się słu chać te go, co pre zen tu ją do -
bre sta cje ra dio we, ale nie mam wiel kie go ro ze zna nia
w jaz zie. 

Na to miast je śli cho dzi o mu zy kę stric te roz ryw ko -
wą i pio sen kę, to uwa żam, że naj cie kaw szą po sta cią
w tej chwi li jest Aga Za ry an. Na gra łem z nią pio sen -
kę na jej naj now szą pły tę, któ ra bę dzie bar dzo cie ka -
wą pły tą, bra łem udział w kon cer cie pro mo cyj nym te -
go al bu mu. Jest to al bum po świę co ny w ca ło ści po ezji
Cze sła wa Mi ło sza. 

Puls Nie mo dli na: Co Pa na zaj mu je po -
za mu zy ką, w wol nych cza sie? Co lu bi ro bić
Grze gorz Tur nau?

Grze gorz Tur nau: Co lu bię? Wi no, ko bie ty,
śpiew… W do wol nej ko lej no ści (śmiech).

Puls Nie mo dli na: Jest Pan go ściem Kon -
cer tu Lau re atów VII Ogól no pol skie go Kon -
kur su na In ter pre ta cję Pio se nek Agniesz ki
Osiec kiej, któ ry od by wa się w Nie mo dli nie.
Co Pan my śli o twór czo ści po et ki? 

Grze gorz Tur nau: Agniesz ka Osiec ka przy -
jaź ni ła się m.in. z An ną Sza ła pach z „Piw ni cy pod Ba -
ra na mi”. W ostat nich la tach ży cia by wa ła w „Piw ni cy”
czę ściej niż w la tach, gdy mnie tam jesz cze nie by ło.
Do słow nie dwa mie sią ce przed jej śmier cią lub kró cej,
do kład nie nie pa mię tam, na pi sa ła do mnie list, w któ -
rym prze sła ła mi tekst pt. „Deus ex ma chi na” z no tat -
ką „Mo że się przy da. Po zdro wie nia”. Ja ten tekst prze -
czy ta łem, „uło ży łem” na for te pia nie. Po my śla łem, że
jest cie ka wy, ale mia łem wąt pli wo ści, czy jest od po -
wied ni aku rat dla mnie. Za nim zdą ży łem od po wie -
dzieć na ten list i na ten tekst, do wie dzia łem się, że
Agniesz ka Osiec ka ode szła. 

Póź niej zmie rzy łem się z tym tek stem i naj waż niej -
sze spo tka nie z Agniesz ką Osiec ką to jest spo tka nie
nie ja ko w za świa tach po przez ten tekst. Wcze śniej
mie li śmy mi ni mal ny kon takt. Nie mia łem oka zji ani
z nią roz ma wiać, ani spo ty kać się to wa rzy sko. Ona
praw do po dob nie wie dzia ła o mo im ist nie niu, ale to
nie jest na ty le waż ne że bym te raz bu do wał na tym ja -
kieś teo rie. My ślę, że by ła oso bą nie zwy kłą. Wie my
wie le o jej dość burz li wej bio gra fii, ale ja je stem ostat -
nią oso bą, któ ra mo że się na ten te mat wy po wia dać…

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

Sta ram się w każ dym z miejsc,
do któ re go przy jeż dżam,
od na leźć nić po ro zu mie nia z ludź mi
Z Grze go rzem Tur nau em, spe cjal nym go ściem VII Ogól no pol skie go
Kon kur su na In ter pre ta cję Pio se nek Agniesz ki Osiec kiej
„Oce any 2011”, roz ma wia Ka ta rzy na Knie ja
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Nie je stem hi sto ry kiem wy cho wa nia, ale po -
czu łem się w obo wiąz ku po zo sta wić po so bie
ślad, po nie waż sam je stem ab sol wen tem te go Li -
ceum. Je stem hi sto ry kiem dzie jów naj now szych,
spe cja li zu ję się w hi sto rii II woj ny świa to wej. 

Róż ne by ły oko licz no ści zwią za ne z po wsta -
niem tej książ ki, trwa ło to dość dłu go. Mia ła po -
wstać mo no gra fia szko ły. Pra cę za czą łem
w 2002 ro ku, zdo by łem pie nią dze, by łem pe łen
za pa łu. W tym cza sie w Nie mo dli nie po wstał ko -
mi tet or ga ni za cyj ny, na któ re go cze le sta nął
pan Cze sław Pasz kow ski, wów czas prze wod ni -
czą cy Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie, i jed no -
gło śnie wy bra no mnie do re da go wa nia tej mo -
no gra fii. Opra co wa łem plan pra cy,
wy sto so wa łem ta ki ro dzaj orę dzia – ape lu
do ab sol wen tów Li ceum Ogól no kształ cą ce go,
że po wsta je mo no gra fia, by do star cza li swo je
ofer ty, in for ma cje do niej. Od by ło się tyl ko kil ka
po sie dzeń ko mi te tu or ga ni za cyj ne go, o któ rym
wspo mnia łem, ale nie wie le osób w nich uczest -
ni czy ło, dla te go z te go zre zy gno wa łem. 

Póź niej w pla nach by ła pra ca dok tor ska
na te mat lo sów ab sol wen tów nie mo dliń skie go
Li ceum, ja mia łem do tej pra cy na pi sać tyl ko
krót ką bro szu rę, ale w koń cu pra ca dok tor ska
nie po wsta ła. Po sta no wi łem jed nak pod jąć się
te go te ma tu. 

Wy ty czy łem so bie ja sny cel do osią gnię cia,
przede wszyst kim chcia łem na pi sać o tych ab -
sol wen tach, któ rzy wy ro śli po nad prze cięt ność,
po nie waż nie by ło by fi zycz nie moż li we na pi sać
o wszyst kich. Od ra zu za zna czam, że wła ści wie
nie po wi nie nem za jąć się pi sa niem tej książ ki,
gdyż w Nie mo dli nie zna la złem się przy pad ko -
wo, spę dzi łem tu taj tyl ko czte ry la ta pod czas
swo jej edu ka cji li ce al nej. Nie znam lu dzi, nie
wie dzia łem tak na praw dę, czym to gro zi…

Dru gą rze czą, z któ rą się spo tka łem roz po -
czy na jąc swo ją pra cę, to nie chęć nie któ rych
osób, by o nich pi sać. Spo ty ka łem się z py ta -
nia mi: „co ja z te go bę dę miał”, „po co to pa -
nu” itp. Ura bia no mi opi nię, że chcę zro bić
na ab sol wen tach ka rie rę. Ale gdy się za to
za bie ra łem, by łem już pro fe so rem, ka rie ry
na pew no ro bić nie bę dę. Trud no ści na po ty ka -
łem rów nież, je śli cho dzi o ochro nę da nych
oso bo wych, nie któ re oso by by ły bar dzo czu łe
na tym punk cie. Ale wszyst ko o czym pi sa łem,
to nie są rze czy taj ne. Zwró ci łem się m.in.
do Bi blio te ki Uni wer sy tec kiej we Wro cła wiu,
w księ go zbio rach znaj do wał się ka ta log roz -
praw dok tor skich, z nie go w du żej czę ści ko rzy -
sta łem. Ma te riał do pu bli ka cji zbie ra łem sam,
on po wi nien już być go to wy, po wi nie nem tyl -
ko z nie go sko rzy stać, do ko nać se lek cji – wy -
brać to, co bę dzie mi naj bar dziej po trzeb ne,
te go nie by ło. Ani żad nych re la cji, żad nych
wspo mnień, zdjęć w ar chi wum szko ły też nie
by ło, tyl ko czy sta sta ty sty ka. Szko ła udo stęp ni -
ła mi dzien ni ki, ar ku sze ocen, pro to ko ły. 

Zbie ra łem re la cje pi sem ne, ust ne – wy -
wo ła ne z pa mię ci fak ty do ty czą ce kon kret -
nych osób, tych re la cji jest oko ło dwie ście,
wy ko rzy sty wa łem rów nież an kie ty. Ma te riał
ilu stra cyj ny po cho dzi ode mnie, lu dzie prze -
ka zy wa li mi zdję cia, do ku men ty, któ re ska no -
wa łem. Stwo rzy łem ba zę źró dło wą, na pod -
sta wie któ rej książ kę na pi sa łem. My ślę, że
w ory gi nal ny spo sób ują łem w tre ści wszyst -
ko to, co ze bra łem. 

Sam dzwo ni łem do ab sol wen tów, nie któ -
rzy nie chcie li wie rzyć, gdy mó wi łem, że je stem
pro fe so rem, wie lu od mó wi ło. Część pro si ła
tyl ko, by wy mie nić ich z imie nia i na zwi ska, bez
za głę bia nia się w szcze gó ły ich dal szych lo -

sów, a o to głów nie mi cho dzi ło. Był ta ki mo -
ment, że mia łem ocho tę to rzu cić. Nie mniej
jed nak, mi mo wszyst ko, nie zre zy gno wa łem.
Do pro wa dzi łem mo ją pra cę do koń ca, książ kę
na pi sa łem. 

Ale po ja wi ły się trud no ści z jej wy da niem.
Zwró ci łem się do Sta ro sty Opol skie go Hen ry ka
La kwy. Od mó wił sfi nan so wa nia dru ku książ ki,
po tem dwu krot nie sta ro sta od mó wił Bur mi -
strzo wi Nie mo dli na. Ale pan Bur mistrz po sta -
no wił prze zna czyć pie nią dze na jej wy da nie
i w ten spo sób, co praw da z trzy let nim po śli -
zgiem, ale jed nak pra ca ta się uka za ła, głów -
nie dzię ki upo ro wi Bur mi strza. Za co mu bar -
dzo ser decz nie pra gnę po dzię ko wać. Wła śnie
dla te go, że pra ca nad książ ką trwa ła tak dłu -
go, to trze ba by ło ją uak tu al niać na bie żą co,
nie któ rzy bo ha te ro wie umie ra li, roz wo dzi li się
itp. In for ma cje za war te w pu bli ka cji trze ba by -
ło zmie niać, jed nak uda ło się do pro wa dzić to
do szczę śli we go koń ca. 

W pierw szej czę ści ują łem dzie je mia sta
Nie mo dli na, po tem hi sto rię szko ły do ro -
ku 2006, na stęp nie zjaz dy ogól nosz kol ne, ko -
le żeń skie. Na to miast w dru giej czę ści opi sa -
łem we dług pro fe sji lo sy po szcze gól nych
osób, ich awans za wo do wy, stop nie, ty tu ły
na uko we, osią gnię cia w róż nych dzie dzi nach
ży cia za wo do we go. 

Książ ka skie ro wa na jest do ab sol wen tów
Li ceum Ogól no kształ cą ce go, ich ro dzin, ale
rów nież do miesz kań ców mia sta i gmi ny Nie -
mo dlin. Za chę cam tak że mło de po ko le nie, by
się gnę ło po ten ty tuł. Uka zał się on w na kła dzie
ośmiu set eg zem pla rzy – dzię ki sta ra niom Bur -
mi strza Nie mo dli na Mi ro sła wa Stan kie wi cza,
wy daw cą jest Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie
oraz MS Szyb kow ski.

W piąt ko we po po łu dnie 20
ma ja 2011 r., w Ośrod ku Kul tu -
ry w Nie mo dli nie, od by ła się
pro mo cja książ ki prof. Da mia -
na Je rze go Tom czy ka „Nie -
gdyś mło dzież, dzi siaj chlu ba.
Lo sy ab sol wen tów Li ceum
Ogól no kształ cą ce go w Nie mo -
dli nie 1949-2009”. 

Wy daw cą książ ki jest Ośro dek Kul tu ry w Nie mo -
dli nie. Jed nak książ ka nie po wsta ła by, jak pod kre śla

au tor, gdy by nie sta ra nia Bur mi strza Nie mo dli na
Mi ro sła wa Stan kie wi cza i je go za stęp cy Bar tło mie ja
Ko strze wy, któ rzy do pro wa dzi li do wy da nia pu bli ka -
cji. „To dzię ki ich sta ra niom mo gła ona uj rzeć świa -
tło dzien ne” – mó wił au tor. 

Na spo tka niu nie za bra kło oczy wi ście no bli we -
go au to ra, któ ry opo wia dał o pra cy nad książ ką
i o trud no ściach zwią za nych ze zbie ra niem ma te ria -
łów do niej. „By ła to cza so chłon na i mrów cza pra ca”
– jak po wie dział pro fe sor, któ ry od po cząt ku sam gro -
ma dził po trzeb ne do pu bli ka cji in for ma cje, po nie waż
w ar chi wum szko ły nie ma ma te ria łów źró dło wych
i ar chi wal nych, któ re mó wi ły by o kon kret nych oso -
bach i ich dal szej dro dze ży cio wej po za koń cze niu
szko ły. Prof. Da mian Tom czyk ko rzy stał przede
wszyst kim z roz mów z bo ha te ra mi książ ki, do któ rych
do cie rał sam. Nie któ rzy z nich nie chęt nie zga dza li się
na te go ty pu zwie rze nia, dla te go tym cen niej sze są
re la cje tych osób, któ re zgo dzi ły się, by opi sać dzie -
je ich lo sów po za koń cze niu edu ka cji w Nie mo dli nie. 

Pod czas pro mo cji książ ki, wszy scy za in te re so -
wa ni mo gli ją na być wraz z de dy ka cją i au to gra fem
au to ra. Szko da tyl ko, że tak nie wie lu ab sol wen tów
i na uczy cie li szko ły, któ rej au tor po świę cił tak wie le
swo je go cza su, by ło za in te re so wa nych tym wy da rze -
niem, o czym świad czy ła bar dzo ni ska fre kwen cja
pod czas pro mo cji książ ki.

Książ kę, w ce nie 55 zł, moż na na być w se kre ta -
ria cie Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie. Red.

Fi nał wień czy dzie ło Autor podpisuje
swoją książkę

Prof. Damian Tomczyk
podczas spotkania autorskiego

O oko licz no ściach po wsta nia książ ki, szcze gó łach w niej za war tych
i jej prze zna cze niu – opo wia da au tor – prof. Da mian Je rzy Tom czyk: 
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Nad le śnic two Tu ło -
wi ce, Gmi na Nie mo dlin

oraz Nie mo dliń skie To wa rzy -
stwo Re gio nal ne po raz kolejny
w dniu 22 ma ja 2011 r. zor ga ni -
zo wali „Nie dzie lę w Lip nie”.

Na miej scu, w pięk nych oko licz no ściach przy ro -
dy, ja kie gwa ran tu je po ło żo ny w środ ku la su ogród
den dro lo gicz ny, na uczest ni ków raj du i po zo sta -
łych przy by łych do Lip na go ści cze ka ło wie le atrak -
cji, któ re przy go to wa li or ga ni za to rzy. Oprócz spa -
ce ru po ogro dzie den dro lo gicz nym, któ ry w ma ju
szcze gól nie ku si swo imi uro ka mi – kwit ną cy mi kwia -
ta mi, za pa chem na tu ry, zie le nią traw, drzew i błę -
ki tem nie ba, chęt ni mo gli wziąć udział w prze jażdż -
ce po Ze spo le Przy rod ni czo -Kra jo bra zo wym
z prze wod ni ka mi. Dla dzie ci zor ga ni zo wa no kon -
kurs pla stycz ny, a dla wszyst kich zie lo ną lo te rię,
moż li wość za ku pu drzew i krze wów ozdob nych, wy -
sta wę oko licz no ścio wą Tu ło wic kie go Ośrod ka Kul -
tu ry z moż li wo ścią na by cia wy ro bów rę ko dzie ła lu -
do we go oraz wy sta wę fo to gra ficz ną Krzysz to fa
Paw łow skie go. 

Po za do zna nia mi czy sto du cho wo-es te tycz ny mi
nie mo gło za brak nąć rów nież cze goś dla cia ła
za spra wą de gu sta cji mio dów, czy przy go to wa nych
przez So łec two Lip na i Sto wa rzy sze nie Ko biet Wsi
Ko pi ce potraw z dzi czy zny, cie płych po sił ków i na po -
jów. Czas zwie dza ją cym umi la ły swo im śpie wem
pa nie z Ko pic, któ re za chwy ca ły rów nież prze chod -
niów pięk ny mi lu do wy mi stro ja mi.

A wszyst ko to po to, by za chę cić miesz kań ców
Nie mo dli na i oko lic, ale tak że go ści przy jezd nych,
do zwie dza nia pięk nej Zie mi Nie mo dliń skiej. Zbli ża się
okres let ni, czas pły nie wol niej, war to za tem sko rzy stać
z za pro sze nia, od kry wa jąc na no wo miej sca, któ re
war te są od kry cia, a któ re znaj du ją się tuż obok nas… 

kk

W tym samym dniu nastąpiło również otwar cie
szla ku ro we ro we go „Wo kół Nie mo dli na”. 

Od godz. 9.30 do 14.00 sześć dzie się ciu ro we -
rzy stów po ko na ło tra sę pro wa dzą cą od Nie mo dli na,
skąd wy star to wa li spod za byt ko wej la tar ni ga zo -
wej na ryn ku, do Go ście jo wic Ma łych, po dro dze mi -
ja jąc Staw San gów, Rzę dzi wo jo wi ce, Szy dło wiec Ślą -

ski, Mo le sto wi ce, Gó rę, Ma łą Gó rę, Pio tro wę, Brzęcz -
ko wi ce i Lip no, gdzie znaj do wa ła się me ta raj du.

O szla kach ro we ro wych wo kół Nie mo -
dli na opo wie dział re dak cji „Pul su Nie mo -
dli na” je go po my sło daw ca Pa weł Ko twi ca: 

Pierw sza kon cep cja szla ku po wsta ła w Nie mo dliń -
skim To wa rzy stwie Re gio nal nym, w ra mach pro gra mu
Ja na Ne po mu ka. Cho dzi ło nam o to, aby ca łość dzia -
łań kul tu ro wych, kul tu ral nych, przy rod ni czych i tu ry -
stycz nych zo gni sko wać w Par ku w Lip nie. W za ło że -

niach miał po wstać szlak, któ ry za czy nał by się i koń czył
w Lip nie. Miał po ka zy wać naj cie kaw sze miej sca daw -
ne go po wia tu nie mo dliń skie go. Pro wa dził przez te re -
ny dzi siej szej gmi ny Grod ków, Le win Brze ski, oczy wi ście
przez te re ny na szej gmi ny, gmi ny Tu ło wi ce i przez in -
ne miej sca. Póź niej by ło to mo dy fi ko wa ne w prak ty ce.
Przy łą czy ło się do te go Nad le śnic two Tu ło wi ce, któ re
prze ję ło dzia ła nia zwią za ne z sa mym Par kiem w Lip -
nie. Kon cep cja te go szla ku zo sta ła za gu bio na. 

Po tem to wró ci ło. Za stęp ca Bur mi strza Bar tło -
miej Ko strze wa szu kał lu dzi chęt nych do opra co wa -
nia kon cep cji szla ków ro we ro wych, mo ja kon cep cja
zo sta ła wy ty po wa na do re ali za cji. Wła śnie na tej
pod sta wie po wsta ły dzi siej sze szla ki ro we ro we.
A „Nie dzie la w Lip nie”, w któ rą włą czy ła się gmi -
na Nie mo dlin, zwią za na jest z pro gra mem Ja na Ne -
po mu ka, i od by wa się co ro ku już od wie lu lat. Są to
dwie hi sto rie, któ re chcie li śmy po wią zać ze so bą
przy in au gu ra cji szla ku. Tra sa dzi siej sze go raj du obej -
mo wa ła tyl ko czę ścio wo wy ty czo ne prze ze mnie szla -
ki ro we ro we, w du żej czę ści by ły to po pro stu tra sy
łącz ni ko we, któ re mia ły nam umoż li wić w mia rę szyb -
kie i przy jem ne do tar cie do Par ku w Lip nie. Cho dzi ło
o wa lo ry czy sto użyt ko we.

W dniu 14 ma ja 2011 r. w Gra -
czach od był się zjazd Od dzia łu
Miej sko -Gmin ne go Związ ku
Ochot ni czych Stra ży Po żar -
nych RP. 

W zjeź dzie uczest ni czy li de le ga ci ochot ni -
czych stra ży po żar nych z te re nu Gmi ny Nie mo -
dlin, przed sta wi cie le człon ków wspie ra ją cych
Związ ek oray człon ko wie ustę pu ją cych władz od -
dzia łu gmin ne go. 

Ob ra dy otwo rzył pre zes Od dzia łu Miej sko -Gmin -
ne go Związ ku OSP RP Bur mistrz Nie mo dli na Mi ro -
sław Stan kie wicz, któ ry przy wi tał wszyst kich zgro ma -
dzo nych, m. in.: Ko men dan ta Miej skie go Pań stwo wej

Stra ży Po żar nej w Opo lu bry ga die ra Paw ła Kie la ra,
przed sta wi cie la Za rzą du Po wia to we go OSP RP Je rze -
go Li be rę, Do wód cę Jed nost ki Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej w Nie mo dli nie bry ga die ra Krzysz to fa Kuń ca,
Pre ze sa Ko pal ni „Ba zalt Gra cze” An drze ja Miś tę. 

W cza sie zjaz du wy bra no no wy Za rząd Od dzia -
łu Miej sko -Gmin ne go Związ ku OSP. Pre ze sem zo stał
Krzysz tof Pią tek, Wi ce pre ze sem Krzysz tof Ku -
niec, Ko men dan tem gmin nym Sła wo mir Gęb -
ski, Se kre ta rzem Bo że na Gal la, Skarb ni kiem Zo -
fia Suj kow ska, człon ko wie: Sta ni sław Płon ka, Jan
Dzie dzic, Bog dan Krę pa, Adam Ma ka re wicz, Mar cin
Sob czyń ski, Ja ro sław Grę bo wiec i Zbi gniew No wak.

Ukonstytuowała się również Ko mi sja Re wi zyj -
ną Od dzia łu Miej sko -Gmin ne go Związ ku OSP RP
w skła dzie:

Prze wod ni czą cy – Krzysz tof Jan czak
Wi ce prze wod ni czą cy – Ma rian Błoń ski
Se kre tarz – Piotr Łu kaw ski
Zjazd Od dzia łu Miej sko -Gmin ne go Związ ku

OSP RP wy brał do Za rzą du Od dzia łu Po wia to we -
go Związ ku OSP RP na stę pu ją cych przed sta wi cie -
li: Ja ro sła wa Grę bow ca, Sła wo mi ra Gęb skie go
i Krzysz to fa Kuń ca. 

kk

No wy Za rząd Od dzia łu
Miej sko -Gmin ne go Związ ku OSP wy bra ny

Nie dzie la w Lip nie
PULS

Start
z Niemodlina

Paweł Kotwica

Niemodlina
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Ob cho dy 220. rocz ni cy Uchwa le -
nia Kon sty tu cji 3 Ma ja roz po czę -
ły się w dniu 3 ma ja br. uro czy stą
Mszą św. za Oj czy znę, pod czas
któ rej ho mi lię wy gło sił ks. dzie -
kan Je rzy Chy łek.

W dniu 4 maja w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo -
dli nie, z udzia łem władz sa mo rzą do wych, miała
miejsce uro czy stość  przy go to wa na przez uczniów
klas IV -VI Szko ły Pod sta wo wej Nr 1 w Nie mo dli nie. 

W wi do wi sku słow no -mu zycz nym mło dzież,
przy go to wa na przez na uczy cie li: Mo ni kę Ostrow -
ską -Ma tu sik, Iwo nę Pół to rak i An nę Ci szew ską,
przed sta wi ła dzie je zwią za ne z po wsta niem tak
zna czą cej dla Pol ski, dru giej w tam tym cza sie
na świe cie (po Kon sty tu cji Sta nów Zjed no czo nych),
usta wy za sad ni czej. 

Wiel kie za an ga żo wa nie, gra ak tor ska mło dych
ar ty stów wcie la ją cych się w ro le bo ha te rów tam -
tych cza sów oraz opra wa mu zycz na spra wi ły, że
pu blicz ność za sia da ją ca na wi dow ni w Ośrod ku

Kul tu ry w Nie mo dli nie grom ki mi bra wa mi na gro -
dzi ła przed sta wie nie. 

W uro czy sto ści uczest ni czy li m.in. przed sta wi -
cie le władz sa mo rzą do wych Nie mo dli na z Bur mi -
strzem Mi ro sła wem Stan kie wi czem, prze wod ni -
czą cym Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie Ma riu szem
Niec ka rzem, także rad ni Ra dy Miej skiej w Nie mo -
dli nie, dy rek to rzy, na uczy cie le i ucznio wie szkół
Gmi ny Nie mo dlin wraz z pocz ta mi sztan da ro wy mi
oraz miesz kań cy Nie mo dli na. 

Z pew no ścią mo że cie szyć fakt, że to wła śnie
ucznio wie, czy li naj młod sze po ko le nie Po la ków, an -
ga żu je się w przy go to wa nia zwią za ne z uro czy -
sto ścia mi 3 – ma jo wy mi. To od nich w głów nej
mie rze za le ży bo wiem, by tra dy cja ob cho dze nia te -
go waż ne go świę ta by ła cią gle ży wa w na szym na -
ro dzie i, by ją kul ty wo wa no rów nież w przy szło ści.

kk

W dniu 30 kwiet nia br., na bo -
isku „Or li ka” i w Ha li Wi do wi sko -
wo -Spor to wej w Nie mo dli nie, od -
był się III Mię dzy na ro do wy
Tur niej Pił ki Noż nej i Te ni sa Sto -
ło we go o Pu char Bur mi strza
Nie mo dli na.

Or ga ni za to rem tur nie ju był Ośro dek Spor tu i Re -
kre acji w Nie mo dli nie. Głów ną ideą or ga ni za cji roz -
gry wek jest po pu la ry za cja spor tu wśród miesz kań -
ców Nie mo dli na oraz miast part ner skich – Sti ty
i Ve chel de. 

W tym ro ku w Nie mo dli nie za bra kło dru ży ny
z Nie miec, swo ją re pre zen ta cję wy sta wi ło na to miast

cze skie mia sto – Sti ty. W tur nie ju uczest ni czy ły tak -
że dru ży ny z Tu ło wic, Brze gu i Nie mo dli na. 

Tur niej otwo rzył Bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław
Stan kie wicz, któ ry przy wi tał wszyst kich za wod ni ków,
przed sta wi cie li mia sta Sti ty ze Sta ro stą Ji rijm Vo -
glem, przed sta wi cie li Brze gu i Tu ło wic, miesz kań ców
Nie mo dli na i po zo sta łych, licz nie przy by łych te go
dnia, ki bi ców pił ki noż nej i te ni sa sto ło we go.

Po go da i do bre na stro je do pi sy wa ły, a wo la wal -
ki, z za cho wa niem za sad fa ir play, udzie la ła się
wszyst kim za wod ni kom. Me cze pił kar skie ro ze gra no
w dwóch gru pach – młod szej i star szej. Po sze ściu
spo tka niach wy ło nio no zwy cięz ców. Pierw sze miej sce

w gru pie młod szej zdo by ła dru ży na z Brze gu, dru gie
ze spół z Tu ło wic, a trze cie miej sce za ję li ucznio wie re -
pre zen tu ją cy Szko łę Pod sta wo wą Nr 1 w Nie mo dli -
nie. Ty tuł kró la strzel ców w tej gru pie przy zna no
Paw ło wi Bu ja kie wi czo wi. W gru pie star szej bez kon -
ku ren cyj ni oka za li się za wod ni cy z Czech, na dru gim
miej scu upla so wa ła się dru ży na z Nie mo dli na, a trze -
cie miej sce przy pa dło re pre zen tan tom Tu ło wic. Kró -
lem strzel ców zo stał Mi chał Błoń ski.

W tym sa mym cza sie, gdy na „Or li ku” to czy ła się
ry wa li za cja po mię dzy pił ka rza mi, w Ha li Wi do wi sko wo -
-Spor to wej roz gry wa no me cze te ni sa sto ło we go. Do tur -
nie ju przy stą pi ły dwie dru ży ny Uczniow skie go Klu bu
Spor to we go „So ko lik” z Nie mo dli na oraz dru ży na ze Sti -
ty. Pierw sze miej sce w ry wa li za cji dru ży no wej  zajął UKS
So ko lik I, dru gie UKS So ko lik II, a trze cie go ście ze Sti ty.
Naj lep szym za wod ni kiem te go dnia oka zał się Ste pan
Kob za ze Sti ty, dru gie miej sce przy pa dło Mar ci no wi Kol -
ma no wi (UKS „So ko lik” Nie mo dlin), a trze cie Mar cie
Klich rów nież z UKS „So ko lik” Nie mo dlin.

Pu cha ry, me da le, dy plo my i po zo sta łe na gro dy
lau re atom i wszyst kim uczest ni kom tur nie ju wrę czy -
li Bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz i Sta -
ro sta Sti ty Ji rij Vo gel. kk

III Mię dzy na ro do wy Tur niej Pił ki Noż nej i Te ni sa Sto ło we go

Uczestnicy

Konkurs rzutów karnych

UKS Sokolik - zwycięzcy w tenisie stołowym

Zwycięzcy z Brzegu - grupa młodsza Zwycięzcy ze Stitów - grupa starsza

Niech się świę ci 3 Ma ja!

Uroczysta akademia Mariusz Nieckarz, przewodniczący Rady
Miejskiej w Niemodlinie
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Trzy ma my rę kę na pul sie

Ko lej ny etap ka na li za cji mia sta
Nie mo dli na roz po czę ty 

Roz po czę ła się bu do wa eta pu VI ka na li za cji Nie -
mo dli na, w ra mach pro jek tu unij ne go „Ochro na
wód po wierzch nio wych zlew ni rze ki Ny sy Kłodz kiej
oraz Ob sza ru Chro nio ne go Kra jo bra zu »Bo ry Nie -
mo dliń skie« – bu do wa ka na li za cji sa ni tar nej w Nie -
mo dli nie. Etap VI”. Pro jekt obej mu je bu do wę ka na -
li za cji w ob rę bie ulic: Kor fan te go, Da szyń skie go,
No wej, Bo ha te rów Po wstań Ślą skich, Świę to jań skiej
i Wy zwo le nia.

W wy ni ku re ali za cji in we sty cji po wsta nie sieć
ka na li za cyj na o cał ko wi tej dłu go ści 6,764 km,
w tym głów ne ko lek to ry – 4798 m, od cin ki ru ro cią -
gów tłocz nych – 1247 m oraz przy łą cza do po se -
sji – 719,5 m, co umoż li wi pod łą cze nie do sie -
ci 768 osób. 

Za pro po no wa ne roz wią za nia tech nicz ne ma ją
na ce lu po wstrzy ma nie de gra da cji śro do wi ska na tu -
ral ne go, po przez bu do wę sie ci ka na li za cji sa ni tar nej,
któ rej włą cze nie na stą pi do ist nie ją cej sie ci w Nie mo -
dli nie i da lej do oczysz czal ni w Go ście jo wi cach. Przy -
czy ni się to do więk sze go wy ko rzy sta nia mo cy prze -
ro bo wych oczysz czal ni. Re ali za cja pro jek tu przy czy ni
się do zwięk sze nia ilo ści oczysz czo nych ście ków,
a tym sa mym zmniej sze nia za nie czysz cze nia wód po -
wierzch nio wych. Obec nie, przez brak sys te mu ka na -
li za cji sa ni tar nej, wo dy rze ki Ści na wy Nie mo dliń skiej
oraz Ny sy Kłodz kiej ule ga ją za nie czysz cze niu, co ne -
ga tyw nie wpły wa na stan śro do wi ska na tu ral ne go.

Wy ko naw cą za da nia jest Za kład Bu dow nic twa
Ogól ne go „DRO BUD” z sie dzi bą w Opo lu. Ter min za -
koń cze nia zo stał okre ślo ny w umo wie na dzień 31
paź dzier ni ka 2012 r. Jed nak do po ło wy czerw -
ca 2011 ro ku prio ry te to we jest ska na li zo wa nie uli cy
No wej, aby na stęp nie przy stą pić do bu do wy dro gi
w ra mach tzw. Sche ty nów ki. Na to miast do koń -
ca 2011 ro ku pla nu je się wy bu do wać sieć na uli cy
Świę to jań skiej i Wy zwo le nia, co zwią za ne jest z pla -
no wa ną bu do wą chod ni ka przy dro dze wo je wódz -
kiej 405 na od cin ku Nie mo dlin – Wy dro wi ce. 

Cał ko wi ty koszt przed się wzię cia wy nie -
sie 2.863.293,48 zł, w tym 1.546.178,50 zł sta no wią
środ ki Unii Eu ro pej skiej, po zy ska ne przez Gmi nę Nie -
mo dlin w ra mach Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj -
ne go Wo je wódz twa Opol skie go na la ta 2007-2013.

Uli ca No wa w Nie mo dli nie
zostanie zmo der ni zowana

Za koń czy ło się po stę po wa nie prze tar go we
na za da nie pn. „Prze bu do wa uli cy No wej w Nie mo -
dli nie wraz z od wod nie niem i oświe tle niem”. Wy ko -
naw cą za da nia zo sta ła fir ma ADAC -LE WAR s. c.

z sie dzi bą w Przy staj ni, któ ra wy ko na za mó wie nie
za kwo tę 999.670,15 zł. z cze go 499.835,70 zł. sta -
no wią środ ki Bu dże tu Pań stwa w ra mach Na ro do we -
go Pro gra mu Prze bu do wy Dróg Lo kal nych 2008-
2011. Roz po czę cie ro bót pla nu je się w mo men cie
za koń cze nia prac ka na li za cyj nych na uli cy No wej.

No wa in we sty cja
wo do cią go wa w Nie mo dli nie 

Dnia 10 ma ja 2011 ro ku pod pi sa no umo wę
na wy ko na nie za da nia o na zwie „Wy mia na azbe sto -
wej sie ci wo do cią go wej ul. Dą browsz cza ków w Nie -
mo dli nie”. Za da nie re ali zo wa ne jest przez PRZED SIĘ -
BIOR STWO WIE LO BRAN ŻO WE „UNI TEL” JA CEK
MAR KIE WICZ Z NIE MO DLI NA. 

Jest to nie zwy kle waż na in we sty cja dla na szych
miesz kań ców, szcze gól nie osie dla Li ścia ste go w Nie -
mo dli nie, a tak że miesz kań ców Go ście jo wic, któ rzy
obec nie na rze ka ją na sła be ci śnie nie w kra nach,
a na wet brak wo dy, co spo wo do wa ne jest licz ny mi
awa ria mi sta rej i zu ży tej sie ci wo do cią go wej. 

Wy mia na sie ci wo do cią go wej na uli cy Dą -
browsz cza ków ma po pra wić ta ki stan rze czy, dla te -
go też ter min re ali za cji wy no si 90 dni. Na zle ce nie
Gmi ny Nie mo dlin opra co wy wa ne jest rów nież kon -
cep cja mo der ni za cji sie ci wo do cią go wej na ob sza rze
ca łej gmi ny, w ce lu opra co wa nia szcze gó ło we go
har mo no gra mu re ali za cji in we sty cji po le ga ją cych
na re mon cie po szcze gól nych od cin ków sie ci. Za kła -
da się, że w ko lej nym eta pie na stą pi li kwi da cja SUW
w Mi cha łów ku.

Pro gram Ry by wkrót ce star tu je
Burmistrz Nie mo dlina oraz Lo kal na Gru pa Ry -

bac ka „Opolsz czy zna” za pra sza ją na spo tka nie in for -
ma cyj ne na te mat moż li wo ści po zy ski wa nia środ ków
w ra mach osi 4 PO RY BY 2007-2013.

Za pra sza my w dniu 1 czerw ca 2011 r. do sa li po -
sie dzeń Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie przy uli cy Bo ha -
te rów Po wstań Ślą skich 34, w godz. od 17.00 do 20.00

W spo tka niu mo że wziąć udział każ da oso ba,
któ ra chce pod jąć dzia łal ność na rzecz roz wo ju ob -
sza rów na le żą cych do LGR „Opolsz czy zna”, przed sta -
wi cie le gmin i in sty tu cji kul tu ry, przed sta wi cie le in sty -
tu cji i or ga ni za cji po za rzą do wych, przed się bior cy,
oso by i przed się bior cy zwią za ni z sek to rem ry bac twa.

Unij ne środ ki moż na po zy skać m.in. na: roz wój
i wspar cie przed się bior czo ści, pro mo cję i re wi ta li za cję
miej sco wo ści, roz wój tu ry sty ki i re kre acji, pro mo cję lo -
kal nych pro duk tów i usług, wzmoc nie nie kon ku ren cyj -
no ści sek to ra ry bac twa, two rze nie i roz wój sys te mów
sprze da ży pro duk tów ry bac twa, po pra wę ja ko ści śro -
do wi ska i ochro nę dzie dzic twa przy rod ni cze go.

Ser decz nie za pra sza my do udzia łu w spo tka niu
in for ma cyj nym. Pro gram szcze gó ło wy do stęp ny jest
na stro nie www.nie mo dlin.pl

– 2011.04.16, godz. 00:02,
Gra cze, ul. Nie mo dliń ska, pa trol
KP Nie mo dlin za trzy mał nie trzeź -
we go (0,35 mg/l) 29 – let nie go
męż czy znę (zam. G. pow. Brzeg)
kie ru ją ce go sa mo cho dem oso bo -
wym VW Golf,

– 2011.04.12, godz. 12:00,
Rzę dzi wo jo wi ce, za miesz ka ły
w An glii 31-let ni męż czy zna za wia -
do mił, że nie zna ny spraw ca w m.

Rzę dzi wo jo wi ce na au to stra dzie A4 za trzy mał je go sa mo chód
i pod pre tek stem, że bra kło mu pa li wa wy łu dził od nie go 120 fun tów
an giel skich – oko ło 500 zł, da jąc mu w za staw 2 sy gne ty i na szyj nik,
któ re, jak się oka za ło, nie sta no wią żad nej war to ści,

– 2011.04.20-22, Nie mo dlin, ul. Woj ska Pol skie go, nie  usta lo ny
spraw ca, ude rza jąc ka mie niem wy bił przed nią szy bę w au to bu sie mar -
ki AU TO SAN, po wo du jąc jej znisz cze nia na szko dę OPKS w Opo lu.
Stra ty – 500 zł,

– 2011.04.01, Gra cze, nie zna ny spraw ca, wy ła mu jąc drzwi,
wła mał się do al tan ki, z któ rej skradł wie żę ste reo mar ki PA NA SO NIC
oraz kom plet no ży ku chen nych. Stra ty – 200 zł,

– 2011.04.24, Ma gnu szo wi ce, pa trol KP Nie mo dlin za trzy mał
nie trzeź we go (0,82 mg/l) 59-let nie go męż czy znę, zam. G. pow. O., któ -
ry kie ro wał sa mo cho dem,

– 2011.04.18, Nie mo dlin, 25-let nia nie trzeź wa (0,63 mg/l) kie -
ru ją ca sa mo cho dem mar ki HON DA CI VIC (zam. T. pow. Opo le) do -
jeż dża jąc do skrzy żo wa nia, nie udzie li ła pierw szeń stwa dla kie ru ją ce -
go sa mo cho dem mar ki SU ZU KI LIA NA Mar ka S. lat 35 (zam.
Nie mo dlin). W wy ni ku zda rze nia ob ra żeń cia ła, w po sta ci stłu cze nia
klat ki pier sio wej, do zna ła kie ru ją ca Hon dą. Po stę po wa nie pro wa dzi
KMP w Opo lu. Stra ty – 11 tys. zł,

– 2011.04.23-25, Mi cha łó wek, nie zna ny spraw ca wy ła mu jąc za -
mek kor ka wle wu wła mał się do zbior ni ka pa li wa w sa mo cho dzie cię -
ża ro wym mar ki MER CE DES AC TROS, z któ re go skradł 800 li trów ole -
ju na pę do we go, na szko dę fir my RA BEN Trans port Pol ska w Gąd kach.
Stra ty – 4,0 tys. zł,

– 2011.04.23-26, Nie mo dlin, nie zna ny spraw ca wy bi ja jąc okno
wła mał się do biu ra re stau ra cji, z któ re go skradł czaj nik bez prze wo -
do wy, prze dłu żacz i ar ty ku ły spo żyw cze. Stra ty -100 zł,

– 2011.04.27, funk cjo na riu sze KP Nie mo dlin wraz z funk cjo na -
riu sza mi Ze spo łu IV WK KMP w Opo lu re ali zu jąc in for ma cję wła sną
usta li li, że trzy na sto lat ka zam. O. pow. Opo le w dniu 10.02.2011 r.
z ple ca ka do ko na ła kra dzie ży te le fo nu ko mór ko we go mar ki SAM -
SUNG S3650 COR BY. Po stę po wa nie pro wa dzi KP Nie mo dlin,

– 2011.04.27, godz. 14:00, Nie mo dlin, ul. Opol ska, funk cjo na -
riu sze KP Nie mo dlin re ali zu jąc in for ma cję wła sną do ko na li roz li cze nia
szes na sto lat ki zam. N., pow. Opo le, któ rej udo wod nio no, iż
w dniu 18.04.2011 r. do ko na ła kra dzie ży pie nię dzy, te le fo nu ko mór -
ko we go mar ki NO KIA 3110 CLAS SIC oraz apa ra tu fo to gra ficz ne go
mar ki SO NY. Po stę po wa nie pro wa dzi KP Nie mo dlin,

– 2011.05.01, godz. 3:00, Kra sna Gó ra, pa trol Po li cji za trzy mał
nie trzeź we go (0,55 mg/l) lat 22 (zam. O. pow. Opo le), któ ry kie ro wał
sa mo cho dem mar ki FORD TRANS IT,

– 2011.05.05, godz. 00:00, po li cjan ci z KP Nie mo dlin usta li li,
że 27-let ni męż czy zna (zam. Nie mo dlin) w no cy z 16/17.02.2011 r. wy -
bi ja jąc szy by wła mał się do bu dyn ku, z któ re go skradł ko sę spa li no wą
oraz pi łę spa li no wą mar ki Al pi na. Po stę po wa nie pro wa dzi KP w Nie -
mo dli nie,

– 2011.05.06, Gra cze, nie zna ny spraw ca wy ła mu jąc kra tę
i drzwi usi ło wał wła mać się do skle pu spo żyw cze go na szko dę fir my
BORT -WI MAR Grod ków. Za mie rzo ne go ce lu nie osią gnął z uwa gi
na nie po ko na nie do dat ko we go za bez pie cze nia,

– 2011.05.10, godz. 12:27, Rut ki, z nie usta lo nej przy czy ny po -
wstał po żar za bu do wań go spo dar czych. Spa le niu ule gły czte ry szo py,
sku ter, dwie pi ły spa li no we, ko siar ka spa li no wa i in ne rze czy na szko -
dę Ja dwi gi i Mi cha ła D.,

– 2011.05.10-11, Nie mo dlin, ul. Opol ska, nie zna ny spraw ca wy -
bi ja jąc szy bę w drzwiach wła mał się do sa mo cho du, z któ re go skradł
ra dio od twa rzacz DVD z mo ni to rem mar ki CA NVA i te le fon ko mór ko -
wy AL CA TEL na szko dę Bo ży da ra N. Stra ty 1,2 tys. zł,

– 2011.05.11, Nie mo dlin, Adam S. ujaw nił w ro wie sko ro do wa -
ny przed miot o śred ni cy 10 cm i dłu go ści 25 cm, przy po mi na ją cy po -
cisk ar ty le ryj ski. Spra wę pro wa dzi KP Nie mo dlin,

– 2011.05.06, Rze dzi wo jo wi ce, nie zna ny spraw ca za tan ko wał
do sa mo cho du mar ki VO SVA GEN W GOLF III nr rej. DW9654R 52
li try ety li ny, a na stęp nie od je chał nie pła cąc na szko dę sta cji pa liw
SHELL. Stra ty – 277 zł,

– 2011.05.13, Nie mo dlin, po li cjan ci z KP w Nie mo dli nie usta li -
li, że dwu dzie sto let ni męż czy zna zam. N. pow. Opo le, w no cy
z 11/12.02.2011 r. w Nie mo dli nie, ul. Opol ska, Klub Hol ly wo od, wy -
ko rzy stu jąc nie uwa gę do ko nał kra dzie ży pie nię dzy w kwo cie 3,6 tys.
zł oraz do wo du oso bi ste go. Ze bra ła: kk
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Urząd Miejski w Niemodlinie

Burmistrz Niemodlina informuje  o możliwości wykupu przez
najemców komunalnych lokali mieszkalnych z zastosowaniem
preferencyjnej bonifikaty

W dniu 31 marca 2011 roku weszła w życie uchwała Rady Miejski w Niemodlinie umożliwiająca
najemcom lokali, którzy dokonają jednorazowej zapłaty ustalonej ceny sprzedaży przed zawarciem aktu
notarialnego, nabycie na własność najmowanego lokalu mieszkalnego z zastosowaniem 90 % bonifikaty,
przy czym bonifikatę tę zwiększa się do: 95%, jeżeli wskutek równoczesnej sprzedaży wszystkie
mieszkania wchodzące w skład  danej nieruchomości przestaną być własnością Gminy. Bonifikaty  w
wysokości 95% nie stosuje się  przy sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach jedno-
lub-dwu lokalowych. 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim – Wydział
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami  (p.35) tel.77/4606-
295 wew.209

Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się:

Ogłoszenie o III  przetargu  ustnym nieograniczonym
na sprzedaż lokalu użytkowego (po przedszkolu) o powierzchni 157,32 m2 położonego w budynku

nr 62 przy ul. Nyskiej w Grabinie wraz z udziałem wynoszącym 50,3% (503/1000) w nieruchomości
wspólnej, którą stanowi: działka nr 346/1 o powierzchni 0,1161 ha oraz części budynku i urządzenia,
które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Nieruchomość ta stanowi własność Gminy Niemodlin. Posiada księgę wieczystą KW nr
OP1O/00100804/2; wolna od obciążeń i zobowiązań.

Lokal użytkowy będący przedmiotem zbycia znajduje się na 2 i 3 kondygnacji budynku, składa się:
z pięciu pomieszczeń, kuchni, korytarza i łazienki usytuowanych na I piętrze i jednego pomieszczenia
położonego na II piętrze (poddaszu) z pomieszczeniem przynależnym - piwnicą nr 4 o powierzchni 2,70
m² oraz garażem o powierzchni 13,20 m² położonym w budynku gospodarczym. Lokal wyposażony jest
w instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal jest
budynkiem o dwóch kondygnacjach naziemnych z poddaszem użytkowym i jest częściowo
podpiwniczony. Nieruchomość położona na obszarze nie posiadającym planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Niemodlin znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej. Pierwszy przetarg na sprzedaż
przedmiotowego lokalu użytkowego odbył się dnia 26 października 2010 roku, drugi przetarg odbył się
dnia  4 marca 2011 roku. 

Cena wywoławcza: 100.000,00 zł.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu

w wysokości 10.000,00 zł. Wadium należy wpłacać w terminie do 22 czerwca 2011 r. na konto
bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za termin
wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Nieruchomościami (tel. (77) 4606-295 do 7 wew. 209; pok. nr 35) tut. Urzędu.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2011 r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego 
w Niemodlinie, o godz. 11.00. 
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy

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

Ponadto na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie znajdują się wykazy nieruchomości
przeznaczonych do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego:

• nieruchomość niezabudowana, działka nr 1023/5 o pow. 0,6043 ha położona przy 
ul. Opolskiej w Niemodlinie,
• nieruchomość niezabudowana, działka nr 515/1 o pow. 0,1069 ha położona w rejonie  
ul. Krótkiej w Niemodlinie.

Informacji udziela się w pokoju nr 35 tut. Urzędu, tel. 77/4606295 do 7 wew.209.

Sprawozdanie Burmistrza
Niemodlina z działalności
międzysesyjnej

W okre sie spra woz daw czym, tj.
od 27 mar ca 2011r. do 28 kwiet -
nia 2011r. re ali zu jąc za da nia or ga nu
wy ko naw cze go Gmi ny – Bur mistrz
Nie mo dli na:

• w dniu 31 mar ca spo tkał się z dy rek to -
rem spół ki PE LI ZER z Wro cła wia w spra wie
wy da nia opi nii na te mat uzgod nie nia pro jek -
tu uru cho mie nia ko pal ni ba zal tu ze zło ża
„Ame ry ka” w Gra czach;

• w dniu 5 kwiet nia wziął udział w spo tka -
niu Sta ro sty Opol skie go z wój ta mi i bur mi -
strza mi gmin, któ re do tknę ła po wódź w 2010
ro ku. Pod czas spo tka nia omó wio no ak tu al ny
stan za bez pie cze nia gmin przed ewen tu al ny -
mi zda rze nia mi kry zy so wy mi w 2011 ro ku;

• w dniu 7 kwiet nia prze wod ni czył Ze -
spo ło wi do spraw oświa ty, pod czas któ re go
omó wio no mię dzy in ny mi prze bieg prac zwią -
za nych z kon cep cją bu do wy no we go przed -
szko la w Nie mo dli nie;

• w dniu 14 kwiet nia spo tkał się z dy rek -
to rem Pu blicz nej Szko ły Pod sta wo wej we Ro -
gach. Pod czas spo tka nia za pa dła de cy zja
o utwo rze niu od dzia łu przed szkol ne go w tej
szko le;

• w dniu 20 kwiet nia spo tkał się z dy rek -
to ra mi nie mo dliń skich szkół, na spo tka niu
omó wio no mię dzy in ny mi pro blem pod wy żek
płac dla pra cow ni ków sa mo rzą do wych funk -
cjo nu ją cych w oświa cie. W tym sa mym dniu
Bur mistrz spo tkał się z prze wod ni czą cy mi ko -
mi sji sta łych Ra dy Miej skiej. Pod czas spo tka nia
omó wio ne zo sta ły mię dzy in ny mi za sa dy przy -
jęć do przed szko li w Nie mo dli nie w no wym ro -
ku szkol nym;

• wdniu26 kwiet nia roz po czę ły się ze bra nia
spra woz daw czo -wy bor cze w so łec twach, na któ -
rych wy bie ra ni są soł ty si oraz ra dy so łec kie;

• w dniach 27-28 kwiet nia wziął udział
w szko le niu obron nym zor ga ni zo wa nym przez
Wo je wo dę Opol skie go.

W związ ku z uszko dze niem głów -
nej ma gi stra li wo do cią go wej przy ul.
Opol skiej oraz roz po czę ciem wy mia ny
azbe sto wej sie ci wo do cią go wej na ul.
Dą browsz cza ków w Nie mo dli nie, in for -
mu je my miesz kań ców o moż li wo ści
cza so we go po gor sze nia ja ko ści wo dy
oraz prze rwach w jej do sta wie, za co
Pań stwa z gó ry prze pra sza my.

Wy mia na w/w sie ci wo do cią go wej przy ul.
Dą browsz cza ków ma na ce lu po pra wę do sta wy
wo dy do ul. Opol skiej, Sło wac kie go i Osie dla „Li -
ścia ste go”, ul. Go ście jo wic kiej i miej sco wo ści Go -
ście jo wi ce.

Adam Piętka
Dyrektor ZGKiM w Nie mo dlinie
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Puls Niemodlina: Miesz kań cy Nie mo -
dli na są co raz bar dziej zmę cze ni spo so -
bem pro wa dze nia ka na li za cji Nie mo dli -
na etap V. Kie dy to się w koń cu skoń czy?
– mó wią.

Bar tło miej Ko strze wa: Mam na dzie ję, że
już nie ba wem, ale ab so lut nej pew no ści mieć nie
mo że my. Wy ko naw ca in we sty cji, fir ma AZY SA, wie -
lo krot nie nie do trzy my wa ła zo bo wią zań  co do ter -
mi nu za koń cze nia in we sty cji. Na chwi lę obec ną
pra ce są pro wa dzo ne, ale fir ma ma du że opóź nie -
nie. Za sad ni czo moż na pójść w dwóch kie run kach
– al bo umoż li wić re ali za cję in we sty cji AZY SIE, al bo
de fi ni tyw nie za koń czyć współ pra cę i w prze tar gu
wy brać na stęp ne go wy ko naw cę. Każ dy z wa rian -
tów ma swo je plu sy i mi nu sy.

PN: Po mów my za tem o nich…
Bar tło miej Ko strze wa: W przy pad ku kon -

ty nu acji ro bót przez AZY SĘ ist nie je szan sa ich za -
koń cze nia do oko ło po ło wy ro ku. Sieć jest bo wiem
po ło żo na w 93%. Zo sta ły naj trud niej sze od cin ki,
któ re wy ma ga ją za sto so wa nia spe cja li stycz nych
me tod wy ko naw czych. Gmi na uzy ska rów nież 3
let nią gwa ran cję na zre ali zo wa ne pra ce. Mi nu -
sem te go roz wią za nia jest to, że w do tych cza so -
wych roz mo wach z fir mą AZY SA nie mal żad ne
usta le nie nie zo sta ło przez nich do trzy ma ne. Ist nie -
je nie bez pie czeń stwo, że fir ma na dal bę dzie dzia -
łać w spo sób opie sza ły i nie wia do mo, w ja kim ter -
mi nie za koń czy pra ce. W przy pad ku ze rwa nia
umo wy, gmi na mo że się ubie gać wy łącz nie o 10%
od szko do wa nie (ok. 360 000 zł). To roz wią za nie
ma ta ki man ka ment, że ko niecz na by ła by in wen ta -
ry za cja te go, co zo sta ło wy ko na ne, po czym mu -
siał by się od być prze targ na do koń cze nie po zo sta -
łych prac. Gmi na nie uzy ska rów nież gwa ran cji
na do tych czas wy ko na ne pra ce. Z ca łą pew no ścią,
w ta kim wy pad ku in we sty cja bę dzie rów nież znacz -
nie droż sza i jej za koń cze nie od wle cze się w cza sie.
Osta tecz nie de cy zję, w ja kim kie run ku pro wa dzić
dal sze dzia ła nia, po dej mie my w ści słym kon tak cie
z Urzę dem Mar szał kow skim w Opo lu, któ ry do fi -
nan so wu je tą in we sty cję w 78%. Je ste śmy w sta -
łym kon tak cie z tą in sty tu cją i na bie żą co prze ka -
zu je my im in for ma cje o trud no ściach z re ali za cją
te go kon trak tu. 

PN: Ja kie są przy czy ny, przez któ re
tak dłu go trwa ta in we sty cja i dla cze go
są z nią ta kie trud no ści?

Bar tło miej Ko strze wa: Na przy czy ny,
przez któ re tak dłu go trwa ta in we sty cja, skła da się
sze reg czyn ni ków. Przede wszyst kim wy bra li śmy
wy ko naw cę, któ ry mi mo, że miał do sko na le przy go -
to wa ne do ku men ty prze tar go we, nie po ra dził so bie
z tym za da niem. Fir ma AZY SA jest fir mą hisz pań -
ską, któ ra do pie ro od nie daw na funk cjo nu je w Pol -
sce. Ce na, ja ką za pro po no wa li w prze tar gu, by ła
naj niż sza, re fe ren cje bez za rzu tu, a na na sze za py -
ta nie do ty czą ce moż li wo ści wy stą pie nia tzw. „ra żą -
co ni skiej ce ny” otrzy ma li śmy wy czer pu ją cą i lo -
gicz ną od po wiedź. Nie ste ty, sa mo wy ko naw stwo
by ło pro wa dzo ne w spo sób nie so lid ny, ba ła ga niar -
ski, a cza sa mi wręcz za gra ża ją cy bez pie czeń stwu
i zdro wiu oby wa te li. Naj gor sze jed nak w tym jest
to, że szef od dzia łu AZY SY bar dzo dłu go nie przyj -
mo wał żad nych ne ga tyw nych uwag do ty czą cych
spo so bu pro wa dze nia in we sty cji, a na wet je śli
przyj mo wał, to na dal ro bił swo je. Zda rza ło się, że
fir ma wcho dzi ła w pas dro go wy bez wy ma ga nych
uzgod nień! Roz mo wy z fir mą wie lo krot nie mia ły
burz li wy prze bieg, ale do pie ro nie daw no na stą pi -
ły pew ne dzia ła nia, któ re wska zu ją na chęć za koń -
cze nia in we sty cji. W kwiet niu na pla cu bu do wy
po ja wi li się wła ści cie le i pre zes fir my z Hisz pa nii.
Do ko na no zmian per so nal nych, dwóch kie row ni -
ków fir my AZY SA, któ rzy pro wa dzi li tą in we sty cję,
już nie pra cu je. Zmie ni li się rów nież wy ko naw cy za -
trud nie ni przez AZY SĘ. Szko da, że tak póź no. 

PN: Być mo że był zbyt sła by nad zór
nad in we sty cją?

Bar tło miej Ko strze wa: W pro ce sie in we -
sty cyj nym o ta kiej ska li nad zór in we stor ski jest zle -
ca ny pro fe sjo na li stom. W przy pad ku te go kon trak -
tu wy bra li śmy fir mę, rów nież w za mó wie niu
pu blicz nym, któ ra nie ste ty nie sta nę ła na wy so ko -
ści za da nia. Czę sto kroć sa mi pra cow ni cy urzę du
mu sie li jeź dzić i wy ja śniać ma sę nie po ro zu mień czy
błę dów, ja kie mia ły miej sce w trak cie jej pro wa dze -
nia. Od te go po wi nien być in spek tor nad zo ru, któ -
ry nie re ago wał w spo sób, w ja ki te go ocze ki wa li -
śmy. Z te go po wo du jesz cze w ubie głym ro ku
zmie ni li śmy in spek to ra nad zo ru i na li czy li śmy ka -

ry umow ne z ty tu łu nie wła ści we go wy wią zy wa nia
się z umo wy. Tym nie mniej trud no mi dys ku to wać
o sła bym nad zo rze. W trak cie pro wa dzo nej in we -
sty cji od by ło się bli sko 20 sa mych po sie dzeń rad
bu do wy (nie li cząc wie lu kon tak tów ro bo czych),
na któ rych po dej mo wa ne by ły de cy zje i usta le nia,
nie ste ty naj czę ściej nie do trzy my wa ne przez wy ko -
naw cę. Tak na praw dę do pie ro per spek ty wa kar
umow nych po dzia ła ła mo bi li zu ją co na wy ko naw cę. 

PN: Fir ma AZY SA opóź nie nia tłu ma -
czy wa run ka mi na tu ral ny mi, opa da mi
i pod nie sie niem wód grun to wych…

Bar tło miej Ko strze wa: Nie moż na fak -
tycz nie nie wi dzieć obiek tyw nych przy czyn opóź -
nień zwią za nych z na wal ny mi desz cza mi i po wo -
dzią, ja ka mia ła miej sce w ro ku ubie głym.
W sy tu acji pro wa dze nia prac na głę bo ko ściach
do cho dzą cych do 6 me trów ma to bar dzo du że
zna cze nie. Na pew no jest to po wód istot ny, któ re -
go nie spo sób by ło prze wi dzieć na eta pie roz po czę -
cia in we sty cji. Moż na rów nież za sta na wiać się,
czy ka na li za cja, któ ra za kła da ła sys tem gra wi ta cyj -
ny, by ła naj lep szym po my słem w zwar tej za bu do -
wie miesz ka nio wej. W tej chwi li przy ka na li za cji
Nie mo dli na etap VI na ka za li śmy pro jek tan to wi
sto so wa nie prze pom pow ni, co umoż li wia pro wa -
dze nie prac na głę bo ko ści ok. 1,5 me tra i przy naj -
mniej na ra zie nie ma my pro ble mów z jej prze bie -
giem. Po dob nie rzecz ma się z uzgod nie nia mi
z miesz kań ca mi. Prze bieg każ de go przy łą cza jest
opi sa ny i za ak cep to wa ny pi sem nie przez po szcze -
gól nych wła ści cie li bu dyn ków. Te go, nie ste ty, w po -
przed niej do ku men ta cji za bra kło, co by ło po wo -
dem wie lu nie po ro zu mień. W do ku men ta cji
na etap V ka na li za cji Nie mo dli na naj czę ściej do -
cho dzi ło do roz bież no ści mię dzy pro jek tem, a wa -
run ka mi w te re nie i uzgod nie nia mi z wła ści cie la mi
po se sji. Nie ste ty na do ku men ta cję pro jek to wą nie
mie li śmy wpły wu, zło ży li śmy ją w ta kiej wer sji, ja -
ka zo sta ła wy ko na na w la tach ubie głych przez na -
szych po przed ni ków. Na le ży rów nież wspo mnieć
o trud nych wa run kach grun to wych. Gli na, wo da,
ku rza wa  - bar dzo trud ne wa run ki do pro wa dze nia
in we sty cji na du żych głę bo ko ściach. Z tych po wo -
dów nie wy cho dzi ły prze wier ty, nie spo sób by ło
przejść ru ra mi me to dą roz ko pu. Być mo że w przy -
pad kach dra stycz nych, jak na uli cy Dę bo wej, ko -
niecz na bę dzie na wet zmia na do ku men ta cji. 

PN: Wia do mo, że bu do wa ka na li za cji
w ta ki spo sób wy wo łu je sze reg ne ga tyw -
nych emo cji…

Bar tło miej Ko strze wa: Miesz kań cy ma ją
peł ne pra wo oka zy wać znie cier pli wie nie w związ -
ku z tą in we sty cją. Nas to rów nież kosz tu je bar dzo
du żo ner wów i stre su. Bę dzie my do kła dać wszel -
kich sta rań, aby moż li wie naj szyb ciej za mknąć tą
bu do wę. Spra wa jest jed nak bar dzo trud na i zło żo -
na. Za wsze oczy wi ście moż na ze rwać umo wę
i pójść do są du, ale na le ża ło by mieć na uwa dze, że
nie przy spie szy to in we sty cji, któ rej wszy scy chy ba
ma my do syć, a wręcz mo że ją opóź nić. Ja ką zresz -
tą ma my pew ność, że wy rok są do wy bę dzie dla
nas ko rzyst ny? Przy po mnę, że w ubie głych la tach
gmi na Nie mo dlin są dzi ła się z wy ko naw cą oczysz -
czal ni ście ków. W efek cie pro ces przez gmi nę zo -
stał prze gra ny, po nie sio no kosz ty są do we. W tym
przy pad ku wszyst kie na sze dzia ła nia dą żą do te go,
aże by moż li wie naj szyb ciej za koń czyć in we sty cję
oraz utrzy mać do ta cję unij ną. Emo cje nie są naj -
lep szym do rad cą i dla te go sta ra my się zna leźć
moż li wie naj lep sze, ra cjo nal ne roz wią za nie. O wią -
żą cych usta le niach in for mo wać bę dzie my opi nię
pu blicz ną. 

PN: Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz mo wa Pul su Nie mo dli na z Za stęp cą Bur mi strza
Nie mo dli na Bar tło mie jem Ko strze wą na te mat ka na li za cji
Nie mo dli na – etap V.

BIULETYN
GMINY NIEMODLIN



Puls Niemodlina: Ze stro ny nie mo dliń -
skich klu bów pił kar skich pły ną cierp kie
sło wa na te mat wol ne go tem pa uzy ska nia
środ ków na fi nan so wa nie ich dzia łal no ści
oraz ma łych środ ków prze zna cza nych
przez gmi nę na sport. Dla cze go tak się
dzie je?

Mi ro sław Stan kie wicz: W lu tym, na mój
wnio sek Ra da Miej ska przy ję ła uchwa łę w spra -
wie fi nan so wa nia klu bów spor to wych. Uchwa ła by -
ła bar dzo dłu go opi nio wa na przez nad zór wo je -
wo dy i Re gio nal ną Izbę Ob ra chun ko wą w Opo lu.
Po jej pu bli ka cji w dzien ni ku urzę do wym wo je wódz -
twa opol skie go po win no upły nąć 14 dni, aby prze -
pi sy uchwa ły za czę ły obo wią zy wać tak, abym mógł
pod pi sać sto sow ne umo wy z klu ba mi na do fi nan so -
wa nie ich dzia łal no ści. Pod kre ślam – do fi nan so wa -
nie, a nie cał ko wi te fi nan so wa nie spor tu wy czy no -
we go. Za da niem wła snym gmi ny nie jest
pro wa dze nie klu bów spor to wych. Aby zła go dzić
na pię cia fi nan so we klu bów pił kar skich zwią za nych
z roz po czę ciem roz gry wek run dy wio sen nej, uzy ska -
łem od Opol skie go Związ ku Pił ki Noż nej w Opo lu
pro lon ga tę opłat me czo wych do koń ca ma ja te go
ro ku. Na sze klu by nie mu sia ły wpła cać sto sow nych
opłat. Mo gły spo koj nie roz gry wać me cze. Te raz,
po pod pi sa niu umów, klu by ure gu lu ją opła ty. Na to
do fi nan so wa nie spor tu prze zna czy li śmy w te go -
rocz nym, bar dzo trud nym bu dże cie, kwo tę 100.000
zło tych. Na pod kre śle nie za słu gu je rów nież fakt, że
nie są to je dy ne pie nią dze kie ro wa ne przez gmi nę
na sport. Wie lo mi lio no we na kła dy na roz wój ba zy
spor to wej w po sta ci Or li ka (ok. 1, 6 mi lio na) czy ha -
li spor to wej (ok. 6 mi lio nów), to też wy dat ki bu dże -
to we na sport. Przed na mi ko lej ne za da nia w po sta -
ci re mon tów ka pi tal nych: sta dio nu w Nie mo dli nie
czy też zde wa sto wa ne go ba se nu w Lip nie. Nikt za -
tem po waż ny nie mo że mó wić o tym, że na kła dy
na sport w na szej gmi nie są bar dzo ma łe. Ma ło te -
go, nie któ rzy miesz kań cy na szej gmi ny uwa ża ją, że
środ ki na sport są nie współ mier nie du że w sto sun -
ku do in nych nie zre ali zo wa nych po trzeb. Są nie -
współ mier ne do ilo ści osób z nich ko rzy sta ją cych
oraz kla sy spor to wej, któ re re pre zen tu ją po szcze -
gól ne klu by. 

PN: Miesz kań cy pod no szą pro blem
bru du i śmie ci w mie ście. Dla cze go brak
jest dzia łań w za kre sie usu wa nia nie czy -
sto ści?

Mi ro sław Stan kie wicz: Pro blem nie czy -
sto ści nie do ty czy tyl ko Nie mo dli na. Nie mal że co -
dzien nie od no to wu je my pod rzu ca nie śmie ci w ca -
łej gmi nie. W la sach, za gaj ni kach, przy droż nych
ro wach. W ce lu prze ciw dzia ła nia „uto nię cia w od -
pa dach” od kwiet nia dy rek tor ZGKiM za trud nił 3
do dat ko wych pra cow ni ków, któ rzy sprzą ta ją mia sto
we wszyst kie dni ty go dnia, włącz nie z nie dzie la mi.
Straż Miej ska spraw dza i pró bu je usta lić wła ści cie -
li pod rzu ca nych śmie ci. Jest to bar dzo nie wdzięcz -
ne i trud ne za da nie. Tym nie mniej uda ło się ostat -
nio „na mie rzyć” dwóch ta kich śmie cia rzy
i za pew niam, że nie by ły to naj bied niej sze oso by
w na szej gmi nie. Od czerw ca Straż Miej ska bę dzie

man da to wa ła miesz kań ców, któ rzy nie ma ją ra -
chun ków za wy wóz nie czy sto ści. Oko ło 100.000
zło tych kosz tu je gmi nę utrzy ma nie czy sto ści na dro -
gach i chod ni kach, a tak że te re nach zie lo nych. Po -
nad to prze zna cza my od kil ku na stu do kil ku dzie się -
ciu zło tych rocz nie na li kwi da cję tak zwa nych
dzi kich wy sy pisk śmie ci. Wszyst kie te dzia ła nia kosz -
tu ją, ale jak wi dać są nie wy star cza ją ce. Cią gle po -
wsta ją no we skła do wi ska śmie ci. Nie ro bią te go
kra sno lud ki. Ro bią to, nie ste ty, na si miesz kań cy.
Pro wa dzi my w szko łach sze ro ką edu ka cję eko lo -
gicz ną, na ła mach Pań stwa pi sma uka zu ją się ape -
le oraz ar ty ku ły zwią za ne z eko lo gią. Pro blem do -
ty czy ca łe go wo je wódz twa i kra ju. Zgod nie
z obo wią zu ją cym pra wem za od pa dy po win ni pła -
cić ci, któ rzy je wy twa rza ją. Ta za sa da obej mu je
wszyst kich, za rów no oso by fi zycz ne, jak i przed się -
bior ców. Nie ste ty, za kil ka dzie siąt zło tych „oszczęd -
no ści” nie któ rzy oby wa te le po sta no wi li uszczę śli wić
po zo sta łych szka rad ny mi ob ra za mi i za pa cha mi.
Ape lu ję do wszyst kich o zgła sza nie fak tów pod rzu -
ca nia śmie ci i pięt no wa nia te go pro ce de ru. Bez
współ pra cy z miesz kań ca mi nie bę dzie my w sta nie
opa no wać tej sy tu acji. Bę dzie my po no si li co raz
więk sze wy dat ki na wal kę z bru dem, kosz tem bra -
ku re ali za cji in nych za dań.

PN: Za koń czył się pro ces są do wy do ty -
czą cy wy bo rów bur mi strza. Czy jest Pan
za do wo lo ny z wy ro ku?

Mi ro sław Stan kie wicz: Trud no mó wić
o za do wo le niu. Nie mo dliń ski PSL za kwe stio no wał
pra ce jed nej z ob wo do wych ko mi sji wy bor czych
z po wo du bra ku wy wie sze nia pro to ko łu wy bor cze -
go po za koń cze niu li cze nia gło sów. PSL wy to czył
pro ces prze ciw ko ko mi sji wy bor czej. Ko mi sja ta
mia ła pro ble my z sys te mem kom pu te ro wym, któ ry
od mó wił po słu szeń stwa w dniu wy bo rów. Po prze -
li cze niu gło sów oraz ich za bez pie cze niu w lo ka lu
wy bor czym, ko mi sja spo rzą dzi ła pro to kół od ręcz ny.
Na stęp nie roz po czę ła wpro wa dza nie da nych
do sys te mu kom pu te ro we go. Nie ste ty, sys tem nie
od po wia dał. Brak by ło do stę pu do In ter ne tu. Ko mi -
sja zde cy do wa ła, zresz tą zgod nie z wy tycz ny mi ko -
mi sa rza wy bor cze go, o wy dru ko wa niu pro to ko łu
w sie dzi bie miej skiej ko mi sji wy bor czej. Po wpro wa -
dze niu do sys te mu kom pu te ro we go, wy dru ko wa niu
i pod pi sa niu przez wszyst kich człon ków ko mi sji pro -
to kół zo stał wy wie szo ny w lo ka lu wy bor czym. Osta -
tecz nie sąd po spraw dze niu fak tów i prze słu cha -
niach świad ków stwier dził, że pro ble my ko mi sji
wy bor czej zwią za ne z bra kiem moż li wo ści wy dru ko -
wa nia tyl ko sa me go pro to ko łu nie sta no wią pod sta -
wy do naru sze nia wy ni ków wy bo rów. Nie stwier dzo -
no fał szo wa nia gło sów, ich ku po wa nia, a tak że
in nych przy czyn, dla któ rych wy nik wy bor czy w ja -
kim kol wiek stop niu zo stał wy pa czo ny. Wy rok są du
w Opo lu po wi nien za koń czyć okres dzia łal no ści
PSL -u zwią za ny z wy bo ra mi. Mam na dzie ję, że pie -
niac two tych lu dzi zo sta ło sku tecz nie ostu dzo ne.

PN: Mó wi Pan w try bie przy pusz cza ją -
cym. Dla cze go?

Mi ro sław Stan kie wicz: Po nie waż do -
świad czam ko lej nych ata ków ze stro ny dzia ła czy
PSL -u. Two rzo ne są nie praw dzi we in for ma cje i plot -
ki, któ re nie ste ty go dzą w mo je do bre imię lub pod -
wa ża ją peł nio ną funk cję. Wszyst ko to po to, aby
zdys kre dy to wać mo ją oso bę. Jest to ro bio ne w myśl
za sa dy: im wię cej po wie my kłamstw o bur mi strzu,
tym wię cej lu dzi w nie uwie rzy. Wy ko rzy stu je się
przy tym stwo rzo ną na po trze by kam pa nii wy bor -
czej ga ze tę „bez cen zu ry”. A prze cież cho dzi głów -

nie o po wrót do wła dzy. O ob ję cie stoł ków i po wrotu
do starych ukła dów, któ re miesz kań cy od rzu ci li trzy
la ta te mu. Od rzu ci li rów nież w ostat nich wy bo -
rach. Za miast bu do wa nia wspól nej, lep szej gmi ny
– ma my do czy nie nia z po mó wie nia mi i pie niac -
twem. Mam na dzie ję, że miesz kań cy do brze pa mię -
ta ją mi nio ne cza sy i nie da dzą się na brać na dzia -
ła nia tych lu dzi. 

PN: Miesz kań cy są za in te re so wa ni lo -
sa mi dwor ca au to bu so we go. Jest wie le
sprzecz nych in for ma cji na ten te mat. Ja -
kie bę dą lo sy dwor ca PKS -u?

Mi ro sław Stan kie wicz: Po czą tek pro ble -
mów zwią za nych z pra wi dło wym funk cjo no wa nia
dwor ca się ga po nad dzie się ciu lat wstecz, kie dy
pod czas prze kształ ca nia PKS -u, ja ko fir my pań stwo -
wej, w spół kę skar bu pań stwa, wła dze gmi ny nie za -
dba ły o prze ję cie te re nu dwor ca, któ ry suk ce syw nie
był de wa sto wa ny. W tym też mniej wię cej cza sie Ra -
da Gmi ny uchwa la plan prze strzen ne go za go spo -
da ro wa nia, któ ry za kła da ja ko funk cję do mi nu ją cą
dla te go te re nu funk cję dwor ca au to bu so we go
wraz z to wa rzy szą cy mi usłu ga mi dla po dróż nych.
W 2008 ro ku uda ło się wy mu sić na za rzą dzie PKS -
-u pierw sze pra ce re stau ra cyj ne, po le ga ją ce na ma -
lo wa niu. Nie ste ty, na tym pra ce te się za koń czy ły.
Na stęp nie w la tach 2009-10, PKS -Opo le za żą dał
od in nych prze woź ni ków opłat za wjaz dy i wy jaz dy
au to bu sów. Spo tka ło się to z na tych mia sto wą re ak -
cją prze woź ni ków, któ rzy ma jąc na wzglę dzie ra -
chu nek eko no micz ny, prze sta li ko rzy stać z usług
dwor ca PKS -Opo le. Ma jąc to wszyst ko na uwa dze
wy stą pi łem do wła ści cie la, czy li Mi ni stra Skar bu
Pań stwa, o sko mu na li zo wa nie dwor ca na rzecz
gmi ny. Ini cja ty wa ta spo tka ła się z ne ga tyw ną re -
ak cją. Na stęp nie za ini cjo wa łem sta ra nia o utwo rze -
nie związ ku mię dzyg min ne go, któ re go ce lem mia -
ło być prze ję cie ma jąt ku PKS -Opo le, w tym
nie mo dliń skie go dwor ca. Nie ste ty, tyl ko na sza gmi -
na przy stą pi ła do związ ku. Pro jekt prze padł. Je sie -
nią 2010 ro ku PKS -Opo le sprze dał pry wat ne mu in -
we sto ro wi z Po zna nia po nad po ło wę grun tów
dwor ca au to bu so we go. In we stor ten, wy ko rzy stu jąc
za pi sy pla nu prze strzen ne go za go spo da ro wa nia
Nie mo dli na, za mie rza uru cho mić „usłu gi to wa rzy -
szą ce dla po dróż nych” po le ga ją ce na bu do wie mar -
ke tu wraz z po cze kal nią dla po dróż nych i to a le ty.
Ta ki jest obec ny stan prac zwią za nych z za go spo -
da ro wa niem te go te re nu.

PN: Czy li ko lej ny mar ket za miast dwor -
ca au to bu so we go?

Mi ro sław Stan kie wicz: Praw do po dob nie
po wsta nie mar ket z miej sca mi dla po dróż nych oraz
wia ty przy stan ko we wraz z czte re ma miej sca mi
par kin go wy mi dla au to bu sów da le ko bież nych. Ta -
kie są obiet ni ce no we go wła ści cie la oraz PKS -Opo -
le. Ale jak wia do mo, jesz cze ni gdy nie do cze ka li śmy
się do trzy ma nia obiet nic ze stro ny naj więk sze go
prze woź ni ka. Stąd je stem bar dzo scep tycz ny w sto -
sun ku do tych obiet nic. Osta tecz ną de cy zję o wy da -
niu po zwo le nia na bu do wę po dej mie Sta ro sta Opol -
ski, któ ry jest po in for mo wa ny o na szych
za strze że niach co do funk cji, ja ką ma speł niać te -
ren dwor ca au to bu so we go. Ro bi my wszyst ko, aby
na si miesz kań cy mie li go dzi we wa run ki po dró żo wa -
nia. Nie ste ty, w wie lu przy pad kach je ste śmy bez sil -
ni. W ak tu al nym sta nie praw nym, pra wo wła sno ści
jest prio ry te to wym. Ocze ki wa nia spo łecz ne oraz
ja kość usług scho dzą na dal szy plan lub w ogó le się
nie li czą.

PN: Dzię ku ję za roz mo wę.

Rozmowa Pulsu Niemodlina z Burmistrzem Niemodlina
Mirosławem Stankiewiczem.

11BIULETYN
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VIII sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie
W dniu 28 kwietnia 2011r. odbyła się VIII sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie, na której podjęto następujące uchwały:
• uchwała Nr VIII/62/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 kwietnia 2011r. - w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2011.
• uchwała Nr VIII/63/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 kwietnia 2011r.- zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia

regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego,
mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Niemodlin. 

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

Wyprawka szkolna
W roku szkolnym 2011/2012 realizowany będzie,

w szkołach podstawowych i gimnazjalnych,
rządowy program pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna”. 

Pro gra mem ob ję te bę dą dzie ci roz po czy na ją ce w ro ku szkol nym 2011/2012 na ukę w kla sach I – III szko ły pod sta -
wo wej i w kla sie III gim na zjum oraz ucznio wie nie peł no spraw ni (ucznio wie sła bo wi dzą cy, nie sły szą cy, z upo śle dze niem
umy sło wym w stop niu lek kim oraz z nie peł no spraw no ścia mi sprzę żo ny mi w przy pad ku, gdy jed ną z nie peł no spraw no -
ści jest nie peł no spraw ność wy mie nio na wy żej, po sia da ją cy orze cze nie o po trze bie kształ ce nia spe cjal ne go) roz po czy -
na ją cy na ukę w kla sach I – III i IV – VI szko ły pod sta wo wej, w kla sach I – III gim na zjum, za sad ni czej szko le za wo do wej
i szko le po nad gim na zjal nej, u któ rych nie peł no spraw ność po twier dzo na po wyż szym orze cze niem, wy ni ka z wa dy wzro -
ku, wa dy słu chu lub z upo śle dze nia umy sło we go w stop niu lek kim oraz w przy pad ku, gdy wcho dzą one w skład nie peł -
no spraw no ści sprzę żo nych.

Po moc w for mie do fi nan so wa nia za ku pu pod ręcz ni ków bę dzie przy słu gi wa ła uczniom wy mie nio nym wy żej i po -
cho dzą cym z ro dzin, w któ rych do chód na oso bę w ro dzi nie nie prze kra cza kwo ty 351,00 zł net to mie sięcz nie (art. 8
ust. 1 pkt. 2 usta wy z dnia 12 mar ca 2004 r. o po mo cy spo łecz nej), a tak że uczniom po cho dzą cym z ro dzin, w któ -
rych do chód na oso bę w ro dzi nie prze kra cza w/w kwo tę, a w ro dzi nie wy stę pu je szcze gól na sy tu acja ży cio wa, np.
bez ro bo cie, sie roc two, nie peł no spraw ność, cięż ka lub dłu go trwa ła cho ro ba, prze moc w ro dzi nie, bez rad ność w spra -
wach opie kuń czych, po trze ba ochro ny ma cie rzyń stwa, al ko ho lizm lub nar ko ma nia, itp. (art. 7 usta wy z dnia 12 mar -
ca 2004 r. o po mo cy spo łecz nej).

Po moc w for mie do fi nan so wa nia za ku pu pod ręcz ni ków bę dzie udzie la na na wnio sek ro dzi ców ucznia (praw nych opie -
ku nów, ro dzi ców za stęp czych), a tak że na uczy cie la, pra cow ni ka so cjal ne go lub in nej oso by, za zgo dą przed sta wi cie la
usta wo we go lub ro dzi ców za stęp czych.

W przy pad ku uczniów sła bo wi dzą cych, nie sły szą cych, z upo śle dze niem umy sło wym w stop niu lek kim oraz uczniów
z nie peł no spraw no ścia mi sprzę żo ny mi w przy pad ku, gdy jed ną z nie peł no spraw no ści jest nie peł no spraw ność wy mie -
nio na wy żej do ku men tem, na pod sta wie któ re go przy zna je się do fi nan so wa nie jest orze cze nie o po trze bie kształ ce nia
spe cjal ne go wy da ne przez pu blicz ną po rad nię psy cho lo gicz no – pe da go gicz ną.

Ro dzic (opie kun) do wnio sku po wi nien do łą czyć za świad cze nie o wy so ko ści do cho dów lub za świad cze nie o ko rzy sta niu
ze świad czeń pie nięż nych w for mie za sił ku sta łe go lub okre so we go (za mie siąc po prze dza ją cy mie siąc zło że nia wnio sku).

W uza sad nio nych sy tu acjach za miast za świad cze nia o wy so ko ści do cho dów moż na do łą czyć oświad cze nie o wy so -
ko ści do cho dów.

W przy pad ku uczniów po cho dzą cych z ro dzin, gdzie do chód prze kra cza 351,00 zł net to, a któ re ze wzglę du na uza -
sad nio ne przy pad ki i oce nę in dy wi du al nej sy tu acji ży cio wej ro dzi ny wy ma ga ją po mo cy w for mie do fi nan so wa nia za ku -
pu pod ręcz ni ków, do wnio sku po win no zo stać do łą czo ne uza sad nie nie ubie ga nia się o po moc.

Wnio sek na le ży zło żyć w szko le, do któ rej uczeń bę dzie uczęsz czał w ro ku szkol nym 2011/2012, do dnia 20 czerw -
ca 2011 r. 

Mał go rza ta Ko cha nek
Zastępca Dyrektora ZEFO w Niemodlinie

BIULETYN
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Puls Nie mo dli na: Od wrze śnia ubie głe go
ro ku jest Pa ni dy rek to rem PKO Ban ku Pol skie -
go – dla cze go zde cy do wa ła się Pa ni na to sta -
no wi sko?

Mał go rza ta Ko tow ska: Rze czy wi ście w Nie mo -
dli nie pra cu ję od wrze śnia, na to miast w in sty tu cji PKO
Bank Pol ski pra cu ję już od trzy na stu lat. Przed pra cą
w Nie mo dli nie by łam za stęp cą dy rek to ra Ban ku PKO
BP S.A. w od dzia le w Ny sie. Gdy do wie dzia łam się, że
w Nie mo dli nie po szu ki wa no oso by na sta no wi sko dy rek -
to ra ban ku, to po sta no wi łam wziąć udział w kon kur sie
i w efek cie ob ję łam to sta no wi sko. 

Do jeż dżam z Ny sy, gdzie miesz kam. Nie mo dlin nie jest
zbyt da le ko po ło żo ny od mo je go mia sta, dla te go nie wa ha -
łam się pod jąć te go wy zwa nia, ja kim jest kie ro wa nie ban kiem.
Jest to z pew no ścią roz wój dla mnie, każ dy in we stu je w sie -
bie, sta je przed no wy mi wy zwa nia mi i sta ra się im spro stać.

Puls Nie mo dli na: Ja kie są Pa ni wra że nia
po tych ośmiu mie sią cach, od kie dy peł ni Pa ni
sta no wi sko dy rek to ra ban ku w Nie mo dli nie?

Mał go rza ta Ko tow ska:Mo je wra że nia są jak naj -
bar dziej po zy tyw ne. Od dział ban ku jest pomo der ni za cji, po -
ło żo ny wdo brym miej scu, co dowy ni ków sprze da ży rów nież
mo że my się po chwa lić plu sa mi. Nasz bank stoi te raz
przedno wą ja ko ścią, zmie nia my ofer tę, zmie nia my po dej ście
do klien tów.  Jest to mo ment prze ło mo wy dla ban ku.

Puls Nie mo dli na: Ja kie ma Pa ni pla ny wo -
bec pla ców ki, któ rą Pa ni kie ru je?

Mał go rza ta Ko tow ska: Za wsze wy cho dzę z ta -
kie go za ło że nia, że naj waż niej sze, by nie zbu rzyć te go, co
jest do bre. To jest pod sta wa. Po za tym oczy wi ście waż ny
jest cią gły roz wój ban ku. Po zy ski wać no wych klien tów,
pro po no wać swo ją ofer tę, ofer tę ra chun ków, ofer tę kre dy -
to wą. Wy zwa nia są du że, po le do po pi su rów nież. My ślę,
że z pra cow ni ka mi, któ rzy tu są – jest to już sta ła za ło ga,
na pew no nam się te wszyst kie pla ny uda zre ali zo wać. 

Puls Nie mo dli na: Jak prze ko nać miesz kań -
ców Nie mo dli na, aby ko rzy sta li z usług aku rat
Pań stwa ban ku?

Mał go rza ta Ko tow ska: Obec nie jest bar dzo du -
ża kam pa nia re kla mo wa na szych no wych ra chun ków
ban ko wych, w ra mach tej kam pa nii re ali zu je my tu taj,
na ryn ku lo kal nym, pew ne dzia ła nia. Ma my na dzie ję, że
uda nam się roz po cząć współ pra cę z in sty tu cja mi pu -
blicz ny mi, m.in. z Ośrod kiem Kul tu ry w Nie mo dli nie. Na -
sza pra ca przede wszyst kim po le ga na tym, że by do trzeć
do klien tów z ofer tą. Od wie dza my za kła dy pra cy, cho dzi -
my do klien tów, do wła ści cie li firm, wy sy ła my ofer ty, dzwo -
ni my do na szych klien tów przed sta wia jąc im no wo ści, ja -
kie pro po nu je bank itp. 

Puls Nie mo dli na: Lu dzie naogół po strze ga -
ją ban ki ja ko in sty tu cję „zim ną”, zaj mu ją cą się
tyl ko fi nan sa mi, pró bu ją cą jak naj wię cej „wy cią -
gnąć” od swo ich klien tów. Co Pa ni zro bi, by to
zmie nić?

Mał go rza ta Ko tow ska: Bank, ze swej na tu ry,
jest in sty tu cją od za ra bia nia pie nię dzy. Jest to m.in. rów -
nież na sza mi sja, na si ak cjo na riu sze chcą otrzy my wać
dy wi den dy, chcą, że by by ły wy so kie. Ale wszyst ko moż na
po go dzić i dzi siaj ma my ta ką ofer tę, że klien ci mo gą pro -
wa dzić ra chun ki ban ko we bez kosz to wo. Są czę sto pro mo -
cje na po życz ki go tów ko we, gdzie bank nie po bie ra rów -
nież pro wi zji. Du żą zmia ną jest to, że na praw dę
wy cho dzi my do lu dzi, na ze wnątrz, nie za my ka my się
w mu rach bu dyn ku. Men tal ność pra cow ni ków ban ku
zmie nia się, ale i wi docz ne jest prze obra że nie sa me go ban -
ku. Po zy sku je my no wych klien tów i bar dzo nam za le ży
na do tych cza so wych klien tach. Waż ne jest rów nież to, że
dziś staw ki w ban ku moż na ne go cjo wać, moż na po roz ma -
wiać z dy rek to rem i pew ne wa run ki usta lić, cho ciaż by
okre sy spła ty kre dy tów i pro wi zje. 

Puls Nie mo dli na: Czy my ślą Pań stwo
w swo jej dzia łal no ści o tym, by wspie rać kul tu -
rę, róż ne go ro dza ju ak cje i ini cja ty wy spo łecz -
ne na te re nie Nie mo dli na i Gmi ny Nie mo dlin?
W dzi siej szych cza sach współ pra ca in sty tu cji
pu blicz nych z fir ma mi pry wat ny mi, ban ka mi
jest chy ba nie odzow na…

Mał go rza ta Ko tow ska: PKO Bank Pol ski od wie -
lu lat jest me ce na sem kul tu ry, sztu ki, spon so rem róż nych
im prez, np. cha ry ta tyw nych. Ak tyw nie bie rze w tym udział.

Gdy pra co wa łam wcze śniej w Ny sie mia łam wie lo krot nie
do czy nie nia z wy da rze nia mi z te go za kre su. Z in ny mi in -
sty tu cja mi uczest ni czy li śmy wspól nie w Dniach Ny sy, bra -
li śmy też udział w róż ne go ro dza ju przed się wzię ciach
z Mu zeum w Ny sie, ma my na wet przy zna ny ty tuł ho no ro -
we go dar czyń cy. Jak wspo mnia łam wcze śniej, w Nie mo -
dli nie rów nież chcia ła bym na wią zać ta ką współ pra cę,
m.in. z Ośrod kiem Kul tu ry, pew ne roz mo wy w tym kie run -
ku już po czy ni li śmy i mam na dzie ję, że na sza współ pra ca
bę dzie się do brze ukła dać. 

Puls Nie mo dli na: Ja kie są Pa ni za in te re so -
wa nia i pa sje, czym dy rek tor ban ku zaj mu je
się w cza sie wol nym?

Mał go rza ta Ko tow ska: Przy znam, że obec nie
te go cza su wol ne go jest mniej, wra cam póź niej do do -
mu. Ale je że li znaj dę odro bi nę cza su to spę dzam go
bar dzo ak tyw nie. Przede wszyst kim jeż dżę ro we rem,
na wet w tam tym ro ku mia łam po waż ną kon tu zję, ale
trze ba jeź dzić ostroż nie – w ka sku, w dłu gich
spodniach, jed nak bar dzo po le cam tę for mę ak tyw no -
ści. Po za tym je stem rów nież me dia to rem, skoń czy -
łam stu dia po dy plo mo we w tym kie run ku. Pra cu ję cha -
ry ta tyw nie ja ko me dia tor z mło dzie żą, je że li po ja wia ją
się kon flik ty, to sta ram się po ma gać, roz ma wiać. Uczę
te go, że kon flik ty moż na roz wią zy wać sa me mu, nie
trze ba od ra zu „uru cha miać” ta kiej in sty tu cji jak sąd,
tyl ko moż na w kom for to wych wa run kach po roz ma -
wiać o swo ich po trze bach. Te umie jęt no ści przy da ją się
rów nież w mo jej pra cy w ban ku, waż na jest do bra
współ pra ca z ludź mi, a wszel kie nie po ro zu mie nia i kon -
flik ty moż na za wsze roz wią zać. 

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

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Zarząd Partnerstwa Borów Niemodlińskich
Informuje o możliwości składania za pośrednictwem lokalnej grupy działania (LGD) „Partnerstwo Borów

Niemodlińskich – LUDZIE LASU” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na: 

I. operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania  "Odnowa i rozwój wsi":
- termin składania wniosków: 01-15.06.2011r. 
- limit  dostępnych środków  -  1 913 506, 95 zł  
- minimalne wymagania do wyboru projektu przez LGD: 22,5 punktów , tj. 25% 
z możliwych do uzyskania punktów w ramach oceny wg. kryteriów lokalnych 
II. operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania  „Różnicowanie w kierunku

działalności nierolniczej”:
- termin składania wniosków: 01-15.06.2011r. 
- limit  dostępnych środków  -  287 026,05 zł  
- minimalne wymagania do wyboru projektu przez LGD: 18 punktów , tj. 25% 
z możliwych do uzyskania punktów w ramach oceny wg. kryteriów lokalnych
III. operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania  „Tworzenie i rozwój

mikroprzedsiębiorstw”:
¬- termin składania wniosków: 01-15.06.2011r.
- limit  dostępnych środków  -  669 727,45 zł  
- minimalne wymagania do wyboru projektu przez LGD: 18 punktów , tj. 25%
z możliwych do uzyskania punktów w ramach oceny wg. kryteriów lokalnych
IV.  operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają

się  do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów:
- termin składania wniosków: 01-15.06.2011r.
- limit  dostępnych środków  -  688 862,52 zł  
- minimalne wymagania do wyboru projektu przez LGD: 22,5 punktów , tj. 25% 
z możliwych do uzyskania punktów w ramach oceny wg. kryteriów lokalnych 

Miejsce składania wniosków: biuro LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34 (II piętro), 49-
100 Niemodlin, w godzinach 8.00- 15.00.  Wnioski ( 2 egzemplarze + wersja wniosku na CD) należy składać osobiście.

Wzór formularza wniosku  oraz inne dokumenty: 
- wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy , 
- instrukcje wypełniania wniosków, 
- wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru projektów, 
- kryteria wyboru operacji przez LGD określone w LSR, w tym wymagania minimalne
udostępnione są w biurze LGD oraz na stronie internetowej  www.boryniemodlinskie.pl 
w zakładce „info dla beneficjentów” .

Szczegółowych  informacji udzielają pracownicy biura Partnerstwa Borów Niemodlińskich pod nr telefonu 077
4606351 bądź mailem:  niemodlinskie@op.pl

Naj waż niej sze, by nie zbu rzyć te go, co jest do bre
Z dy rek tor PKO Bank Pol ski, Mał go rza tą Ko tow ską,
roz ma wia Ka ta rzy na Knie ja
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„Bi blio te ka za wsze po dro dze,
nie mi jam – wcho dzę”...

Pod ta kim ha słem ob cho dzi li śmy w tym
ro ku VIII Ogól no pol ski Ty dzień Bi blio tek.
W cią gu ca łe go Ty go dnia od wie dzi ło nas
wie lu naj młod szych czy tel ni ków. 

W cza sie spo tkań prze ko ny wa li śmy, że wej ście
do bi blio te ki przy no si za wsze wy mier ne efek ty, a po -
za tym to bar dzo do bre miej sce na wspa nia łą za ba -
wę. Wie czór z An der se nem był te go do wo dem. 

Na uczest ni ków cze ka ło wie le atrak cji. Warsz ta -
ty pla stycz ne, pod czas któ rych dzie ci pro jek to wa ły
kre ację dla Ca li necz ki, za ba wy – Ba lo no we Sza leń -
stwo, Ko lo ro we Ła bę dzie, kon kur sy, puz zlo we zga dy -
wan ki. Uczest ni cy mo gli spraw dzić umie jęt ność wy -
ra ża nia wła snych uczuć wcie la jąc się w po stać
Brzyd kie go Ka cząt ka.

Spo tka nie za koń czy ło się póź nym wie czo rem,
koń cząc jed no cze śnie ob cho dy Ty go dnia Bi blio tek
w Nie mo dli nie. Wszyst kim uczest ni kom spo tkań bar -
dzo dzię ku je my za wspa nia łą za ba wę.

Za pra sza my do od wie dza nia na szej Bi blio te ki
na co dzień, a na uro czy ste ob cho dy Świę ta Bi blio -
tek mu si my po cze kać do na stęp ne go ro ku. 

Opracowanie: Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczny w Nimodinie

SPO TKA NIE Z KSIĄŻ KĄ
My śli cie, że bu do wa książ ki jest pro sta

jak bu do wa ce pa? A kto zna jej bu do wę? Ja
już ją znam! W Miej sko – Gmin nej Bi blio te -
ce Pu blicz nej w Nie mo dli nie od by ły się za -
ję cia z udzia łem uczniów klas pią tych ze
Szko ły Pod sta wo wej nr 2, któ re po pro wa -
dzi ła dla nas pa ni Do ro ta Ol szew ska.

Ty tu łem spo tka nia by ła książ ka. Na po cząt ku
obej rze li śmy pre zen ta cję mul ti me dial ną, na stęp nie
roz wią za li śmy krzy żów kę z ha słem – książ ka. Póź niej
po dzie li li śmy się na trzy gru py i każ da mia ła do roz -
wią za nia dwa za da nia. Pierw sze – wy ko na nie pla ka -
tu na te mat: Co ko ja rzy się ze sło wem książ ka. Dru -
gie – przed sta wie nie hi sto ryj ki za po mo cą słów
i ge stów. Na ko niec spo tka nia każ dy uczeń mógł
wy po ży czyć książ kę, co uczy ni li śmy bar dzo chęt nie. 

Uczen ni ca: Wik to ria Bi liń ska kl. V a

Oszczę dza nie w li te ra tu rze
To te mat ostat nie go kon kur su kla so -

we go SKO dla klas I -VI, za pro po no wa ne go
w tym ro ku szkol nym dla uczniów Szko ły
Pod sta wo wej nr 2 w Nie mo dli nie. 

Dzie ci, ra zem z pa nią w bi blio te ce lub sa mot nie
w In ter ne cie, mia ły wy szu kać utwo ry, książ ki, któ re
od po wie dzą na py ta nia: co oszczę dza my? W ja ki
spo sób moż na oszczę dzać? Czy war to oszczę dzać?

Pa ni Ka ta rzy na Bi liń ska po pro si ła o po moc w re -
ali za cji te go za da nia Miej sko -Gmin ną Bi blio te kę Pu -
blicz ną w Nie mo dli nie. Ko lej ne kla sy, po cząw szy
od 5a w dniu 20 kwiet nia, a skoń czyw szy na kla -

sie 6a – 9 ma ja, bra ły udział w za ję ciach przy go to -
wa nych przez p. Do ro tę Ol szew ską. 

Za ję cia roz po czy na ły się od wy po wie dzi na te -
mat ro zu mie nia sło wa „OSZCZĘ DZA NIE” i po da nia
je go de fi ni cji ze słow ni ka. Na stęp nie dys ku to wa no,
co moż na oszczę dzać i jak oszczę dzać? Dzie ci
w pierw szej ko lej no ści wy mie nia ły pie nią dze, wo dę,
prąd, ogól nie śro do wi sko, a na wet zdro wie, w sen sie
dba nia o nie. Na po twier dze nie wy po wie dzi uczniów
pa ni bi blio te kar ka przed sta wi ła spe cjal nie przy go to -
wa ną na tę oka zję pre zen ta cję mul ti me dial ną. Dzie -
ci uważ nie ją śle dzi ły, bo za wie ra ła wie le cen nych rad
na te mat oszczę dza nia. Po tem prze glą da li fa cho wą
li te ra tu rę do ty czą cą te go te ma tu i no to wa li ty tu ły po -
zy cji książ ko wych, ich au to rów al bo przy ta cza ły wy -
bra ne frag men ty (przy sło wia, afo ry zmy, ry mo wan ki
i in ne). Pod ko niec za jęć ucznio wie w gru pach 4-5
oso bo wych wy ko ny wa li pla ka ty za chę ca ją ce
do oszczę dza nia, cze go? – wszyst kie go! Pla ka ty są
umiesz czo ne w ho lu bi blio te ki. Moż na je rów nież
obej rzeć na stro nie in ter ne to wej MGBP.

Naj lep szą kla są w tym kon kur sie oka za ła się kla -
sa 2 b, któ ra pod opie ką wy cho waw cy, p. Li dii Ba ry lak,
przy go to wa ła pięk ny al bum z wier sza mi o oszczę dza -
niu, wła sno ręcz nie ilu stro wa ny przez po szcze gól nych
uczniów. Oprócz punk tów do ta be li zbior czej kla sa
otrzy ma na ko niec ro ku szkol ne go na gro dę rze czo wą.

Ka ta rzy na Bi liń ska

„Oszczę dza my” Zie mię
– Dzień Zie mi z SKO w DWÓJ CE

Jak co ro ku w Szko le Pod sta wo wej nr 2
w Nie mo dli nie uro czy ście ob cho dzo no
Dzień Zie mi. Pierw szy raz Dzień Zie mi zo -
stał ogło szo ny 21 mar ca 1970 r. przez bur -
mi strza San Fran ci sco, Jo se pha Alio to. 

Na po cząt ku XXI wie ku Dzień Zie mi stał się oka -
zją do or ga ni zo wa nia ak cji ma ją cych uświa do mić
mło dzie ży oraz ca łe mu spo łe czeń stwu, że na le ży
dbać o śro do wi sko na tu ral ne. Pierw sze ob cho dy
w Pol sce od by ły się w War sza wie w ro ku 1990. W Pol -
sce bar dziej po pu lar na sta ła się da ta 22 kwiet nia. 

Ucznio wie na szej szko ły w tym ro ku ob cho dzi li ten
dzień 20 kwiet nia. Z tej oka zji zo sta ły przy go to wa ne
przez człon ków Ko ła SKO za wo dy na bo isku szkol nym,
w któ rych bra ły udział kla sy IV – VI od godz. 9.00
do 10.30 oraz kla sy I -III od godz. 10.30 do 12.00. Wcze -
śniej ucznio wie przy go to wa li po ster in for ma cyj ny, naktó -
rym by ły opi sa ne wszyst kie kon ku ren cje prze wi dzia ne
na ten dzień. Nabo isku od by wa ły się za wo dy w ry so wa -
niu pla ka tów na te mat ha sła te go rocz ne go Dnia Zie mi
„Las jest cał kiem bli sko nas” oraz se gre ga cja śmie ci,
w któ rej nie tyl ko li czył się czas, ale i po praw ność wy ko -
na nia za da nia. Wo kół bo iska by ło usta wio nych 5 sta cji.
Ucznio wie klas młod szych oraz dru ży ny dziew cząt
i chłop ców klas star szych przy stą pi ły do ry wa li za cji
wna stę pu ją cych kon ku ren cjach: prze licz gro si ki, ułóż ry -
mo wan kę na te mat „Oszczę dza my Zie mię” lub wy mień
spo so by na oszczę dza nie wo dy (kla sy I  - III), ułóż roz sy -
pan kę z ha sła o oszczę dza niu w SKO lub puz zle (ko pia
bank no tu100zł dla klas młod szych), uzu peł nij ta be lę do -
ty czą cą państw i ich wa lut na pod sta wie po da nych
ma te ria łów. Na ostat niej, pią tej sta cji, by ły kon ku ren cje
spor to we: rzut do ko sza, rzut rin giem do ce lu, rzut pił -
ką le kar ską, sko ki na ska kan ce. Wy ni ki by ły za pi sy wa ne
w spe cjal nie przy go to wa nych ta be lach przez na uczy cie -
li wy zna czo nych do da nej kon ku ren cji. Ko mi sja oce ni ła
pla ka ty i pod su mo wa ła wy ni ki. Pierw sze miej sce za ję ła
kla sa III i dziew czę ta z kla sy 5a. Zwy cię skie dru ży ny
otrzy ma ły sznur do ska ka nia. Te raz na każ dej prze rwie
jest wy ko rzy sty wa ny, bo dzie ci chęt nie się nim ba wią.

Na za koń cze nie ry wa li za cji od był się wspól ny apel,
naktó rym zo sta ły wrę czo ne na gro dy zakon kur sy zDnia
Zie mi i SKO prze pro wa dzo ne w Ipół ro czu. Pierw sze miej -
sca w kon kur sach in dy wi du al nych zdo by li ucznio wie:
Prze my sław Waj man, To masz Zwa rycz z kl. VI b, Wik to -
ria Bi liń ska z kl. V a, Rok sa na Jó zwa z kl. IV, Klau dia Żu -
czek z kl. I. W kon kur sach ca ło rocz nych wy róż ni li się
ucznio wie: Ar tur Ku ria ta – Naj więk szy Du si grosz, Wik -
to ria Ga jew ska – Naj więk szy Ba te rio zbie racz. Kla są
Naj sys te ma tycz niej Oszczę dza ją cą zo sta ła kla sa I. Po -
nad60% uczniów tej ka sy do ko ny wa ło wpłat co mie siąc. 

W ra mach współ pra cy z RE BA Or ga ni za cją Od -
zy sku S.A. i Ko łem Ło wiec kim nr 1 „Je leń” z Nie mo dli -
na, dzie ci zbie ra jąc ba te rie i żo łę dzie sa me za pra co -
wa ły na swo je na gro dy rze czo we ufun do wa ne przez
te or ga ni za cje: sprzęt spor to wy, książ ki, ko lo ro wan ki,
za kład ki, pla ny lek cji. Część na gród zo sta ła rów nież za -
ku pio na za pie nią dze uzy ska ne z kier ma szy szkol nych
na róż ne oka zje. Kla sa I otrzy ma ła na gro dy ufun do -
wa ne przez Bank Spół dziel czy w Nie mo dli nie.

Ina czej niż co ro ku ob cho dzi li śmy Dzień Zie mi.
Nie tyl ko słu żył on do roz po wszech nia nia po staw
pro eko lo gicz nych, ale i do brej za ba wy. Pro wa dząc
przez ca ły rok w szko le wie le ak cji sprzy ja ją cych śro -
do wi sku, uczy li śmy się „OSZCZĘ DZAĆ” Zie mię.

Ka ta rzy na Bi liń ska

WI TAJ MA JO WA JU TRZEN KO …
W dniu 4 ma ja 2011 ro ku ucznio wie i na uczy cie -

le Szko ły Pod sta wo wej nr 2 w Nie mo dli nie ob cho dzi -
li uro czy ście 220. rocz ni cę uchwa le nia Kon sty tu cji 3
Ma ja. Po ra nek pa trio tycz ny po świę co ny te mu nie -
zwy kłe mu wy da rze niu za pre zen to wał ze spół te atral -
ny Kla pa pro wa dzo ny przez na uczy ciel kę ję zy ka pol -
skie go Ewę Bar don – Le wan dow ską. 

Ta nie co dzien na lek cja hi sto rii, uka zu ją ca tak
waż ne wy da rze nie w dzie jach na szej Oj czy zny, ubar -
wio na by ła pie śnia mi pa trio tycz ny mi przy go to wa ny -
mi przez na uczy ciel kę mu zy ki Agniesz kę Wa si lew ską
oraz po ka zem mul ti me dial nym, w któ rym na uczy ciel
in for ma ty ki Ja cek Kuź niak za pre zen to wał wszyst -
kim ów cze sną epo kę i hi sto rię tam tych wy da rzeń
w ob ra zach z prze szło ści.

Opracowanie: Szkoła Podstawowa nr 2
w Niemodlinie

Son da trze cio ma jo wa
w Ze spo le Szkół w Nie mo dli nie

Przed tak zwa nym dłu gim week en dem
po sta no wi ły śmy prze pro wa dzić w szko le
son dę, któ ra spraw dzi ła by hi sto rycz ną wie -
dzę mło dych Po la ków; 80% uczniów za py ta -
nych o da tę uchwa le nia kon sty tu cji zna ło
po praw ną od po wiedź, zaś 20% po zo sta łych
wa ha ło się w gra ni cach od 1790 r. do 1795 r.

Ko lej ne py ta nie brzmia ło: ja ko któ ra w Eu ro pie
inaświe cie zo sta ła uchwa lo na kon sty tu cja3 Ma ja? Tu taj
pa da ły już róż ne od po wie dzi, jed nak ze sta ty styk wy ni ka,
iż60% uczniów od po wie dzia ło nato py ta nie pra wi dło wo. 

Napy ta nie, co zno si ła Kon sty tu cja oraz co no we go
wno si ła, do brze od po wie dzia ło je dy nie 40%
uczniów.23% pra wi dło wych od po wie dzi pa dło poza py -
ta niu: ile po pra wek dodnia dzi siej sze go li czy kon sty tu cja? 

Jak wi dać, wie dza uczniów na szej szko ły na te -
mat Uchwa le nia Kon sty tu cji 3 Ma ja jest dość ob szer -
na. Po win ni śmy po zna wać hi sto rię swo je go Na ro du,
by le piej ro zu mieć te raź niej szość i nie po peł niać
po raz dru gi tych sa mych błę dów. Kto nie zna prze -
szło ści, nie jest go dzien li czyć na do brą przy szłość.

Ur szu la Ma zur
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POL SKA BIE GA 2011 
13 ma ja 2011r. w Szko le Pod sta wo wej

nr 1 w Nie mo dli nie w ra mach ak cji „Pol ska
Bie ga” od by ły się II Bie gi Prze ła jo we, któ -
re mia ły na ce lu uświa do mić każ de mu, jak
waż ny jest ruch dla na sze go zdro wia. 

W bie gu uczest ni czy li ucznio wie klas I -VI. Naj -
licz niej szą gru pę sta no wi li ucznio wie klas młod -
szych. Łącz nie w bie gach wzię ło udział oko ło 200
uczniów. Dłu gość tra sy usta lo na by ła we dług ka te -
go rii wie ko wych. Każ dy, kto ukoń czył bieg czuł sa -
tys fak cję, mi mo bo lą cych nóg i lek kiej za dysz ki.
Na gro dą za wy trwa łość by ły dy plo my i oko licz no -
ścio we sta tu et ki, ufundowane przez Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Niemodlinie. 

Zwy cięz com gra tu lu je my
i ży czy my dal szych suk ce sów!

Oto zwy cięz cy we wszyst kich ka te go -
riach wie ko wych: 

Kla sy I dziew czyn ki
1) Mar ta Ber nac ka – 1b 
2) In es Du da – 1b 
3) Pa try cja Gór ska – 1b 
Kla sy I chłop cy
1) Fi lip Ba de ja – 1b 
2) To mek Wi tek – 1a 
3) Ka rol Bry kow ski – 1b 
Kla sy II dziew czyn ki 
1) Ba sia Ro ma now ska – 2c 
2) Na ta lia Sprung – 2a
3) Na ta lia Kra jew ska – 2b 
Kla sy II chłop cy 
1) Ma ciej Szpiech – 2a 
2) Ma ciej Ilów – 2b 
3) Ra fał Ku rat nik – 2c 
Kla sy III dziew czyn ki 
1) Pau li na Na chti gall – 3a 
2) Ga bry sia Zie liń ska – 3b 
3) Na ta lia Sza bat – 3a 
Kla sy III chłop cy 
1) Olaf Ada mo wicz – 3b 
2) Mi chał Kacz kow ski – 3a 
3) Kac per Grin – 3a 
Kla sy IV dziew czyn ki
1) Mar ty na Piw ko – 4b 
2) Ju lia Błoń ska – 4b 
3) Emi lia Ba de ja – 4b 
Kla sy IV chłop cy 
1) Ma ciej Ja siń ski – 4b 
2) Mi chał Kram czyń ski – 4b 
3) Ra dek Ryś – 4b 
Kla sy V dziew czyn ki 
1) Aga ta Dul ska – 5a 
2) Ewe li na Ni zio łek – 5a 
3) Pau li na Mi ler – 5a 
Kla sy V chłop cy 
1) Bar tło miej Trzmie lew ski – 5a 
2) Kac per Ko rze niow ski – 5b 
3) Mi łosz Błoń ski – 5b 
Kla sy VI dziew czyn ki
1) Kor ne lia Sza bat – 6a 
2) Bo gu mi ła Bry kow ska – 6b 
3) Ania Oleś ków – 6a 
Kla sy VI chłop cy 
1) Ka mil Po ra – 6b 
2) Szy mon An kie wicz – 6b 

Mi chał Błoń ski – 6a
Opracowanie: Szkoła Podstawowa nr 1

w Niemodlinie

„Ro dem War sza wia nin, ser cem
Po lak, a ta len tem świa ta oby wa tel”

Z ta kim ha słem zma ga li się ucznio wie kla sy IIA Pu -
blicz ne go Gim na zjum w Gra czach pod czas za jęć ar -
ty stycz nych, pra cu jąc me to dą pro jek tu edu ka cyj ne go. 

Pod su mo wu jąc swo ją pra cę, ucznio wie pod kie -
run kiem na uczy cie la mu zy ki zor ga ni zo wa li dla swo ich
ko le gów kon kurs mu zycz ny „Co wiesz o Fry de ry ku?”.

Kon kurs po prze dzi ła pre zen ta cja mul ti me dial na
o kom po zy to rze. Zwy cię ży ły uczen ni ce kla sy IIA: Mar -
ta Pod cho ro dec ka i Pa me la Pod cho ro dec ka. Na gro -
dy ufun do wa ła Ra da Ro dzi ców. B. ST.

„O CHŁOP CU, KTÓ RE MU PA PIEŻ
PRZY WRÓ CIŁ NA DZIE JĘ”

To ty tuł przed sta wie nia, któ re od by ło
się w Szko le Pod sta wo wej w Gra czach, przy -
go to wa ne go przez p. Ja dwi gę Pi wo war ską
w związ ku z be aty fi ka cją wiel kie go Po la ka. 

Pod czas uro czy ste go ape lu ucznio wie kla sy szó -
stej przy bli ży li po stać Pa pie ża i je go pon ty fi ka tu.
Wcie li li się w ro le księ dza, na uczy cie la i li sto no sza.
Scen kom to wa rzy szy ła pre zen ta cja mul ti me dial na
wy ko na na przez p. Ewę Reh lis. Ulu bio ne pie śni Pa pie -
ża Ja na Paw ła II wy ko nał chó rek szkol ny. Ucznio wie
do wie dzie li się, jak nie zwy kłym czło wie kiem w dzie -
jach Pol ski i świa ta był Oj ciec Świę ty. B. ST

„MA MO, TA TO NIE PAL”
Pod ta kim ha słem od był się tur niej

klasI–IIIwSzko le Pod sta wo wej wGra czach. 
Ucznio wie przed sta wia li scen ki mó wią ce o szko -

dli wym wpły wie dy mu ty to nio we go na zdro wie czło -
wie ka. Ma lo wa li pla ka ty, przy go to wa li an ty re kla mę
w for mie pio sen ki. 

Na gro dy dla zwy cięz ców ufun do wa no z fun du -
szu Gmin ne go Pro gra mu Pro fi lak ty ki i Roz wią zy wa -
nia Pro ble mów Al ko ho lo wych. 

Opracowanie: Pe da gog szkol ny

TE MA TY KA RE GIO NAL NA WPRA CY
PU BLICZ NE GO PRZED SZKO LA
NR 1 „BAJ KA” W NIE MO DLI NIE

Na sze przed szko la ki re ali zu jąc pro gram te ma -
ty ki re gio nal nej w ra mach pro jek tu „Ak tyw ne Przed -
szko la w Gmi nie Nie mo dlin -III edy cja” uczest ni czy ły
w wy ciecz kach do Skan se nu w Bier ko wi cach – Opo -
lu. Pierw sza za pla no wa na by ła w dniu 11.05.2011
i uczest ni czy ły w niej gru py: „Żab ki” (4-5 lat ki) oraz
„Kot ki” z od dzia łu za miej sco we go w Grodź cu. Dru -
ga z wy cie czek od by ła się w dniu 17.05.2011 i po je -
cha ły na nią „Kra sno lud ki” i „Bie dron ki„(5-6 lat ki).

Przed szko la ki bra ły udział w lek cjach po ka zo -
wych z za kre su garn car stwa oraz wi kli niar stwa.
Dzie ci, po przez ob ser wa cję, a tak że bez po śred nie
dzia ła nie, zdo by wa ły nie zna ną im do tych czas wie -
dzę. Z du żym za in te re so wa niem po zna wa ły pro ces
po wsta wa nia na czyń gli nia nych, ich róż no rod nych
form, a tak że wy ro bów wi kli no wych.

Wdal szej czę ści wy ciecz ki mia ło miej sce zwie dza nie
daw nych do mostw i in nych za bu do wań m.in. go spo dar -
czych, ma szyn rol ni czych. Dzie ci mia ły moż li wość po rów -
na nia ży cia daw niej adziś. Cie ka we opo wie ści pa ni prze -
wod nik wzbu dza ły spo ro za cie ka wie nia, tym bar dziej, iż
przed szko la ki nie mia ły jesz cze ta kiej lek cji hi sto rii. Dzie -
ci mia ły moż li wość po zna nia spe cy fi ki swo je go re gio nu,
ży cia swych przod ków, sprzę tu oraz na rzę dzi, ja ki mi się
wów czas po słu gi wa no. Za do wo le nie dzie ci z wy ciecz ki,

en tu zjazm z ja kim oniej opo wia da ły, mó wi ły sa me zasie -
bie. By ła to bo wiem uda na wy pra wa po wie dzę i no we
do świad cze nia. Zpew no ścią jed na znaj lep szych lek cji hi -
sto rii, in te gru ją ca po ko le nia, uświa da mia ją ca przy na leż -
ność do da ne go re gio nu i roz wi ja ją ca pa trio tyzm.

Elżbieta Lwowska

PRZED SZKO LA KI Z „BAJ KI”
PO ZNA JĄ PRE HI STO RIĘ

W dniu 10.05.2011 o go dzi nie 8.00 dzie -
ci z gru py „Kra sna li” i „Bie dro nek”
Przedszkola nr 1 w Niemodlinie, uda ły się
na wy ciecz kę do Par ku Ju raj skie go w Kra -
sie jo wie. Pięk nym, wy god nym au to bu sem
ru szy li śmy w tro chę dal szą po dróż, bar -
dzo obie cu ją cą i bu dzą cą cie ka wość. 

Wy ciecz ka w ca ło ści zo sta ła sfi nan so wa na w ra -
mach re ali za cji pro jek tu „Ak tyw ne Przed szko la
w Gmi nie Nie mo dlin - III edy cja”.

Po przy by ciu na miej sce uda li śmy się do dzie cię ce go
Par ku Roz ryw ki, aby mi łą za ba wą roz po cząć po dróż popre -
hi sto rii. Na sza przy go da za czę ła się odTu ne lu Cza su. Po cią -
giem po dą ża li śmy ku two rzą ce mu się i zmie nia ją ce mu
Wszech świa tu, awszyst ko to dzia ło się na tle mul ti me dial -
nej sce ne rii. Trój wy mia ro we efek ty spe cjal ne, od da wa ły kli -
mat pra sta rych cza sów sprzed230 mln lat. By li śmy ob ser -
wa to ra mi two rzą cych się pla net, wie lu eks plo zji me te ory tów,
po wsta wa nia oce anów, wy bu chów wul ka nów, po wsta wa -
nia ży cia zwie rząt i ro ślin, atak że za ta pia nia zie mi przez lo -
dow ce. Wra że nia by ły ogrom nie eks cy tu ją ce.

Na stęp nie uda li śmy się na te ren wy ko pa lisk,
do pa wi lo nu mu ze al ne go. Pod prze szklo ną pod ło gą
mo gli śmy do strzec róż no rod ne frag men ty ko ści ga -
dów, pła zów oraz szkie let di no zau ra (Si le sau ru sa) od -
na le zio ne go wła śnie w Kra sie jo wie.

Po dą ża jąc do par ku, oto czo ne go zie le nią, pa gór -
ka mi, je zio ra mi, spo tka li śmy się z licz ny mi oka za mi
di no zau rów o na tu ral nej wiel ko ści. Na sza pa ni prze -
wod nik do star cza ła nam wie lu cie ka wych in for ma cji
o ży ciu tych ogrom nych zwie rząt. 

Po nad to moż na by ło uzu peł nić swo ją wie dzę,
czy ta jąc przy droż ne ta bli ce. Po skoń czo nej wę drów -
ce, na pik ni ku spo ży li śmy smacz ny po si łek i wró ci li -
śmy peł ni wra żeń do swo je go przed szko la. Wy ciecz -
ka by ła po pro stu fan ta stycz na, po nad to edu ka cyj na
i peł na nie za po mnia nych do świad czeń. 

Małgorzata Piłasiewicz

Przed szko la ki
w Par ku Den dro lo gicz nym

Ko rzy sta jąc ze sło necz nej, ma jo wej po go dy,
przed szko la ki z Pu blicz ne go Przed szko la im. Ma rii
Kow nac kiej w Gra czach od wie dzi ły Park Den dro lo -
gicz ny w Lip nie. W zor ga ni zo wa niu wy ciecz ki po -
mo gły w znacz nym stop niu środ ki po zy ska ne z Eu ro -
pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go.

Dzie ci z za cie ka wie niem oglą da ły eg zo tycz ne
ga tun ki drzew wy stę pu ją ce w par ku, po zna wa ły wa -
lo ry tu ry stycz ne naj bliż szej oko li cy, do ko ny wa ły ob ser -
wa cji przy rod ni czych po słu gu jąc się wie lo ścią zmy -
słów. Szcze gól nym za in te re so wa niem dzie ci
ob da rzy ły na po tka ną „Le śną wróż kę” oraz przy go to -
wa ne przez nią za da nia i za gad ki. Po przez za ba wę
przed szko la ki wzbo ga ca ły wie dzę o śro do wi sku przy -
rod ni czym, wy ka zy wa ły się in wen cją twór czą w trak -
cie wy ko ny wa nia „le śne go lud ka” z ma te ria łów na tu -
ral nych. Wspól ne śpie wy, tań ce i plą sy by ły świet ną
oka zją do in te gra cji dzie ci z róż nych grup wie ko wych.

Elż bie ta Dres sler
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Ab sol wen ci Chro bre go 2011
W pią tek 29 kwiet nia 2011 r. po że gna -

li śmy te go rocz nych ab sol wen tów Li ceum
Ogól no kształ cą ce go Ze spo łu Szkół im. Bo -
le sła wa Chro bre go. 

Uro czy stość od by ła się w sa li wi do wi sko wej
Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie w obec no ści
uczniów, ro dzi ców i na uczy cie li. Uświet nił ją za baw -
ny spek takl przy go to wa ny przez mło dzież z klas dru -
gich li ce al nych pod kie run kiem p. Elż bie ty Za per ty. 

W czę ści ofi cjal nej p. dy rek tor Bar ba ra Pa nec ka
wrę czy ła na gro dy ufun do wa ne przez sta ro stę po wia -
tu opol skie go dla naj lep szych ab sol wen tów. W tym
ro ku dwie uczen ni ce uzy ska ły jed na ko wo wy so kie
wy ni ki w na uce i tym sa mym ty tuł naj lep sze go ab sol -
wen ta li ceum – sta tu et ki Sta ro sty Opol skie go tra fi -
ły do rąk Ka ro li ny Do naj skiej i Ewy Kło now skiej. Po -
zo sta li wy róż nia ją cy się ab sol wen ci otrzy ma li
na gro dy książ ko we i pa miąt ko we dy plo my ufun do -
wa ne przez Ra dę Ro dzi ców. Na stą pi ło też uro czy ste
prze ka za nie pocz tu sztan da ro we go Szko ły re pre zen -
ta cji uczniów klas dru gich li ce al nych.

Na stęp nie przy szła ko lej na po że gna nia z wy -
cho waw ca mi, gro nem na uczy ciel skim, wspól ne fo to -
gra fie i uści ski, przy któ rych za bły sły łez ki w nie jed -
nym pe da go gicz nym oku.

Te raz przed na szy mi ab sol wen ta mi go rą cy okres
ma tur, któ re po trwa ją aż do 23 ma ja. Po wo dze nia
na eg za mi nach!

Elż bie ta Woź niak

MA TU RA 2011
Te go rocz ne ma tu ry roz po czę ły się

w nie ty po wej sce ne rii, bo wiem ma tu rzy -
stów spie szą cych 4 ma ja na pierw szy eg za -
min pi sem ny z ję zy ka pol skie go, wi ta ły
śnież ne cza py na drze wach i bał wan ki, ule -
pio ne dzień wcze śniej przez dzie ci. 

Mam jed nak na dzie ję, że to by ła je dy na nie spo -
dzian ka, a po za tym wszyst ko prze bie gnie zgod nie
z pla nem. 

W tym ro ku w Ze spo le Szkół im. Bo le sła wa Chro -
bre go do eg za mi nów ma tu ral nych przy stę pu je łącz -
nie 46 ab sol wen tów li ceum, w więk szo ści są to ab -
sol wen ci te go rocz ni, ale jest też kil ku zda ją cych,
któ rzy chcą so bie po pra wić wy ni ki z wy bra nych
przed mio tów, uzy ska ne w po przed nich la tach. 

Zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi każ dy
ma tu rzy sta zda je 3 obo wiąz ko we eg za mi ny pi sem -
ne w wer sji pod sta wo wej: z ję zy ka pol skie go, ma te -
ma ty ki i ję zy ka ob ce go no wo żyt ne go (w na szej szko -
le jest to ję zyk an giel ski). Do dat ko wo mo że zda wać
w/w przed miot w wer sji roz sze rzo nej, wów czas w da -
nym dniu przy stę pu je do dwóch eg za mi nów:
o godz. 9:00 pi sze część pod sta wo wą,
a o godz. 14:00 roz sze rzo ną. 

W na stęp nej ko lej no ści przy cho dzi czas na pi -
sem ne eg za mi ny z wy bra nych przed mio tów: w wer -

sji pod sta wo wej lub roz sze rzo nej oraz na obo wiąz -
ko we eg za mi ny ust ne z ję zy ka pol skie go i ję zy ka ob -
ce go. Na si ma tu rzy ści wy bra li na stę pu ją ce przed -
mio ty do dat ko we: WOS, bio lo gię, ję zyk nie miec ki,
fi zy kę, geo gra fię i che mię. Osta tecz nie eg za mi ny
ma tu ral ne w na szej szko le za koń czą się 23 ma ja, ale
wy ni ki z po szcze gól nych przed mio tów bę dą zna ne
do pie ro 30 czerw ca. Po wo dze nia!

Elż bie ta Woź niak

Fil mo wo i na uko wo
w Ze spo le Szkół

Pod ko niec mar ca w Ze spo le Szkół
w Nie mo dli nie od był się I Fe sti wal Fil mów
Edu ka cyj nych. 

Ucznio wie gim na zjum przy go to wa li 24 pra ce
kon kur so we. By ły to fil my edu ka cyj ne lub pre zen ta -
cje mul ti me dial ne o te ma ty ce: przed mio ty przy rod -
ni cze. Zwy cięz cy otrzy ma li Zło te Al che mi ki 2011. 

W ka te go rii „film” na gro dę otrzy ma li To masz
Czart, Bar tosz Gry ga z kla sy III b gim na zjum, za film
pt. „Al ko hol ety lo wy – wróg czy przy ja ciel czło wie ka”.
W ka te go rii „pre zen ta cja mul ti me dial na” na gro dzo -
na zo sta ła Do mi ni ka Grin z kla sy I b gim na zjum
za pre zen ta cję „Zie mia”. 

Ze spół Szkół w Nie mo dli nie

Kon kurs fo to gra ficz ny
„Ener gia od no wa”

W kwiet niu Re gio nal ne Cen trum In for -
ma cji Eu ro pej skiej przy Fun da cji Roz wo ju
Ślą ska oraz Wspie ra nia Ini cja tyw Lo kal -
nych w Opo lu zor ga ni zo wa ło ogól no pol ski
kon kurs fo to gra ficz ny „Ener gia od no wa”. 

W su mie z ca łej Pol ski na de sła no 114 prac. Ju -
ro rzy oce nia li pra ce pod wzglę dem war to ści ar ty -
stycz nej, po my sło wo ści, tech ni ki wy ko na nia, zgod no -
ści z te ma tem oraz prze sła nia. W gro nie zwy cięz ców
w ka te go rii wie ko wej 15-30 lat zna lazł się Adam
Cho ro szy – uczeń gim na zjum Ze spo łu Szkół im. Bo -
le sła wa Chro bre go w Nie mo dli nie, któ ry za jął trze -
cie miej sce. Wszyst kim zwy cięz com kon kur su ser -
decz nie gra tu lu je my!!!

Elż bie ta Woź niak

Mię dzy gim na zjal ny Kon kurs
Eko lo gicz ny

18 kwiet nia 2011 ro ku w Ze spo le Szkół
im. Bo le sła wa Chro bre go od był się Mię -
dzy gim na zjal ny Kon kurs Eko lo gicz ny. 

W kon kur sie ry wa li zo wa li ucznio wie z gim na -
zjów w Nie mo dli nie i w Gra czach. Pierw szy etap
skła dał się z czę ści te sto wej, a w dru gim trzej naj lep -
si ucznio wie udzie la li od po wie dzi ust nych. Te ma ty ka
kon kur su do ty czy ła eko lo gii, ochro ny przy ro dy
i ochro ny śro do wi ska. Wy ni ki kon kur su przed sta wia -
ją się na stę pu ją co: I miej sce – Ma te usz Ja siń ski z PG
ZS w Nie mo dli nie, II miej sce – Jo an na Ko cio łek i Ada
Nic poń z PG w Gra czach, III miej sce – Mag da le na
Gut ka z PG w Gra czach, IV miej sce – Rok sa na Jan -
kie wicz i Woj ciech Stanc lik z PG ZS w Nie mo dli nie.

Kon kurs zor ga ni zo wa ły i prze pro wa dzi ły na uczy -
ciel ki bio lo gii Ze spo łu Szkół – p. Mał go rza ta Bar to -
szew ska i p. Ka ta rzy na Dra bik.

Ka ta rzy na Dra bik

Pol sko -nie miec kie se mi na rium
na uczy cie li hi sto rii

W dniach 3-9 kwiet nia 2011 ro ku p. Do -
ro ta Moź dzier ska – na uczy ciel ka Ze spo łu
Szkół im. Bo le sła wa Chro bre go – wzię ła
udział w pol sko -nie miec kim se mi na rium
na uczy cie li hi sto rii w ra mach pro jek tu
„Łam bi no wi ce -Ostho fen -Hin zert”. 

Se mi na rium od by wa ło się za rów no na te re nie
Opolsz czy zny, jak i w Nad re nii -Pa la ty na cie. Na uczy -
cie le pol scy i nie miec cy zo sta li przy ję ci w Urzę dzie
Mar szał kow skim przez wła dze Opolsz czy zny i wi ce -
ku ra to ra oświa ty, jak rów nież przez Dy rek cję Nad zo -
ru i Usług Nad re nii -Pa la ty na tu w Pa ła cu Elek tor skim
w Tre wi rze. 

W ra mach se mi na rium od by ło się kil ka warsz ta -
tów pro wa dzo nych na te re nach: Cen tral ne go Mu -
zeum Jeń ców Wo jen nych w Łam bi no wi cach, Mu -
zeum Obo zu Kon cen tra cyj ne go w Ostho fen oraz
Mu zeum Spe cjal ne go Obo zu Kon cen tra cyj ne go „SS”
w Hin zert. 

Ce lem te go pro jek tu jest: kształ to wa nie po staw
oby wa tel skich, któ re nie są obo jęt ne na ota cza ją cą
nas rze czy wi stość, re agu ją cych na ne ga tyw ne fak ty
i pro te stu ją cych prze ciw ko ide olo giom za gra ża ją -
cym wol no ści jed nost ki oraz pra wom czło wie ka i oby -
wa te la, „no wa pe da go gi ka miejsc pa mię ci”, czy li
no we po dej ście do pra cy z mło dzie żą w mu ze ach
upa mięt nia ją cych mar ty ro lo gię ofiar wo jen i sys te -
mów to ta li tar nych.

Do ro ta Moź dzier ska

Fe lie ton gim na zja li sty

Ś c i ą  g a  n i e
Ścią ga nie – jest to naj bar dziej de ner wu ją -

ca rzecz, ja ką mo żna na po tkać w cza sie spraw -
dzia nu lub in nych prac pi sem nych na oce nę.

Ro zu miem – przyjść nie przy go to wa nym
z ja kie goś waż ne go po wo du, ale od ra zu ścią -
gać? Prze cież moż na na uczyć się na na stęp ną
lek cję i zgło sić się do po pra wy, po to one są.
No, ale po co? Prze cież le piej jest ścią gać… 

Gdy przy cho dzę do szko ły, pierw sze py ta -
nie ja kie sły szę już de ner wu je czło wie ka, np.:
„Kto umie na spraw dzian?” itp. Przy cho dzi czas
spraw dzia nu, za raz są prze py chan ki, kłót nie.
Każ dy chce sie dzieć z oso bą, któ ra coś wie.
Tak na praw dę oso ba ta chcia ła by sie dzieć sa -
ma lub z kimś, kto też się na uczył. 

No i za czy na się: „Po mo żesz mi? Co zro bić
w tym za da niu? Od suń rę kę, no nie bądź ta ki.”
Sło wa te bar dzo roz pra sza ją, nic się nie da na -
pi sać. Nie moż na się sku pić. Tu cię szturch ną,
tam coś szep czą i weź tu coś na pisz do brze. No
nie da się. A naj gor sze w tym wszyst kim jest to,
że brak re ak cji na wo ła nie koń czy się wy zy wa -
niem i ob ra ża niem. A je śli po mo żesz, za raz
po zby wasz się kart ki, bo na uczy ciel ci za bie rze,
a w naj lep szym wy pad ku ob ni ży oce nę. 

Lu dzie, po my śl cie więc na stęp nym ra zem,
za nim za cznie cie ścią gać, o oso bach, któ rym
mo że cie za szko dzić. I pro szę was: NIE ŚCIĄ -
GAJ CIE! 

Alek san der Wój to wicz
kl. 3 d Pu blicz ne go Gim na zjum 

Ze spo łu Szkół w Nie mo dli nie
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Pod pa try wa li 
jak gra ją
naj lep si
w Pol sce…
Nie mo dliń ska szkół ka pił kar -
ska Fo ot ball Aca de my zo sta ła
za pro szo na przez klub z Lu bi na
na mecz Eks tra kla sy pił kar skiej
po mię dzy Za głę biem Lu bin i Ja -
giel lo nią Bia ły stok. 

Z Nie mo dli na na wy ciecz kę wy bra ła się bli sko
czter dzie sto oso bo wa gru pa skła da ją ca się z mło -
dych pił ka rzy oraz ich ro dzin. Po pi sy do ro słych
za wod ni ków na tym jed nym z naj no wo cze śniej -
szych sta dio nów pił kar skich w Pol sce bar dzo przy -
pa dły do gu stu przy szłym na dzie jom nie mo dliń -
skiej pił ki noż nej. 

Do dat ko wą atrak cją był brak prą du i na sta dio -
nie za pa no wa ły „egip skie ciem no ści”, któ re unie -
moż li wi ły roz gry wa nie me czu przez oko ło 15 mi nut.
Po me czu wszy scy otrzy ma li pla ka ty Za głę bia oraz
au to gra fy pił ka rzy. Nie ste ty, Za głę bie po nio sło po raż -
kę w tym me czu 0-2.

…i sa mi za gra li jak mi strzo wie

14 ma ja w Tu ło wi cach, na bo isku Or lik od był się
tur niej pił ki noż nej dla dzie ci z klas I -III. Wy stą pi ły tam
trzy szkol ne re pre zen ta cje Tu ło wic oraz trzy dru ży ny
zło żo ne z pił ka rzy Fo ot ball Aca de my Nie mo dlin. 

Pił ka rze z FA po dzie le ni zo sta li na dru ży nę
„Czer wo nych” (pił ka rze tre nu ją cy naj kró cej w szkół -
ce) oraz „Nie bie skich” i „Żół tych” (dwie dru ży ny
zło żo ne z pił ka rzy tre nu ją cych naj dłu żej w szkół ce).
Każ da dru ży na z FA Nie mo dlin gra ła z każ dą dru -
ży ną z Tu ło wic. „Czer wo ni”, któ rzy bar dzo dziel nie
wal czy li, mu sie li jed nak uznać wyż szość tu ło wic -
kich dru żyn, ale za to „Nie bie scy” (wy gra li 5-0, 6-1
i 4-0) i „Żół ci” (wy gra li 5-0, 3-0 i 2-0) nie po zo sta wi -
li złu dzeń go spo da rzom tur nie ju, kto jest naj lep szy,
po ka zu jąc, że re gu lar ne tre nin gi przy no szą efek ty
w po sta ci zwy cięstw i bar dzo do brej gry, mo men -
ta mi na mi strzow skim po zio mie.

To masz Ru snak

Mecz z liderem III ligi
W dniu 14 maja br. „Skalnik Gracze”

w ramach rozgrywek III ligi piłki nożnej
na własnym boisku podejmował drużynę
ROW Rybnik.

Mimo ogromnej woli
walki, drużyna z Graczy
musiała uznać wyższość
lidera III ligi, mecz
zakończył się wynikiem
2:0 dla gości. 

Terminarz III –
ligowych spotkań
drużyny Skalnika

Gracze do końca sezonu przedstawia się
następująco:

28 maja 2011 r. LKS Skalnik Gracze – BKS Stal
Bielsko-Biała

1 czerwca 2011 r. Victoria Chróścice – LKS
Skalnik Gracze

4 czerwca 2011 r. LKS Skalnik Gracze – LZS
Leśnica

16 czerwca 2011 r. Polonia Łaziska Górne –
LKS Skalnik Gracze
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Fo to gra fie przed sta wia ją nie mo dliń ski ry nek la tem. Wszyst kie do sko na le
od da ją urok pro win cjo nal ne go ślą skie go mia stecz ka, któ re jak by na chwi lę
za mar ło w bez ru chu przed obiek ty wem ka me ry i ta kie zo sta ło utrwa lo ne.

Ze zdjęć ema nu je spo kój let nie go po po łu dnia. Wi dać na nich wie le szcze gó łów
za rów no ar chi tek to nicz nych jak i zwią za nych z ży ciem sa mych miesz kań ców mia -
stecz ka. Traf nie do bra na eks po zy cja, świet nie uchwy co na gra świa tła oraz es te -
tycz ne kom po zy cje po szcze gól nych ob ra zów świad czą o mi strzo stwie twór cy. Ze
sma kiem znaw cy utrwa lił po szcze gól ne frag men ty za bu do wy ryn ku, ele wa cje ka -
mie nic za la ne sło necz nym świa tłem, po otwie ra ne na oścież okna – jak by chcą -
ce przez chwi lę uka zać wnę trza swo ich do mostw – tu i tam grup ki miesz kań ców
sto ją cych i le ni wie roz pra wia ją cych o za pew ne waż nych dla nich w tym dniu spra -
wach; wi try ny miej sco wych skle pi ków, na zwi ska skle pi ka rzy na szyl dach, ro we -
ry bez piecz nie cze ka ją ce na swo ich wła ści cie li, la tar nie miej skie i za wie szo ne
nad ryn kiem dru ty, prze rzu co ne za pew ne pod czas nie daw nej elek try fi ka cji mia -
sta. Spójrz my na fo to gra fie z 1935 ro ku:

Ta kich wi do ków dzi siaj już nie zo ba czy my. Ry nek, któ ry w cza sie II woj ny
świa to wej oparł się nie miec kiej ar mii, czy nią cej za ku sy na prze bu do wę je go wy -
lo tów, w ce lu uspraw nie nia trans por tów woj sko wych – ry nek, któ ry szczę śli wie
prze trwał dzia ła nia wo jen ne w 1945 ro ku i przej ście wojsk ra dziec kich – nie wy -
trzy mał no wa tor skiej my śli po wo jen nych ar chi tek tów i in ży nie rów. Nikt nie za -
dał so bie tru du, aby oca lić je go wspa nia łą, uni ka to wą prze strzeń. Pierw szym
śmia łym kro kiem – wy ko na nym nie dłu go po woj nie – zmie nia ją cym układ urba -
ni stycz ny sta re go mia sta, by ło wy bu rze nie wiel kiej ka mie ni cy za my ka ją cej ry nek
od za cho du, któ ra by ła po waż ną prze szko dą w za pla no wa nej prze bu do wie mia -
sta. Po ro ze bra niu ka mie ni cy ry nek w za sa dzie prze stał być ryn kiem, a stał się
sze ro ką uli cą dzie lą cą mia sto na dwie czę ści. Na stęp nym kro kiem by ło wpro wa -
dze nie w prze strzeń miej ską pa sów zie le ni i ufor mo wa nie pierw szych, wy raź nie
wy ty czo nych, cią gów ko mu ni ka cyj nych, któ re w mia rę cza su cał ko wi cie zdo mi -
no wa ły cha rak ter ryn ku, czy niąc z je go wnę trza ar te rię dla ko mu ni ka cji sa mo -
cho do wej. Przy oka zji po zby to się też kil ku in nych za byt ków, prze szka dza ją cych
w za pla no wa nym roz wo ju mia sta. Dla po sze rze nia dro gi wy bu rzo no sta ry mur
zam ko wy, a wraz z nim jed ną z za byt ko wych ba ste jek, przy po mi na ją cych o daw -
nym obron nym cha rak te rze zam ku. Znik nął też cha rak te ry stycz ny dla dzie więt -
na sto wiecz nej ar chi tek tu ry Nie mo dli na daw ny ko ściół ewan ge lic ki – ma syw na
bu dow la z czer wo nej ce gły, któ rej smu kła wie ża od lat by ła jed nym z roz po zna -
wal nych sym bo li mia sta. Nie wta jem ni czo nym wy ja śniam, że dziś w je go miej -
scu stoi be to no wa fi gur ka „ko bie ty z urwa ną dło nią”, sta no wią ca wy peł nie nie
uzy ska ne go wów czas efek tu prze strzen ne go. 

Uni ka to wy nie mo dliń ski ry nek, któ ry ze wzglę du na swo ją nie spo ty ka ną
prze strzeń mógł być praw dzi wą chlu bą mia sta i ca łej Opolsz czy zny, dzi siaj dla
prze cięt ne go ob ser wa to ra ni czym aż tak szcze gól nym się nie wy róż nia. Kie run -
ki urba ni stycz ne go roz wo ju mia sta roz mi nę ły się z eu ro pej ski mi tren da mi, wy zna -
cza ją cy mi szcze gól ną ro lę te go ty pu sta rej ma ło mia stecz ko wej za bu do wie. Za -
wsze pe łen se tek sa mo cho dów, ru mo ru trzy dzie sto to no wych „Ti rów”,
przy ozdo bio ny nie zli czo ną ilo ścią zna ków dro go wych, ak cen tu ją cych przy dzie lo -
ną mu ro lę stra te gicz ne go cią gu ko mu ni ka cyj ne go, stra cił swój nie po wta rzal ny
urok. Uczu cie roz cza ro wa nia, zwłasz cza wśród tych, któ rzy przy jeż dża ją tu li cząc
na atrak cyj ność nie mo dliń skich za byt ków, wzma ga za mknię ty już od lat za mek,
od śre dnio wie cza sto ją cy po wschod niej stro nie ryn ku. Mia sto na do bre po zby -
ło się sza cow ne go za byt ku jesz cze w 1990 ro ku, od da jąc go w rę ce pry wat ne,
a te nie roz piesz cza ły zbyt nio bu dow li, któ ra te raz, po dwu dzie stu la tach, mo że
być po dzi wia na tyl ko zza pło tu. Park, ota cza ją cy za byt ko wy ze spół zam ko wy, rów -
nież stał się owo cem za ka za nym dla miesz kań ców mia sta i przy jezd nych, któ rzy
od lat nie ma ją tu wstę pu. Po dob nie z po zo sta ło ścia mi za byt ko wych mu rów miej -
skich. Dziś sta no wią one je dy nie wro słą w pej zaż mia sta ta jem ni czą de ko ra cję.
Po zba wio ne do stę pu z ze wnątrz sta ły się za byt kiem wir tu al nym i mo gą być oglą -
da ne je dy nie po przez oczka siat ki ogro dze nio wej, chro nią cej przy le ga ją ce do nich
– od ja kie goś cza su rów nież pry wat ne – par ce le. Czy daw ny urok Nie mo dli na od -
szedł w nie pa mięć? Obec ni wło da rze Nie mo dli na do strze ga ją pro ble my. Po wie -
lu la tach stwo rzo no pierw sze nie śmia łe pro jek ty re wi ta li za cji, i choć na ra zie nie
uda ło się ich zre ali zo wać, są chy ba zwia stu nem nad cho dzą cych zmian i no we -
go spoj rze nia na przy szłość mia sta. Być mo że po wy bu do wa niu tak ocze ki wa nej
przez Nie mo dli nian ob wod ni cy przyj dzie ko lej i na nie mo dliń ski ry nek, któ ry prze -
cież wart jest te go, aby od zy skał swój daw ny urok.

Opra co wał Mariusz Woź niak

Niemodliński rynek
– uroki prowincjonalnego miasteczka
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Nie mo dliń ski ry nek na fo to gra fii A. Jüttne ra, zna -
ne go fo to gra fa z Ra ci bo rza, ok. 1930 rok (Ar chi -
wum WU OZ w Opo lu)

Uli ca pro wa dzą ca do ryn ku
od stro ny Ny sy, tzw. Ny skie
Przed mie ście, na fo to gra fii A.
Jüttne ra, ok. 1930, (Ar chi wum
WU OZ w Opo lu)
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Bu dy nek bram ny zam ku Ka mie ni ca miesz czą ca ap te kę

Pół noc na stro na ryn ku Za chod nia stro na ryn ku
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Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie za pra -
sza na dys ko te kę z oka zji Dnia Dziec ka,
któ ra od bę dzie się 1 czerw ca br.,
o godz. 16.00. W pro gra mie: gry, za ba wy,
kon kurs ka ra oke i słod ki po czę stu nek. Za -
pra sza my!

Za pro sze nie na kon cert
Ar ka dia Pia no Trio

Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie za pra sza
na kon cert ka me ral ny, któ ry od bę dzie się 3 czerw ca
(pią tek) 2011 r., o godz. 18.00, w sa li ka me ral nej
Ośrod ka Kul tu ry. W pro gra mie utwo ry: J. Brahm sa
i A. Piaz zol li. Wstęp wol ny.

AR KA DIA PIA NO TRIO w skła dzie: Pau li na Ma -
ślan ka – for te pian, Iza be la Ko zak – skrzyp ce, Han -
na Ło zo wic ka – wio lon cze la. 

Dni Nie mo dli na
z ze spo łem Lesz cze

Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie ser -
decz nie za pra sza na ob cho dy Dni Nie mo -
dli na, któ re od bę dą się 25 i 26 czerw -
ca 2011 r., na pla cu przed Ośrod kiem
Kul tu ry w Nie mo dli nie. 

W pro gra mie wie le atrak cji dla dzie ci, mło dzie ży
i do ro słych. Nie kwe stio no wa ną gwiaz dą te go rocz -
nych Dni Nie mo dli na bę dzie ze spół Lesz cze ze zna nym
wo ka li stą Ma cie jem Miecz ni kow skim. Za pra sza my!

„Pięć mi nut” 
Tak wła śnie za ty tu ło wa ny był spek -

takl te atral ny, któ ry w dniu 10 ma ja 2011
r., wy sta wi ła mło dzie żo wa gru pa te atral -
na Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie, pro -
wa dzo na pod kie run kiem in struk tor Mał -
go rza ty Do lak.

W przed sta wie -
niu wy stą pi li: Pa try cja
i Ilo na Szlu fik, Mo ni ka
Ce bo, Ka ta rzy na Do -
lak, Mar ty na Py tlarz,
Ja go da Mar kie wicz ja -
ko Ma dzia – Alek san -
dra Ka le ta, Ma muś ka
– Do ro ta Zy siak,
Show man –Ar ka diusz
Gre la, Izy dor – Ja kub
Szpiech, Iwo na – Da -
ria Duch, Mar cin
Chro bak i Bar tło miej
So snow ski. 

Wi dzo wie  zgro -
ma dze ni w sa li wi do -
wi sko wej nie mo dliń -

skie go Ośrod ka Kul tu ry, poraz ko lej ny  mo gli prze ko nać
się owiel kich moż li wo ściach ja kie drze mią wmło dych
ak to rach. Okla ski wa ni m.in. przez Bur mi strza Nie mo -
dli na Mi ro sła wa Stan kie wi cza, rad ne go po wia tu opol -
skie go Edwar da Ję drę, rad nych Ra dy Miej skiej w Nie -

mo dli nie, dy rek to rów, na uczy cie li i uczniów szkół Gmi -
ny Nie mo dlin oraz miesz kań ców Nie mo dli na ar ty ści
wy ka za li się praw dzi wą dba ło ścią owia ry god ne iprze -
ko ny wu ją ce przed sta wie nie po wie rzo nych im ról.

A za da nie nie by ło ła twe. Sce na riusz sztu ki na -
rzu cał za wrot ne nie mal tem po od gry wa nych scen,
ak cja zmie nia ła się jak w ka lej do sko pie. W nie co
prze ry so wa ny spo sób ak to rzy po ka za li jak zmien ne
i po śpiesz ne jest na sze co dzien ne ży cie. Trze ba być
hap py, free i co ol, by umieć do brze się sprze dać
w dzi siej szych cza sach i za pew nić so bie te przy sło -
wio we „pięć mi nut” sła wy i po pu lar no ści. 

Ale nie tyl ko ci naj bar dziej pew ni sie bie i od -
waż ni ma ją szan se, by „za bły snąć”. Chwi lo wa po -
pu lar ność mo że „do paść” tak że zwy kłe go, prze cięt -
ne go czło wie ka, któ ry wca le nie za bie ga o roz głos
i po klask. Mac ki wszech obec nej te le wi zji, show -
biz ne su i ko mer cji się ga ją bo wiem da le ko i na wet
to, co po zor nie ma ło  atrak cyj ne mo że stać się hi -
tem se zo nu…

Spek ta klo wi „Pięć mi nut” to wa rzy szy ła wy sta wa
prac pla stycz nych i or gia mi przy go to wa na przez
uczniów Ze spo łu Szkół w Nie mo dli nie pod kie run -
kiem na uczy cie li: Jo an ny Ja siń skiej i Mał go rza ty
Da wi dziak. kk

Mi ło jest nam po in for mo wać, że in -
struk tor śpie wu i wy cho wan ka Stu dia Pio -
sen ki Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie,
Mag da le na Krze mień, za wy ko na nie pio -
sen ki Epi ta fium dla Ma ha lii Jack son, zo -
sta ła wy róż nio na przez ju ry (Elż bie ta Za -
pen dow ska, An na Pa nas i Piotr Klatt),
pod czas opol skich eli mi na cji do kon cer tu
„De biu ty” 48 KFPP Opo le 2011. 

Spo śród 40 wy ko naw ców do eli mi na cji za kwa li -
fi ko wa ło się je de na stu, w tym 10 ze spo łów. Eli mi na -
cje od by ły się w dniu 28 kwiet nia br., o godz. 19.00
w Na ro do wym Cen trum Pol skiej Pio sen ki w Opo lu. 

Ju ry w skła dzie: Elż bie ta Za pen dow ska (spe cja -
list ka od emi sji gło su), An na Pa nas (pio sen kar ka jaz -
zo wa), Piotr Klatt (mu zyk, dzien ni karz) spo śród je de -
na stu wy ko naw ców bio rą cych udział w eli mi na cjach
naj wy żej oce ni ło wy stęp Mi cha ła Bo be ra z ze spo łem
Li sten, któ rzy bę dą re pre zen to wać Opolsz czy znę
na opol skim fe sti wa lu. kk

Se zon kon kur so wy
W dniu 29 kwiet nia br. wy cho wan ki Stu -

dia Pio sen ki Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli -
nie Alek san dra Ka le ta i Do ro ta Zy siak wzię -
ły udział w XX Wo je wódz kim Kon kur sie
Pio sen ki w Kor fan to wie. Za wy ko na nie pio -
se nek z re per tu aru Je re mie go Przy bo ry
z mu zy ką Je rze go Wa sow skie go (Ja dla

pa na cza su nie mam, Na ca łej po ła ci
śnieg) obie zdo by ły wy róż nie nie w ka te go -
rii klas gim na zjal nych. 

Na to miast 14 ma ja br. Ju sty na Ada mow ska
po prze słu cha niach wstęp nych pod czas „Gieł dy pio -
sen ki” w Opo lu, za kwa li fi ko wa ła się do Ogól no pol -
skie go Kon kur su Pio sen ki „Pio sen ko bra nie”, któ ry
od bę dzie się w czerw cu w Mło dzie żo wym Do mu
Kul tu ry w Opo lu.

Red.

ZAPOWIEDZI

Justyna
Adamowska

Wyróżnienie dla Magdaleny Krzemień
podczas eliminacji w konkursie DEBIUTY 2011

Drota Zysiak
Daria Duch
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