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Dro dzy Czy tel ni cy!

Mi ło nam, że mo że my od dać w Wa sze rę ce czerw co we wy da nie
„Pul su Nie mo dli na”. W tym mie sią cu szcze gól ną uwa gę Czy tel ni ków
pra gnie my zwró cić na VI Ogól no pol ski Kon kurs na In ter pre ta cję Pio -
se nek Agniesz ki Osiec kiej „Oce any”, któ ry od był się pod ko niec ma ja
w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie, a go ściem ho no ro wym i gwiaz dą
Kon cer tu Lau re atów był Sta ni sław Soy ka. Ar ty sta przy oka zji wi zy ty
w Nie mo dli nie udzie lił spe cjal ne go wy wia du na szej re dak cji – opo wie -
dział m.in. o swo jej ka rie rze, po ezji Agniesz ki Osiec kiej i pla nach za wo -
do wych, któ ry Wam z przy jem no ścią pre zen tu je my. 

Wzo rem po przed nich wy dań re la cjo nu je my bie żą ce wie ści z gmi -
ny. Po ka zu je my m.in. jak Gmi na Nie mo dlin ra dzi ła so bie z po wo dzią.
Opi su je my rów nież prze bieg spo tka nia Nie mo dliń skie go To wa rzy stwa
Re gio nal ne go z miesz kań ca mi Lip na. 

Nie za po mi na my o naj młod szym Czy tel ni ku, któ ry na ła mach
„Pul su Nie mo dli na” prze czy tać mo że re la cje z ob cho dów Dnia Dziec -
ka w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie, w Ban ku Za chod nim w Nie mo -
dli nie oraz krót ki opis Dnia Dziec ka zor ga ni zo wa ne go przez Klub 2000
oraz przez Szko łę Pod sta wo wą nr 1 w Nie mo dli nie. 

W tym nu me rze pro mu je my ko lej ną pla ców kę szkol ną. Tym ra zem jest nią Szko ła Pod -
sta wo wa w Ro gach. Po nad to przy glą da my się kon fe ren cji dzie ci z przed sta wi cie lem
władz sa mo rzą do wych Prze wod ni czą cym Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie Ja nem Olek sa
oraz po czy na niom nie mo dliń skich przed szko la ków. 

Cie ka wą pro po zy cją czerw co we go „Pul su Nie mo dli na” z pew no ścią bę dzie wspo -
mnie nie o wspa nia łym pe da go gu – Paw le Le lon ku, spi sa ne przez by łe go ucznia Pa na Pro -
fe so ra – prof. Da mia na Tom czy ka. 

Istot ne miej sce na ła mach na sze go mie sięcz ni ka zaj mu je kul tu ra. Oprócz wspo -
mnia nych już wy żej wy da rzeń, któ re mia ły miej sce w ma ju i czerw cu na te re nie Gmi ny Nie -
mo dlin, mo że cie rów nież prze czy tać ar ty kuł z kon cer tu pod su mo wu ją ce go pra cę mło dych
in stru men ta li stów i wo ka li stów nie mo dliń skie go Ośrod ka Kul tu ry i Pry wat ne go Ogni ska Mu -
zycz ne go „Pre lu dium” oraz tekst do ty czą cy przed sta wie nia, któ re w ra mach współ pra cy
Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie ze Sta ro stwem Po wia to wym w Opo lu, przy go to wa ło ko ło
te atral ne włą cza jąc się w re ali za cję pro gra mu pro fi lak tycz ne go „Po pro stu świa do my”.

Po za tym, jak zwy kle, w no wym wy da niu „Pul su Nie mo dli na” nie bra ku je za po wie -
dzi kul tu ral nych, hi sto rii i wie lu in nych cie ka wo stek. 

Dzie cia kom, któ re w czerw cu opusz cza ją mu ry szko ły na wa ka cyj ny od po czy nek, ży -
czy my sa mych po god nych dni, le niu cho wa nia do wo li, nie za po mnia nych przy gód i szczę -
śli we go po wro tu do ław szkol nych we wrze śniu. 

W związku z Dniem Ojca,
który przypada 23 czerwca, 

przyjmijcie Drodzy Tatusiowie
moc gorących uśmiechów,

samych serdecznych spotkań
przyjaznych twarzy, pomocnych dłoni,
wyrozumiałych spojrzeń, wszystkiego,

co scala i formuje wartość, jaką jest rodzina.
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Aktualności 3

Dona sze go mia sta po now nie za wi tał twór czy duch
po et ki, któ ry co ro ku udzie la się mło dym wo ka li stom
przy by łym nie mal z ca łej Pol ski: m.in. z Wro cła wia, To ru -
nia, Świd ni cy, Ka to wic, a tak że z na sze go wo je wódz twa. 

W piąt ko wy dzień od wcze sne go ra na, w po cie
czo ła, trwa ły prze słu cha nia kon kur so we. Wzię ło w nich
udział pięć dzie siąt sie dem pod mio tów mu zycz nych
(so li stów i ze spo łów), w su mie 96 wy ko naw ców.

Or ga ni za to rem ca łe go przed się wzię cia był Ośro -
dek Kul tu ry w Nie mo dli nie, na to miast pa tro nat ho no -
ro wy nad te go rocz ną edy cją Kon kur su „OCE ANY” 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, Wo je wo da
Opol ski – Ry szard Wil czyń ski, Pre zes Fun da cji im.
Agniesz ki Osiec kiej – Aga ta Pas sent. 

Prze wod ni czą cą ju ry te go rocz ne go Kon kur su
by ła zna na pol ska pio sen kar ka, kom po zy tor ka, au tor -
ka tek stów – An na Pa nas. Ko lej ną ju ror ką by ła Alek -
san dra Cwen – ak tor ka Te atru im. Ja na Ko cha now -
skie go w Opo lu. W skład ju ry wcho dzi ła tak że po raz
szó sty Lud mi ła Wo cial – Za wadz ka – na uczy ciel,
chór mistrz, spe cja li sta od emi sji gło su.

Po burz li wych ob ra dach ju ror ki zgod nie stwier -
dzi ły, że po ziom kon kur su był wy so ki. „Cie szy fakt, że
do Nie mo dli na przy jeż dża tak wie le uta len to wa nych
osób, a pod czas prze słu chań mo że my usły szeć te
mniej zna ne pio sen ki Agniesz ki Osiec kiej i co waż ne
– z akom pa nia men tem na ży wo” – mó wi ła An na Pa -
nas pod czas ob rad. Fak tycz nie, mi mo trud no ści zwią -
za nych z nie pew ną sy tu acją po go do wą i po wo dzia -
mi, wie le osób do tar ło do Nie mo dli na z od le głych
za kąt ków kra ju. Jest to do wód na to, że po ezja i mu -
zy ka po ko na wszel kie prze ciw no ści lo su, a mło dzież,
na któ rą w dzi siej szych cza sach tak wie lu na rze ka, ma
w so bie nie zmie rzo ne po kła dy wraż li wo ści, wy czu cie
do bre go sma ku i ogrom ny po ten cjał. 

Grand Prix w te go rocz nym Kon kur sie ju ry przy -
zna ło Ju sty nie Ada mow skiej re pre zen tu ją cej go spo -
da rzy, czy li Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie. Do kon -
kur su Ju sty na przy go to wy wa ła się przez kil ka
mie się cy pod kie run kiem Ka ta rzy ny Pa szu li -Gryf
i akom pa nia to ra – Pio tra Ra cho nia. Z du żą cha ry -
zmą i bar dzo prze ko ny wu ją co za śpie wa ła ona pio -
sen kę „Ty gry sie Tan go”. Ty tuł zo bo wią zu je – Ju sty na
rze czy wi ście po ka za ła „pa zur” i dy na micz ny, ory gi -
nal ny wo kal. Pierw sze miej sce w ka te go rii 13-16 lat
za ję ła Ewe li na Ko by lań ska z Ze spo łu Szkół w Kor fan -
to wie pio sen ką „Tyl ko nie pal”, dru gie miej sce zo sta -
ło przy zna ne Ur szu li Mi lew skiej ze Spół dziel cze go
Cen trum Kul tu ry Spół dziel ni Miesz ka nio wej w Bie la -
wie za utwór „Ukra dła Cy gan ka Ku rę”, na to miast
pięk nym, ak sa mit nym gło sem trze cie miej sce wy -
śpie wa ła so bie Kin ga Jur kie wicz ze Stu dia Pio sen ki
„Mu sic Box” w To ru niu („Wa riat ka tań czy”).

(ciąg dalszy na str. 4)

„Oce any”
po raz szó sty

W dniu 21 ma ja br.
w Ośrod ku Kul tu ry
w Nie mo dli nie
od był się
VI Ogól no pol ski
Kon kurs
na In ter pre ta cję
Pio se nek
Agniesz ki
Osiec kiej.

Justyna Adamowska

Laureaci
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(dokończenie ze str. 3)

Ka te go rię star szą (17-24 lat) zdo mi no wa li ar ty -
ści z To ru nia; na gro dą za pierw sze miej sce cie szy ła
się Mo ni ka Ski bic ka („Do bra noc Pa no wie”), Mi chał
Ba biarz swo ją wzru sza ją cą in ter pre ta cją pio sen ki
„Nie je steś sa ma” wy wal czył miej sce dru gie (obo je
ze Stu dia Pio sen ki w To ru niu), trze cia na gro da przy -
pa dła re pre zen tant ce na sze go wo je wódz twa –
Agniesz ce Du blań skiej, któ ra przy je cha ła do Nie mo -
dli na z Brze gu i za pre zen to wa ła pio sen kę „Chło piec
z drew na”. 

W uro czy stym kon cer cie lau re atów wy stą pi ły
rów nież dwa ze spo ły, któ re otrzy ma ły wy róż nie nia:
„Bal la dę o du chu sta cji ben zy no wej” po mi strzow sku
wy ko na ły dziew czę ta ze Stu dia Pio sen ki „Piast” we
Wro cła wiu, a do swo jej in ter pre ta cji utwo ru „Da mą
być” ju ro rów i, en tu zja stycz nie re agu ją cą pu blicz -
ność, prze ko nał du et Kin gi Mar kie wicz i Pa try cji Se -
ra fin ze Stu dia Pio sen ki „De biut” dzia ła ją cym
przy Mło dzie żo wym Do mu Kul tu ry w Opo lu.

Za rów no w trak cie prze słu chań, jak i kon cer tu ga -
lo we go, da ło się za uwa żyć wspa nia łą at mos fe rę pa nu -
ją cą wśród uczest ni ków. Mi mo zma gań kon kur so wych
nie by ło nie zdro wej ry wa li za cji, hu mo ry do pi sy wa ły.
Uczest ni cy za chwy ce ni by li wspa nia łym przy go to wa -

niem im pre zy. Or ga ni za to rzy
obok stra wy du cho wo -mu zycz -
nej nie za po mnie li tak że o stra -
wie cał kiem „przy ziem nej” –
na wszyst kich głod nych i spra -
gnio nych cze kał bo wiem cie pły
po si łek i na po je.

W cza sie kon cer tu,
po wrę cze niu na gród i wy -
stę pie wszyst kich lau re -
atów VI Ogól no pol skie go
Kon kur su na In ter pre ta cję
Pio se nek Agniesz ki Osiec -
kiej, pu blicz ność, któ ra wy -
peł ni ła po brze gi sa lę wi do -
wi sko wą Ośrod ka Kul tu ry
w Nie mo dli nie, cze kał kon -
cert gwiaz dy wie czo ru Sta -
ni sła wa Soj ki. 

Ar ty sta po ka zał słu cha -
czom ca ły wa chlarz swo ich
twór czych moż li wo ści. W skrom nej opra wie, z to -
wa rzy sze niem gi ta ry i for te pia nu, wy ko nał pio -
sen ki z tek sta mi Agniesz ki Osiec kiej, te zna ne
i mniej zna ne – wy szpe ra ne gdzieś z szu flad i bo -
ga te go ar chi wum cór ki Po et ki. Prze ko ny wał, że
nie trze ba sce nicz nych fa jer wer ków i gło śnej mu -
zy ki za głu sza ją cej bi cie wła sne go ser ca, by do -
trzeć do od bior cy. Nie mo dliń ska wi dow nia re ago -
wa ła grom ki mi bra wa mi rów nież na zna ne
prze bo je, a sam mu zyk za chę cał ze sce ny
do wspól ne go śpie wa nia, co pod no si ło atrak cyj -
ność ca łe go wy da rze nia i świad czy ło o do brym
przy go to wa niu mu zycz nym przy by łych go ści. 

VI Ogól no pol skie mu Kon kur so wi na In ter pre ta cję
Pio se nek Agniesz ki Osiec kiej „Oce any” to wa rzy szy ła
rów nież wy sta wa ko la ży au tor stwa Mi cha ła Gra czy -
ka ze Sta ni sła wem Soy ką w ro li głów nej. Cie szy ła się
ona du żym po wo dze niem od wie dza ją cych, wśród
któ rych zna lazł się rów nież sam Sta ni sław Soy ka. 

Dy rek cja i pra cow nicy Ośrod ka Kul tu ry w Nie -
mo dli nie pra gną po dzię ko wać wszyst kim lu dziom
do brej wo li, spon so rom, mi ło śni kom praw dzi wej sztu -
ki, wszyst kim go ściom i uczest ni kom im pre zy za wiel -
kie za an ga żo wa nie. Bez ich po mo cy fi nan so wej i du -
cho we go wspar cia nie by ła by moż li wa re ali za cja
ca łe go przed się wzię cia, któ re ma na ce lu po pu la ry -
za cję twór czo ści Agniesz ki Osiec kiej. 

Ka ta rzy na Knie ja

„Oce any”
po raz szó sty

Składam serdeczne podziękowania
sponsorom VI Ogólnopolskiego

Konkursu na Interpretację Piosenek
Agnieszki Osieckiej „Oceany”:

• Bur mi strzo wi Nie mo dli na Pa nu Mi ro sła wo wi
Stan kie wi czo wi 

• Sta ro ście Opol skie mu Pa nu Hen ry ko wi La kwie 
• Mar szał ko wi Wo je wódz twa Opol skie go –Pa nu

Jó ze fo wi Se be ście i człon kom Za rzą du Wo je -
wódz twa Opol skie go 

• Ku ra to r Oświa ty w Opo lu Pa ni Ha li nie Bi lik 
• Pre zes Fun da cji im. Agniesz ki Osiec kiej „Oku -

lar ni cy” Pa ni Aga cie Pas sent 
• Pre ze so wi RSP Wy dro wi ce Pa nu Zbi gnie wo wi

Ko ster kie wi czo wi
• Pre ze so wi Fir my Ra pex Gra bin Pa nu Bro ni sła -

wo wi Ha ła du so wi 
• Dy rek to ro wi Go spo dar stwa Ry bac kie go

w Nie mo dli nie Pa nu Mar ko wi Ada mu so wi
• Pre ze so wi fir my Ba zalt -Gra cze Pa nu An drze jo -

wi Miś ta
• Wła ści cie lom kwia ciar ni „So nia” – Pań stwu

Elż bie cie i Grze go rzo wi Kraw czu kom
• Pre ze so wi Spo łem Nie mo dlin Pa nu Ja no wi

Olek sa
• Wła ści cie lom re stau ra cji „Na wy spie” Pań -

stwu Elż bie cie i Ma ria no wi Olek sa 
• Pa nu Paw ło wi Błasz czu ko wi 
• Pa nu Ro ma no wi Szy mań skie mu
• Pa nu Ja ro sła wo wi Ko pi jo wi. 

Dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie

Katarzyna Paszula-Gryf

Konferansjerzy:
Marta Unijewska i Tomasz Łozowicki

Publiczność

Stanisław Sojka

Patrycja Serafin i Kinga Markiewicz
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Puls Nie mo dli na: Trzy dzie ści je den lat
te mu uka zał się Pa na de biu tanc ki al bum
pt. „Don’t you cry” na gra ny w Fil har mo nii
Na ro do wej w War sza wie. Czy czę sto wra -
ca Pan do po cząt ków swo jej ka rie ry? Jak
Pan wspo mi na te la ta?

Sta ni sław Soj ka: Dłu go moż na by mó wić
o mo jej ka rie rze i jej po cząt kach, ale nie wra cam
do wspo mnień. Pro wa dzę bar dzo in ten syw ne ży cie,
du żo pra cu ję i tak się skła da, że przede mną oce an
pro jek tów. Ży czył bym so bie tyl ko zdro wia, by je zre -
ali zo wać. Tak dłu go, jak bę dę żył, chcę two rzyć i pra -
co wać dla pięk na.

W ze szłym ro ku, w związ ku z mo im ju bi le uszem
i kon cer ta mi z nim zwią za ny mi, od cza su do cza su,
zda rza ły się chwi le re flek sji – spo glą da łem w tył.
Mo gę stwier dzić, że nie próż no wa łem, tro chę do -
brych rze czy zro bi łem i je stem speł nio nym czło wie -
kiem. Pry wat nie rów nież je stem szczę śli wy, czu ję się
ko cha ny, sta ram się od wdzię czać tym sa mym. Pan
Bóg dał mi wszyst ko o co pro si łem, cze góż chcieć
wię cej?

PN: Czy wie rzył Pan, że zdo bę dzie tak
du żą po pu lar ność oraz zy ska po dziw i ser -
ca słu cha czy gra jąc „nie ła twą” prze cież
mu zy kę?

Sta ni sław Soj ka: Ma rzy łem o tym, by zo stać
do brym mu zy kiem. Chcia łem być ak cep to wa ny przez
śro do wi sko – ar ty stów, mo ich mi strzów. Ale chcia łem
rów nież grać i dzia łać pu blicz nie, a co za tym idzie
za ra biać na chleb. Jed nak nie spo dzie wa łem się, że
sta nę się aż tak po pu lar ny, chy ba nie da się te go
prze wi dzieć. 

PN: Jak to jest z fa na mi – ma Pan wier -
nych mi ło śni ków swo jej twór czo ści, któ -
rzy są z Pa nem od lat, czy zdo by wa tak że
co raz to no we gro no słu cha czy? 

Sta ni sław Soj ka: Nie mam swo je go fan -clu -
bu, nie pro wa dzę sta ty styk – nie li czę osób, któ re
przy cho dzą na kon cer ty. Wy da je mi się jed nak, że
mam swój „twar dy” elek to rat lu dzi, któ rzy nie tyl ko
by wa ją na kon cer tach, ale po sia da ją tak że du żą
licz bę, a mo że na wet kom plet mo ich al bu mów. Są
praw dzi wy mi przy ja ciół mi, lu bię ich spo ty kać na swo -
jej mu zycz nej dro dze. Sta ją się mo imi kry ty ka mi, jest
to dla mnie nie zwy kle cen ne.

Jed nak na kon cer tach by wa ją tak że oso by mło -
de, któ re do pie ro za po zna ją się z mo im re per tu -
arem. Przez te wszyst kie la ta ewa lu owa łem, za pra -
gną łem grać pia no, pia nis si mo, chcia łem by by ło ono
sły szal ne w sa li, w któ rej pu blicz ność słu cha mu zy ki.
Dziś czę sto tak jest, że gdy zdo by wa się tę tzw. po -
pu lar ność, to mu zyk sam sie bie nie sły szy – by le tyl -
ko grał gło śno. Ja sta ra łem się przy zwy cza ić pu -
blicz ność do peł ne go i praw dzi we go wsłu chi wa nia
się w mu zy kę. Nie za leż nie od te go kto i w ja kim wie -
ku przy cho dzi na kon cert. 

PN: Jak Pan my śli, czy pol ski od bior ca
po trze bu je jesz cze mu zy ki z du szą – ta kiej,
któ ra skła nia do re flek sji, wy ma ga wsłu -
cha nia się w tekst i me lo dię, a mo że dziś
waż ne jest tyl ko by by ło ła two, lek ko i przy -
jem nie, a przede wszyst kim gło śno?

Sta ni sław Soj ka: Pol ski od bior ca jest po dob -
ny do od bior cy eu ro pej skie go, nie od bie ga też od te -
go, co ma miej sce na świe cie. Oczy wi ście to się róż -
nie roz kła da – Za chód ja ko za moż niej szy, ży ją cy
w po rząd ku de mo kra tycz nym, nie prze rwa nie roz wi -
jał się, ewo lu ował w róż ne stro ny. Ale wy da je mi się,
że je śli cho dzi o mu zy kę, to ist nie je ja kaś sta ła pra -
wi dło wość – są lu dzie, któ rzy po trze bu ją pięk na
w mu zy ce, są i ta cy, któ rzy na wet nie wie dzą, że po -
trze bu ją te go. Waż ny jest do stęp do sztu ki wyż szej,
jed nak nie ob cią żał bym tyl ko me diów ca łą wi ną
za brak do stę pu do niej. Po pierw sze ist nie je coś ta -
kie go jak pi lot do te le wi zo ra, ra dia. Obec nie słu -

chacz, widz ma wie le moż li wo ści, ka na łów mu zycz -
nych rów nież na przy zwo itym po zio mie, ma wy bór
mię dzy set ka mi opcji. Ale dla cze go nie dać się na mó -
wić ko le dze, ma mie, przy ja cie lo wi, by pójść na kon -
cert do fil har mo nii? Cza sem wy star czy tyl ko jed no ze -
tknię cie z czymś no wym, co mo że spra wić, że po tem
nie bę dzie się już chcia ło „zejść ni żej”. 

PN: Przy jął Pan za pro sze nie na VI Ogól -
no pol ski Kon kurs na In ter pre ta cję Pio se -
nek Agniesz ki Osiec kiej „Oce any”- co Pa na
szcze gól nie uj mu je w tek stach Po et ki?

Sta ni sław Soj ka: Uj mu je mnie pro sto li nij -
ność jej pol sz czy zny, skrom ność i po ko ra wo bec czło -
wie ka, a jed no cze śnie ta ka dys kur syw ność fi lo zo fa,
„wo ju ją ca” ko bie cość, ale nie na chal na, tyl ko wy wa -
żo na. Na de wszyst ko jed nak fa scy nu je mnie to, że
po tra fi ła mó wić nie o wiel kich zja wi skach spo łecz -
nych, po li tycz nych, tyl ko o po je dyn czym czło wie ku, in -
dy wi du um. Każ dy z osob na był dla niej waż ny i wy -
jąt ko wy. 

PN: Ostat nią pły tę wy dał Pan w 2009 ro -
ku („Stu dio Wą chock” z for ma cją Se xtet +)
Czy my śli Pan o no wej pły cie, ja kie są Pa na
pla ny za wo do we?

Sta ni sław Soj ka: Obec nie zaj mu ję się na -
gra niem mo no gra fii Agniesz ki Osiec kiej. Bę dzie
się ono skła dać się z dwóch pio se nek kla sycz nych -
- jed na z re per tu aru Skal dów, dru ga bar dzo sta ra,
pięk na pieśń, któ ra zo sta ła na pi sa na w XIX wie ku,
Agniesz ka do pi sa ła do niej jesz cze czte ry zwrot ki.
To są kla sy ki. Wy bra łem tak że trzy tek sty, do któ -
rych na pi sa na by ła już mu zy ka, ale nie zy ska ły one
po pu lar no ści. Po nad to śpie wam sie dem cał ko wi -
cie nie zna nych wier szy Agniesz ki Osiec kiej, któ re
Aga ta Pas sent po zwo li ła mi „wy szpe rać” w róż -
nych pi smach i in nych ma te ria łach. Za pre zen to wa -
łem je w Nie mo dli nie zu peł nie pra pre mie ro wo,
po nie waż je stem do pie ro w trak cie pra cy nad ni -
mi. We wrze śniu bę dzie wy da ny ten al bum na kła -
dem Uni ver sa lu. 

W le cie za bie ram się rów nież za przy go to wa nia
do kon cer tu na fe sti wal „Nie men non stop”. Bę dzie
to po czą tek ta kiej więk szej pra cy, nad któ rą „me dy -
tu ję” już nie omal dwa na ście lat – chcę zro bić mo no -
gra fię Cze sła wa Nie me na. 

Na to miast od je sie ni za czy nam współ pra cę ze
szwedz kim big ban dem swin go wym pod dy rek cją Ro -
ge ra Ber ga. Pro wa dzi on w Mal me or kie strę, z któ -
rą spo tka łem się w War sza wie mie siąc te mu. Po szu -
ki wa li eu ro pej skie go śpie wa ka do na gra nia pły ty
pa mię ci Raya Char le sa – tak się po zna li śmy i w ten
spo sób za czę ła się na sza współ pra ca, któ ra pla no -
wa na jest na dwa la ta. Bę dą to trzy al bu my, o pierw -
szym wspo mi na łem wcze śniej, dru gim bę dzie zbiór
kla sy ków ame ry kań skich, na trze cim al bu mie znaj dą
się, za aran żo wa ne w sty li sty ce big ban do wej, mo je
pio sen ki w kom pi la cji swin go wej. Tryp tyk ten bę dzie
wy da wa ny przez fran cu ską gru pę. Tak że wie le pra -
cy przede mną.

PN: Ży czę za tem po wo dze nia i dzię ku ję
za roz mo wę.

Sta ni sław Soj ka: Dzię ku ję rów nież. 

Chcę two rzyć
i pra co wać

dla pięk na
Ze Sta ni sła wem Soj ką roz ma wia Ka ta rzy na Knie ja



PULS
Niemodlina

Aktualności 6

Po nie dzia łek – Śro da: 10 -12.05.2010 r. Sta łe, kil ku dnio we opa dy
desz czu.

Czwar tek: 13.05.2010 r. Opa dy po wo du ją pod nie sie nie rze ki Ści na -
wa Nie mo dliń ska i prze kro cze nie sta nów ostrze gaw czych, a póź niej alar mo -
wych. Te go dnia Ści na wa Nie mo dliń ska spo wo do wa ła du że stra ty w Gmi nie
Kor fan tów. 

Pią tek: 14.05.2010 r. Wpro wa dzo no sta ły mo ni to ring rze ki Ny sa
Kłodz ka (da ne Wo je wódz kie go Cen trum Za rzą dza nia Kry zy so we go) oraz mo -
ni to ring na wo do wska zie w Nie mo dli nie (straż miej ska i Za stęp ca Bur mi -
strza). Rze ka prze kro czy ła stan alar mo wy o oko ło 25-30 cm (370-380 cm).
O go dzi nie 11.00 Za stęp ca Bur mi strza spo ty ka się z Dy rek to rem Go spo dar -
stwa Ry bac kie go, Mar kiem Ada mu sem w sie dzi bie te go przed się bior stwa, ce -
lem okre śle nia dal szych dzia łań zwią za nych z pod no sze niem się rze ki i ewen -
tu al nym otwar ciem za po ry (za po ra na sta wie młyń skim w pią tek 14 ma ja
otwar ta 1 skrzy dło cał ko wi cie, 2 skrzy dło czę ścio wo). Rze ka nie prze le wa ła się
do par ku, ale za czy na ła wy cho dzić na łą ki. Prio ry te tem dzia łań by ła: ochro na
Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni czej, ochro na Za kła du Go spo dar ki Ko mu nal nej
i Miesz ka nio wej, Za kła du Opie ki Zdro wot nej oraz oczysz czal ni ście ków. O go -
dzi nie 14.00 zor ga ni zo wa no spo tka nie ze stra żą po żar ną, ZGKiM i stra żą miej -
ską, gdzie po in for mo wa no ze bra nych o bie żą cej sy tu acji zwią za nej ze sta nem
rzek i okre ślo no za sa dy współ pra cy na wy pa dek pod to pień i sy tu acji kry zy so -
wych. W tym sa mym dniu na wią za no kon takt z Bur mi strzem Le wi na Brze skie -
go w związ ku z za le wa niem Ol drzy szo wic i in for ma cją, że Go spo dar stwo Ry -
bac kie w Nie mo dli nie opróż nia sta wy. Po in for mo wa no Bur mistrz Le wi na
Brze skie go, że nie ma moż li wo ści zmniej sze nia zrzu tu wo dy ze sta wu młyń skie -
go ze wzglę du na sy tu ację po wo dzio wą w Nie mo dli nie. O go dzi nie 15.00 od -
by ła się wi zja lo kal na w ZGKiM, w trak cie któ rej stwier dzo no pod to pie nie piw -
ni cy bu dyn ku. O go dzi nie 19.00 od był się z udzia łem Za stęp cy Bur mi strza
mo ni to ring rze ki w kil ku miej scach z udzia łem stra ży miej skiej, przed sta wi cie -
la ZGKiM oraz Gmin ne go Cen trum Za rzą dza nia Kry zy so we go. Stwier dzo no,
że wo da utrzy mu je się na tym sa mym po zio mie (ok. 380 cm). Usta lo no mo -
ni to ring rze ki: 23.00, 5.00 i 9.00. W za leż no ści od sta nu wo dy za mie rza no
wnio sko wać do Go spo dar stwa Ry bac kie go o peł ne otwo rze nie ślu zy. Te go dnia
rze ka w miej sco wo ści Szy dło wiec Ślą ski i Ma gnu szo wi ce pły nę ła jesz cze wła -
snym ko ry tem. Do ko na na wi zja lo kal na na ślu zie za Ma gnu szo wi ca mi stwier -
dzi ła otwar cie wszyst kich za sta wek. Nie wy stę po wa ły więk sze pro ble my w in -
nych miej sco wo ściach (w tym Gra cze), nie od no to wa no in ter wen cji z te re nów
wiej skich. Po in for mo wa no soł ty sów miej sco wo ści, przez któ re prze pły wa Ści -
na wa o ko niecz no ści mo ni to rin gu rze ki. 

So bo ta: 15.05.2010 r. O go dzi nie 5.00 wo da by ła na po zio -
mie 385 cm, część dzia łek od ro wu głów ne go zo sta ło za la nych. Przy sta le pod -

no szą cym się po zio mie Ści na wy rze ka naj pierw prze la ła się do ro wu głów ne -
go, na wy so ko ści UWE -ECO, gdzie brak jest wa łów od gra dza ją cych rze kę od te -
re nów przy le głych. W związ ku z du żym sta nem wo dy w ro wach, wo da prze -
cho dzi na łą ki i da lej ro wa mi i prze pu sta mi na te ren ogro dów dział ko wych.
O go dzi nie 9.00 stwier dzo no pod to pie nia dzia łek, a w za sa dzie ich za le wa nie.
Stan wo dy pod no si się i za gra ża JRG w Nie mo dli nie. Wcze snym po po łu dniem
zwró co no się o pod nie sie nie za po ry na sta wie zam ko wym. Bur mistrz jest w sta -
łym kon tak cie z do wód cą JRG w Nie mo dli nie w spra wie wej ścia stra ża ków i cał -
ko wi te go pod nie sie nia ślu zy, w ce lu mak sy mal ne go zmniej sze nia po zio mu wo -
dy, a tym sa mym unik nię cia strat ma te rial nych bu dyn ków uży tecz no ści
pu blicz nej. Po mo ni cie Gmi ny Go spo dar stwo Ry bac kie pod nio sło dru gie skrzy -
dło za po ry. 

Nie dzie la: 16.05.2010 r. Po ziom wo dy jest bar dzo wy so ki. Utrzy mu -
je się stan alar mo wy wy no szą cy po nad 4 me try. Po mi mo peł ne go otwar cia
urzą dzeń hy dro tech nicz nych po ziom wo dy w Nie mo dli nie utrzy mu je się
na sta łym po zio mie. Na stę pu je za le wa nie pól upraw nych w Szy dłow cu Śl.,
Ma gnu szo wi cach i Ma gnu szo wicz kach, a tak że w re jo nie Go ście jo wic i Rzę -
dzi wo jo wic.

Po nie dzia łek: 17.05.2010 r. Sta ro sta Opol ski wpro wa dza stan po go -
to wia prze ciw po wo dzio we go na te re nie po wia tu opol skie go. W związ ku z wy -
so kim sta nem Od ry, Re gio nal ny Za rząd Go spo dar ki Wod nej we Wro cła wiu ob -
ni ża po ziom zrzu tu wo dy ze zbior ni ka re ten cyj ne go Ny sa. Ob ni ża się po ziom
wo dy w Ny sie Kłodz kiej. 

Wto rek: 18.05.2010 r. Po mi mo zna czą ce go ob ni że nia sta nu wo dy Ny -
sy Kłodz kiej, a tym sa mym ob ni że nia uj ścia Ści na wy Nie mo dliń skiej utrzy mu -
je się wy so ki stan tej ostat niej. W re jo nie dwor ca au to bu so we go, w wy ni ku pod -
my cia zwa li ło się drze wo. Zo sta ła ze rwa na li nia ener ge tycz na. In ter we nio wa ła
Straż Miej ska, straż po żar na oraz Za kład Ener ge tycz ny. ZGKiM za bez pie cza
ta śma mi miej sce nie bez piecz ne go zda rze nia. Na stę pu je dal sze za le wa nie pól
upraw nych po mię dzy Nie mo dli nem a Le wi nem Brze skim. W dru giej po ło wie
dnia na stę pu je sta bi li za cja po zio mu wo dy w Ści na wie.

Śro da: 19.05.2010 r. Wo dy opa do we po wo du ją za le wa nie pól i pod -
to pie nia do mów w Gra czach. Na stę pu je sa mo obro na miesz kań ców uli cy Nie -
mo dliń skiej. Na peł nia ne są wor ki z pia skiem oraz ukła da ne są prze gro dy prze -
ciw po wo dzio we. W związ ku z wy so kim sta nem wo dy i za la ny mi te re na mi łąk
i ogro dów dział ko wych na stę pu je dal sze za le wa nie po łu dnio wej czę ści Nie mo -
dli na. Po now nie za gro żo na jest JRG w Nie mo dli nie. Wo da prze le wa się po -
przez uli cę Lwow ską. Bur mistrz po dej mu je de cy zję o za mknię ciu uli cy, usy pa -
niu wa łu z wor ków z pia skiem w miej scu prze le wu, a tak że o udroż nie niu
od pły wu wo dy do ko ry ta rze ki. Jed no cze śnie usy pa nie tym cza so we go wa łu
ochron ne go na wy so ko ści Re mon di su, gdzie na stę pu je na pływ wo dy, oka zu -
je się nie moż li we ze wzglę du na wy so ki po ziom wo dy oraz wa run ki te re no we.
Ze wzglę du na bez pie czeń stwo stra ża ków ak cja sy pa nia tym cza so we go pod -
nie sie nia wa łu Ści na wy zo sta je za nie cha na. Wy so ki stan Ści na wy za gra ża mo -
sto wi w re jo nie mły na w Ma gnu szo wi cach. Usy tu owa nie mo stu stwa rza prze -
szko dę w prze pły wie wo dy. Zo sta je pod ję ta de cy zja o ob cią że niu mo stu
po przez usta wie nie przy cze py ob cią żo nej gru zem bu dow la nym.

Czwar tek: 20.05.2010 r. Do ko ny wa ny jest cią gły mo ni to ring sta nu
wód na te re nie ob ję tym po wo dzią. Bur mistrz in ter we niu je u Sta ro sty Opol skie -
go w spra wie spraw dze nia droż no ści Ści na wy Nie mo dliń skiej po mię dzy au to -
stra dą, a uj ściem za Le wi nem Brze skim. Po mi mo ni skie go sta nu wo dy na uj -
ściu Ści na wy w dal szym cią gu utrzy mu je się wy so ki stan wo dy w Nie mo dli nie
oraz Ma gnu szo wi cach.

Pią tek: 21.05.2010 r. Na stę pu je sta bi li za cja sta nów wód, stop nio wo
opa da wo da w Ści na wie Nie mo dliń skiej. Wo dy z za la nych ogro dów i pól za -
czy na ją opa dać.

Ze non Ro mań czu kie wicz
Gmin ne Cen trum Za rzą dza nia Kry zy so we go

PO WÓDŹ
W GMI NIE NIE MO DLIN

KA LEN DA RIUM

Zalane działki w Niemodlinie 



Aktualności 7

PN: Jak prze bie ga ła te go rocz na po -
wódź w Gmi nie Nie mo dlin?

Trud no w kil ku zda niach okre ślić jej prze bieg, ob -
ra zu je ją ka len da rium wy da rzeń. Mi mo wszyst ko unik -
nę li śmy po waż niej szych skut ków, ja kie mia ły miej sce
cho ciaż by w Gmi nie Kor fan tów, gdzie po nie sio ne stra -
ty by ły znacz nie więk sze. Ge ne ral nie dzię ki ni skim sta -
nom na rze ce Ny sie Kłodz kiej unik nę li śmy po waż niej -
szych kon se kwen cji w ska li ca łej gmi ny.
Nie bez pie czeń stwo za lań obiek tów uży tecz no ści pu -
blicz nej by ło cał kiem re al ne, cho ciaż by Jed nost ki Ra tow -
ni czo -Ga śni czej, SP ZOZ -u, ZGKiM -u, czy oczysz czal ni
ście ków. Do za la nia oczysz czal ni bra ko wa ło za le d -
wie 25 cm, co skut ko wa ło by ka ta stro fą eko lo gicz ną.
Wo da za la ła po la upraw ne oraz ogro dy dział ko we, co
oczy wi ście jest bo le sne. Nie ste ty przy tak wiel kich i cią -
głych opa dach, a tym sa mym po zio mie rze ki Ści na wy
prze kra cza ją cym o po nad pół me tra stan alar mo wy,
stra ty by ły nie unik nio ne. Nie bez zna cze nia był i na dal
jest bar dzo wy so ki po ziom wód grun to wych po dłu giej
zi mie i bar dzo chłod nym i desz czo wym po cząt kiem
wio sny. Mi mo tak nie ko rzyst nych wa run ków dzię ki pod -
ję tym dzia ła niom, stra ty zwią za ne z po wo dzią zo sta ły
znacz nie ogra ni czo ne. Ża den z bu dyn ków miesz kal -
nych oraz uży tecz no ści pu blicz nej nie zo stał za la ny, nie
mu sie li śmy ewa ku ować miesz kań ców i zwie rząt go -
spo dar skich, wo da nie uszko dzi ła dróg i mo stów.

PN: Nie po raz pierw szy Ści na wa oka -
za ła się rze ką nie prze wi dy wal ną…

To praw da. I bę dzie tak do pó ki nie zo sta nie wy -
bu do wa ny na niej 80 hek ta ro wy zbior nik re ten cyj ny
na wy so ko ści miej sco wo ści Ści na wa Ny ska, Ści na wa
Ma ła i Pio run ko wi ce. W ro ku 2007 roz po czę to przy -
go to wa nie do ku men ta cji tech nicz nej te go zbior ni ka.
Uwa żam, że do pó ki ten zbior nik nie po wsta nie, nie
bę dzie my w peł ni bez piecz ni. Przy po mnę, że
na ostat niej se sji z ini cja ty wy Bur mi strza Stan kie wi -
cza, Ra da Miej ska wy stą pi ła z ape lem do Sa mo rzą -
du Wo je wódz twa Opol skie go o przy spie sze nie prac
nad je go bu do wą. Li czy my na po par cie na sze go
ape lu przez gmi ny le żą ce w zlew ni Ści na wy Nie mo -
dliń skiej, czy li Prud nik, Kor fan tów, Tu ło wi ce i Le win
Brze ski. Ma my na dzie ję, że wspól ne dzia ła nia w tej
spra wie przy nio są ocze ki wa ny sku tek. Chcie li by śmy,
aby Za rząd Wo je wódz twa Opol skie go po re ali za cji
zbior ni ka w Klucz bor ku na rze ce Sto bra wie, pod jął
się re ali za cji w naj bliż szych la tach bu do wy zbior ni -
ka na Ści na wie Nie mo dliń skiej. 

PN: Ja kie wnio ski na le ży wy cią gnąć
z te go rocz nej po wo dzi?

Wnio sków jest kil ka, ale sza le nie waż nych. Przede
wszyst kim ma my spo ro uwag czy wręcz pre ten sji

do Wo je wódz kie go Za rzą du Me lio ra cji i Urzą dzeń
Wod nych w Opo lu, któ ry ja ko go spo darz za rzą dza ją -
cy rze ką zba ga te li zo wał na sze oba wy, co do sta nu
urzą dzeń hy dro tech nicz nych na rze ce Ści na wie, jak
rów nież sta nu ko ry ta rze ki. Mam na my śli cho ciaż by
pi smo z 10 mar ca 2010r., w któ rym Bur mistrz Stan -
kie wicz pro sił o spo tka nie w tej spra wie, a któ re po zo -
sta ło kom plet nie bez od po wie dzi. Mu si po pra wić się
ko mu ni ka cja mię dzy Wo je wódz kim Za rzą dem Me lio -
ra cji i Urzą dzeń Wod nych a Gmi ną. Po dob ne od czu -
cia ma ją in ni wój to wie i bur mi strzo wie, któ rzy na swo -
im te re nie po sia da ją rze ki ad mi ni stro wa ne przez tę
jed nost kę. To bar dzo nie wdzięcz na ro la, w któ rej bur -
mistrz i je go służ by ma ją od po wia dać za ak cję prze -
ciw po wo dzio wą, a jed no cze śnie nie ma ją re al ne go
wpły wu cho ciaż by na stan urzą dzeń spię trza ją cych
na rze ce oraz ich re gu la cję. Nie zbęd ne i to w try bie pil -
nym są na pra wy ob wa ło wań w oko li cach Re mon di su,
skąd rze ka wy la ła na łą ki, a w kon se kwen cji za la ła
ogro dy dział ko we. Po nad to ko niecz ne jest udroż nia nie
rze ki po przez li kwi da cję nie czyn ne go ja zu na wy so ko -
ści Go ście jo wic, wy czysz cze nie mły nów ki w Ma gnu szo -
wi cach, czy też po głę bie nie ko ry ta mły nów ki w Nie mo -
dli nie. Pierw sze roz mo wy z przed sta wi cie la mi
Wo je wódz kie go Za rzą du Me lio ra cji i Urzą dzeń Wod -
nych w Opo lu są już za na mi, przed sta wi li śmy na nich
swo je ocze ki wa nia. Bur mistrz Stan kie wicz roz ma wiał
rów nież z Wi ce mar szał kiem To ma szem Ko stu siem
i li czy my na po waż ne po trak to wa nie na szych pro ble -
mów. Są na to du że szan se, gdyż Za rząd Wo je wódz -
twa Opol skie go za mie rza wy asy gno wać po waż ne
środ ki na Ści na wę Nie mo dliń ską. Li czy my rów nież
na środ ki w ra mach Lo kal nej Gru py Ry bac kiej „Opolsz -

czy zna”, z któ rych za mie rza my wy ko nać czysz cze nie
sta wu młyń skie go w Nie mo dli nie, któ ry jest ma łym,
ale jed nak zbior ni kiem re ten cyj nym. Du żo do ży cze nia
po zo sta wia ją ro wy me lio ra cyj ne, cho ciaż w tych miej -
sco wo ściach, gdzie by ły czysz czo ne w ro ku ubie głym,
speł ni ły swo ją ro lę. Zda rza się jed nak i tak, że wsku tek
nie dba nia o stan ro wów przez ich użyt kow ni ków,
do cze go są zo bo wią za ni z mo cy pra wa, do cho dzi
do pod to pień i strat w upra wach. Nie ste ty wciąż po -
wszech ne jest my śle nie, że za stan wszyst kich ro wów
od po wia da gmi na. Obo wią zu ją ce prze pi sy w tej ma -
te rii zo bo wią zu ją wszyst kie pod mio ty, któ re czer pią po -
żyt ki z ro wów do dba nia o ich wła ści wy stan. W tym
kon tek ście bar dzo bra ku je w gmi nie spół ki wod nej,
cho ciaż do brym przy kła dem są Gra cze, w któ rych
ta ka spół ka po wsta je.

PN: Jak wy glą dał prze bieg ak cji
od stro ny or ga ni za cyj nej?

Prak tycz nie od piąt ku – 14 ma ja pro wa dzi li śmy
sta ły mo ni to ring rze ki. By li śmy w cią głym kon tak cie
z Po wia to wym Cen trum Za rzą dza nia Kry zy so we go
oraz Wo je wódz kim Cen trum Za rzą dza nia Kry zy so -
we go. Współ pra co wa li śmy z soł ty sa mi, Pań stwo wą
Stra żą Po żar ną, Go spo dar stwem Ry bac kim. Wy da -
wa li śmy wor ki i pia sek w naj bar dziej za gro żo nych
miej scach, jak cho ciaż by w Gra czach, czy Ma gnu szo -
wi cach. In ter we nio wa li śmy w przy pad ku spię trzeń
zwią za nych z na gro ma dze niem ma te ria łu nie sio ne -
go przez rze kę. W tym miej scu chciał bym rów nież
zde men to wać kłam stwa i po mó wie nia zwią za ne
z rze ko mym po zo sta wie niem za po ry na sta wie młyń -
skim za mknię tej ze wzglę du na ra to wa nie Le wi -
na Brze skie go czy też re stau ra to ra na wy spie. Ab sur -
dal ność ta kich plo tek po le ga cho ciaż by na fak cie, że
Ści na wa wpły wa do Ny sy już za Le wi nem i nie ma
więk sze go wpły wu na po ziom wo dy w Ny sie Kłodz -
kiej. Dział ki by ły za le wa ne przez kil ka dni na wet
po cał ko wi tym otwar ciu ślu zy w Nie mo dli nie. Bur -
mistrz nie ma zresz tą upraw nień do usta la nia re gu -
la cji za sta wek na ja zach. Re stau ra cja „Na wy spie”
jest rów nież po ło żo na znacz nie wy żej niż ogród ki
dział ko we, stąd nie moż na w spo sób od po wie dzial -
ny stwier dzić, że prze ko pa nie ob wa ło wa nia Ści na wy
na wy so ko ści prze pom pow ni ura to wa ło re stau ra -
cję. To prze ko pa nie po zwo li ło na szyb szy od pływ wo -
dy do rze ki z dzia łek i łąk. Zde men to wać też wy pa da
in sy nu acje o bez czyn no ści Bur mi strza Nie mo dli -
na w dniu 20 ma ja. 

(ciąg dalszy na str. 8)

Z Za stęp cą Bur mi strza Nie mo dli na Bar tło mie jem Ko strze wą roz ma wia Ka ta rzy na Pa szu la -Gryf

Rozlewiska Ścinawy w Magnuszowicach

Młynówka w okolicach Gościejowic



(dokończenie ze str. 7)

Aku rat o go dzi nie 16.30 w tym dniu za dys po no -
wał na peł nia nie 200 wor ków z pia skiem dla miesz kań -
ców Gra czy, po mi mo zgło szo nej proś by pa ni soł tys
Gra czy o do star cze nie tyl ko 50 wor ków. To tyl ko je den
z wie lu przy kła dów de za wu owa nia prac bur mi strza
w trak cie po wo dzi. Ro zu mie jąc ne ga tyw ne emo cje
zwią za ne z pod to pie nia mi i co za tym idzie, do szu ki -
wa nia się win nych tej sy tu acji, nie moż na za po mi nać,
że tak wy so kie go po zio mu wo dy jak obec nie, nie by ło
od 1997 ro ku. Nie jest to jed nak uspra wie dli wie nie dla
zwy kłych oszczerstw i pod ju dza nia lu dzi prze ciw ko
bur mi strzo wi. Re asu mu jąc, wa run ki na tu ral ne po wo -
du ją, że po ziom rze ki Ści na wy prze kra cza ją cy stan
alar mo wy spo wo du je za le wa nie łąk i dzia łek w Nie mo -
dli nie przy obec nym sta nie tech nicz nym ko ry ta rze ki
i urzą dzeń pię trzą cych. Na szą ro lą, ja ko sa mo rzą du
jest wy eg ze kwo wa nie na wła ści cie lu rze ki ja kim jest
Wo je wódz ki Za rząd Me lio ra cji i Urzą dzeń Wod nych
w Opo lu dzia łań, któ re po zwo li ły by na po pra wę sta -
nu jej za bez pie czeń, a tym sa mym bez pie czeń stwa na -
szych miesz kań ców. 

Ko rzy sta jąc z oka zji chciał bym po dzię ko wać za po -
moc w tych trud nych dniach wszyst kim oso bom, któ re
by ły za an ga żo wa ne w dzia ła nia prze ciw po wo dzio we,
pra cow ni kom urzę du oraz ZGKiM -u, stra ża kom, po li -
cjan tom i soł ty som. 

PN: Czy moż na po rów nać te go rocz ną po -
wódź do tej z 1997r. oce nia jąc za gro że nie
dla miej sco wo ści po ło żo nych wzdłuż Ści na -
wy Nie mo dliń skiej? 

My ślę, że nie moż na po rów ny wać tych dwóch po -
wo dzi, gdyż tym ra zem nie by ło dra ma tycz nej sy tu acji
na Ny sie Kłodz kiej. Nie wy stą pi ła tak zwa na „cof ka”
z Ny sy Kłodz kiej po wo du ją ca trud ną sy tu ację na Ści na -
wie. Je że li moż na by po słu żyć się po rów na niem, to ra -
czej do 2006r., kie dy Ści na wa zu peł nie nie spo dzie wa -
nie za la ła dział ki w Nie mo dli nie oraz pod to pi ła po la
upraw ne. I tym ra zem, nie ste ty stra ty szcze gól nie w rol -
nic twie i na ogro dach dział ko wych są du że. Mi mo
wszyst ko nie do świad czy li śmy ta kiej po wo dzi, jak in ne
gmi ny. Wy star czy pod je chać do Że la znej i Nie wod nik,
aby prze ko nać się, jak mo że wy glą dać po wódź. Ta ka wi -
zy ta po zwa la na brać dy stan su do wła snych pro ble mów
zwią za nych z po wo dzią. Tam ka ta klizm przy brał o wie -
le więk szy wy miar. W trak cie po wo dzi by li śmy w cią głym
kon tak cie z są sia da mi, dla te go też bra li śmy ak tyw ny
udział w po mo cy na rzecz Gmi ny Dą bro wa i Gmi ny
Prósz ków.

PN: Czy moż na już okre ślić ja ka jest ska -
la szkód w Gmi nie Nie mo dlin?

Z in for ma cji, ja kie po sia da my od soł ty sów oraz
dział kow ców wy ni ka, że szko dy są po waż ne. Zgod nie
z ty mi in for ma cja mi, któ re wy ma gać bę dą we ry fi ka cji,
za la niu bądź pod to pie niu ule gło ok. 1 500 ha upraw
rol nych. W 48 bu dyn kach zo sta ły za la ne piw ni ce. Pod -
to pio nych bądź za la nych zo sta ło rów nież po nad 400

ogro dów dział ko wych, za rów no w Nie mo dli nie, jak
i w Gra czach. 

PN: Jak bę dzie prze bie ga ło sza co wa nie
strat w Gmi nie Nie mo dlin i ja kie dzia ła nia zo -
sta ły pod ję te po po wo dzi?

Na wnio sek Bur mi strza Nie mo dli na, Wo je wo da
Opol ski po wo łał ko mi sję sza cu ją cą szko dy. Sza co wa -

nie szkód do ty czyć bę dzie wy łącz nie pól upraw nych,
któ re zo sta ły za la ne przez cie ki wod ne, głów nie Ści -
na wę Nie mo dliń ską. Na ostat nim spo tka niu służ by
wo je wo dy po in for mo wa ły, że sza co wa nie szkód do ty -
czyć bę dzie wy łącz nie pól, a nie ogro dów dział ko -
wych. Na chwi lę obec ną waż ne jest, aby rol ni cy po -
in for mo wa li o wy stą pie niu po wo dzi ARiMR od dział
w Opo lu ce lem otrzy ma nia płat no ści ob sza ro wych.
Szcze gó ło we in for ma cje do ty czą ce po mo cy dla rol ni -
ków znaj du ją się na stro nie opol skie go urzę du wo je -
wódz kie go www.opo le.uw.gov.pl oraz na bie żą co
prze ka zy wa ne są soł ty som. Przyj mo wa ne są przez
bur mi strza zgło sze nia o za la nych upra wach rol nych,
Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej przyj mu je i ba da wnio -
ski ro dzin, któ re po nio sły stra ty ma te rial ne w trak cie
po wo dzi. Bur mistrz pod jął rów nież de cy zję o za ku pie
wap na, któ re mo że być uży te do wap no wa nia pól
i ogro dów dział ko wych. Trwa ją przy go to wa nia do za -
mon to wa nia no wych za bez pie czeń prze pu stów dro -
go wych na uli cy Lwow skiej oraz udraż nia nia ro wów
w Nie mo dli nie i Gra czach. Ta kich i po dob nych dzia -
łań jest oczy wi ście wię cej. 

PN: Dzię ku ję za roz mo wę.

Młynówka w Niemodlinie 

PULS
Niemodlina

8Aktualności
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Wieści
z gminy Spo tka nie Nie mo dliń skie go To wa rzy stwa

Re gio nal ne go z miesz kań ca mi Lip na
W ra mach pro jek tu „Hi sto ria Lo -

kal na” 8 czerw ca br. w świe tli cy wiej -
skiej w Lip nie od by ło się trzy na ste
spo tka nie Nie mo dliń skie go To wa rzy -
stwa Re gio nal ne go za ty tu ło wa ne
„Zwie rzy niec i park w Lip nie – hi sto -
ria i współ cze sność – twór cy, opie ku -
no wie, en tu zja ści”. Współ or ga ni za -
to ra mi przed się wzię cia jest rów nież
Bur mistrz Nie mo dli na i Dom Współ -
pra cy Pol sko -Nie miec kiej. 

W czte rech od czy tach – Alek san dry Pasz -
kow skiej, Wie sła wa Po go now skie go, Le sła wa
Ja nic kie go i Ma rii Ber nac kiej miesz kań cy Lip -
na, sa mo rzą dow cy, człon ko wie NTR, nad le -
śnic twa Tu ło wi ce oraz, licz nie przy by li, po zo -
sta li go ście mo gli usły szeć o in te re su ją cych
dzie jach Zwie rzyń ca i Par ku w Lip nie, spoj -
rzeć w prze szłość i za po znać się z hi sto rią
swo jej oko li cy oraz do wie dzieć się o pierw -
szych twór cach i opie ku nach Zwie rzyń ca. 

Mi ło śni cy przy ro dy mo gli usły szeć krót ki
wy kład na te mat przy rod ni czych pa sji Wie sła -
wa Be re ty, Sta ni sła wa Ma zu ra i Paw ła Le lon -
ka oraz bli żej za po znać się z bie żą cą dzia łal -
no ścią Nad le śnic twa Tu ło wi ce w ob sza rze li pień skie go kom plek su le śne go. 

Osobom za in te re so wa nym szer szym po zna niem te ma tu, Le sław Pasz kow ski przed sta wił pu bli ka -
cje Nie mo dliń skie go To wa rzy stwa Re gio nal ne go, któ re uka za ły się na kła dem wy daw nic twa NTR
od po cząt ku je go ist nie nia do dziś. 

Na za koń cze nie, w mi łej at mos fe rze przy ka wie, uczest ni cy mo gli wy mie nić się swo imi uwa ga mi i od -
nieść się do po ru sza nych te ma tów. A or ga ni za to rzy ser decz nie za pra sza li na na stęp ne spo tka nia NTR.

Ka ta rzy na Knie ja

Spro sto wa nie
Spro sto wa nie Ja na Wo lań skie go dot. roz mo wy Mi cha ła Gra czy ka z Ja nem Olek są, za miesz czo -

nej w „Pul sie Nie mo dli na” – nr 3/2010 pod ty tu łem „Hi sto ria PSS Spo łem w Nie mo dli nie”. 
W ar ty ku le:
• po mi ja się pierw sze go pre ze sa PSS w Nie mo dli nie A. Gą kow skie go, ale rów nież nie wspo mi na

się o dru gim pre ze sie za rzą du Ma ria nie Skar żyń skim,
• Sta ni sław Brom bosz był trze cim ko lej nym (a nie pierw szym) pre ze sem za rzą du,
• nie za cho wa no ko lej no ści po wo ły wa nych pre ze sów, z któ rej wy ni ka, że pre ze sa Sta ni sła wa Ni -

zioł ka za stą pi ła Jó ze fa Nie do śpiał. Z ca łą pew no ścią pan Ge rard Ce gla rek był pre ze sem za rzą -
du PSS Spo łem przed Jó ze fą Nie do śpiał, któ rą za stą pił Jan Wo lań ski, a nie, jak po da no, G. Ce -
glar ka.

Z po śród te go sied mio oso bo we go gro na by łych pre ze sów Za rzą du więk szość osób nie ży je, więc
nie mo gą upo mnieć się o pra wo do rze tel nej i peł nej in for ma cji, np. dot. okre su spra wo wa nych funk cji.

Wy ja śniam po nad to, że w la tach 70-tych ni gdy nie by ło cyt.: „do by gi gan tów w nie mo dliń skiej spół -
dziel ni”, gdyż ów cze sny Od dział WSS, za li cza ny do ma łych jed no stek or ga ni za cyj nych, dys po no wał 25
skle pa mi, 4 lo ka la mi ga stro no micz ny mi i se zo no wą pi jal nią pi wa „na wy spie”, pie kar nią, ośrod kiem
„PP”, pro wa dzą cej sze reg usług oraz wie lo oso bo wą eki pą re mon to wą. Wy bu do wa ny zo stał pa wi lon
han dlo wy AGD o po wierzch ni użyt ko wej 239 m2, któ ry od da no do użyt ku w dniu 6 grud nia 1974 r.
Otrzy ma li śmy zgo dę na lo ka li za cję skle pu spo żyw cze go przy uli cy Dę bo wej, któ ry zbu do wa ny zo stał
ze środ ków wła snych.

Wcze śniej, pod czas ka den cji pa ni Jó ze fy Nie do śpiał, wy bu do wa no re stau ra cję przy ul. Opol skiej,
któ rą wła dze Nie mo dli na prze ję ły w 1973 r. na przed szko le w za mian za lo kal w ryn ku, w któ rym uru -
cho mio no re stau ra cję „Astra”.

Przy po mnę, że w la tach 80-tych Spół dziel nia spła ci ła wszyst kie kre dy ty ban ko we i na po cząt ku
lat 90-tych dys po no wa ła zna ko mi tą kon dy cją fi nan sów, utrzy mu jąc wzor co wą zdol ność płat ni czą przez
wie le lat.

Jan Wo lań ski
(Pre zes Za rzą du PSS „Spo łem” od 1974 do 23.04.1992 r.)

Peł ny tekst znaj du je się w Re dak cji Pul su Nie mo dli na

Gra bin – w dniu 22 kwiet nia 2010 r. Bur mistrz Nie -
mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz pod pi sał umo wę na wy ko -
na nie za da nia o na zwie „Bu do wa wo do cią gu Ja czo wi ce -
-Ja ku bo wi ce wraz z sie cią we wnętrz ną w miej sco wo ści
Gra bin Etap II – bu do wa sie ci roz dziel czej w Gra bi nie”. Re -
ali za cja in we sty cji pro wa dzo na bę dzie przez fir mę „Ro bo -
ty Ziem ne” Ar nold Wo cław, wy bra ną w dro dze za mó wie -
nia pu blicz ne go. War tość ro bót bu dow la nych
wy nie sie 172.242,14 zł. Za koń cze nie bu do wy pla nu je się
na 30 czerw ca 2010 r. In we sty cja fi nan so wa na jest ze
środ ków bu dże tu pań stwa po zo sta ją cych w dys po zy cji
Agen cji Ryn ku Rol ne go.

Sa dy – Gmi na Nie mo dlin uzy ska ła rów nież do ta cję
z Fun du szu Ochro ny Grun tów Rol nych w wy so ko -
ści 218.600 zł na dro gę trans por tu rol ne go w miej sco wo -
ści Sa dy. Ozna cza to re ali za cję ko lej nej in we sty cji zwią za -
nej z po pra wą in fra struk tu ry dro go wej na ob sza rach
wiej skich. Z Fun du szu Ochro ny Grun tów Rol nych w po -
przed nich la tach zre ali zo wa no bu do wę dróg w miej sco -
wo ściach Gra cze i Gro dziec. In we sty cja zo sta nie zre ali zo -
wa na w 2010r.

Szy dło wiec Ślą ski – Pod pi sa no umo wę na za bez -
pie cze nie Dę bu w Szy dłow cu Ślą skim. Przed mio to wy pro -
jekt za kła da cię cia pie lę gna cyj ne wraz z pra ca mi za bez -
pie cza ją cy mi, pra ce kon ser wa cyj ne do ty czą ce gła zu
z 1867 r., któ ry upa mięt nia po je dy nek ry ce rzy z 1537 r.,
wy mia nę ogro dze nia, po sa do wie nie ta bli cy in for ma cyj nej.
Dąb w Szy dłow cu Ślą skim (zwa ny też dę bem Puc kle ra)
mie ści się w pierw szej dzie siąt ce naj star szych drzew w Pol -
sce. Dzię ki re ali za cji pro jek tu drze wo zo sta nie za bez pie -
czo ne, a je go oto cze nie uzy ska no wy wy gląd. Koszt re ali -
za cji za da nia wy no si bli sko 30 000 zł, z cze go
po nad 17 000 zł sta no wi do fi nan so wa nie unij ne. Pro jekt
Gmi ny Nie mo dlin pn. „Świa dek hi sto rii – dąb w Szy dłow -
cu Ślą skim” zo stał do fi nan so wa ny w ra mach osi 4 Le ader
Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich.

Nie mo dlin – Bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan -
kie wicz w dniu 8 czerw ca 2010 r. pod pi sał umo wę na do -
fi nan so wa nie z Unii Eu ro pej skiej gmin ne go pro jek tu. In we -
sty cja za kła da pra ce kon ser wa cyj ne przy po mni ku św.
Flo ria na na nie mo dliń skim ryn ku. Dzię ki re ali za cji pro jek -
tu rzeź ba zo sta nie od no wio na i za bez pie czo na. Koszt re -
ali za cji za da nia wy no si po nad 36.000 zł, z cze -
go 21.000 zł sta no wi do fi nan so wa nie unij ne. Pro jekt
Gmi ny Nie mo dlin pn. „Kon ser wa cja po mni ka św. Flo ria -
na w Nie mo dli nie” zo stał do fi nan so wa ny w ra mach osi 4
Le ader Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich. W ra -
mach te go sa me go pro gra mu od re stau ro wa na zo sta nie
rów nież lam pa ga zo wa na nie mo dliń skim ryn ku. Pro jekt
pn. „Re no wa cja dwu ra mien nej lam py w Nie mo dli nie” zo -
stał po zy tyw nie re ko men do wa ny do do fi nan so wa nia
przez Ra dę De cy zyj ną Part ner stwa Bo rów Nie mo dliń -
skich. Przed mio to wy pro jekt za kła da pra ce kon ser wa tor -
skie przy fun da men tach, co ko le oraz sa mej lam pie, dzię -
ki cze mu lam pa zo sta nie za bez pie czo na przed dal szym
nisz cze niem. Koszt re ali za cji za da nia wy no si bli -
sko 65.000 zł, z cze go 25.000 zł zo sta nie do fi nan so wa na
ze środ ków Unii Eu ro pej skiej.

Wir tu al ny spa cer po Gmi nie Nie mo dlin –
Pod pi sa no rów nież umo wę o do fi nan so wa nie pro jek tu pn.
„Wir tu al ny spa cer po Gmi nie Nie mo dlin”. Pro jekt za kła -
da wy ko na nie mul ti me dial nej pre zen ta cji, któ ra zo sta nie
umiesz czo na na stro nie in ter ne to wej gmi ny Nie mo dlin.
Pre zen ta cja wy ko na na zo sta nie w 4 wer sjach ję zy ko wych
z pod kła dem dźwię ko wym, lek to rem i in te rak tyw ną ma -
pą. Pre zen ta cja za wie rać bę dzie ok. 100-150 pa no ram
sfe rycz nych. Ce lem pro jek tu jest pro mo cja i przy bli że nie
wa lo rów przy rod ni czo kul tu ral nych Gmi ny Nie mo dlin.
Dzię ki mul ti me dial nej pre zen ta cji, każ da oso ba bę dzie
mo gła za po znać się z za byt ka mi i atrak cja mi gmi ny Nie -
mo dlin, w bar dzo atrak cyj nej for mie. Koszt re ali za cji za -
da nia wy no si bli sko 40 000 zł, z cze go po nad 22 000 zł
sta no wi do fi nan so wa nie unij ne. Pro jekt zo stał do fi nan so -
wa ny w ra mach osi 4 Le ader Pro gra mu Roz wo ju Ob sza -
rów Wiej skich. 
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BIULETYN
GMINY NIEMODLIN

Dodatek do Pulsu Niemodlina
redagowany przez

Urząd Miejski w Niemodlinie

Burmistrz
Niemodlina 

informuje, że na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie

Miejskim w Niemodlinie
znajdują się:

wykazy nieruchomości niezabudowanych
przeznaczonych do zbycia w drodze
nieograniczonego przetargu ustnego
położonych w Sadach  oznaczonych nr działek:
167/5 o pow. 0,1249 ha, nr 167/6 o pow.
0,0928 ha, nr 167/8 o pow. 0,855 ha. ( k.m. 1),

Wykazy nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy w drodze nieograniczonego
przetargu ustnego:

• część działki nr 622/11 o pow. 4,5 m²
położonej w rejonie ul. Reymonta
w Niemodlinie,

• działki nr 471/5 pow. 19 m² położonej
w rejonie ul. Boh. Powst. Śl. w Niemodlinie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do
dzierżawy w trybie bezprzetargowym tj. część
działki 456/23 o pow. 1,00 m², położonej przy
ul. Kilińskiego w Niemodlinie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do
zamiany tj. zamienia się za dopłatą działkę nr
431/11 o pow. 131 m² stanowiąca własność
Gminy Niemodlin na działkę 431/15
stanowiącą własność osoby fizycznej poł.
w rejonie ul. Boh. Powstań Śl. w Niemodlinie.

Informacji udziela się w pokoju nr 23
tut. Urzędu, tel. 0774606295 do 7

wew. 209.

ZAKŁAD
GOSPODARKI
KOMUNALNEJ

I MIESZKANIOWEJ
W NIEMODLINIE

INFORMUJE

że w związ ku z wej ściem w ży cie
Usta wy z dnia 9 kwiet nia 2010 ro ku
o udo stęp nia niu in for ma cji go spo -
dar czych i wy mia nie da nych go spo -
dar czych (D. U. Nr 81, poz. 530
z 2010 ro ku), od dnia 14 czerw -
ca 2010 ro ku ZGKiM w Nie mo dli nie
bę dzie mógł zgła szać swo ich dłuż ni -
ków do Kra jo we go Re je stru Dłu gów.

Spra woz da nie Bur mi strza Nie mo dli na
z dzia łal no ści mię dzy se syj nej w okre sie
spra woz daw czym (27.04.2010 r. – 27.05.2010 r.)

• W dniu 29 kwiet nia Bur mistrz spo tkał się z dy rek to ra mi nie mo dliń skich pla có wek oświa to wych
oraz za twier dził ar ku sze or ga ni za cyj ne tych pla có wek na no wy rok szkol ny 2010/2011.

• W dniu 30 kwiet nia Bur mistrz spo tkał się z dy rek to rem Agen cji Nie ru cho mo ści Rol nych w Opo -
lu w spra wie prze zna cze nia środ ków Agen cji na mo der ni za cję uję cia wo dy w Nie mo dli nie.

• W dniu 1 ma ja od był się dru gi Mię dzy na ro do wy Tur niej Pił kar ski o pu char Bur mi strza Nie mo dli na.
• W dniu 3 ma ja od by ła się uro czy sta Se sja Ra dy Miej skiej.
• W dniu 6 ma ja Bur mistrz pod pi sał umo wę na wy ko na nie ka na li za cji w Go ście jo wi cach. W tym

sa mym dniu od by ło się ko lej ne spo tka nie ze spo łu kon sul ta cyj ne go do spraw oświa ty.
• W dniu 7 ma ja od by ło się uro czy ste spo tka nie Bur mi strza z kom ba tan ta mi z oka zji 65 rocz ni cy

za koń cze nia II woj ny świa to wej.
• W dniu 9 ma ja od by ły się gmin ne za wo dy ochot ni czych stra ży po żar nych w Gra czach.
• W dniu 12 ma ja od by ło się dru gie spo tka nie Ko mi te tu do spra wy bu do wy ob wod nic Ny sy i Nie -

mo dli na, pod czas któ re go do ko na no oce ny po stę pu prac pro wa dzo nych przez Ge ne ral ną Dy -
rek cję Dróg Kra jo wych i Au to strad w Opo lu. Ze stro ny gmi ny Nie mo dlin w pra cach Ko mi te tu wzię -
li udział: Bur mistrz oraz Jan i Ma rian Olek sa.

• W dniu 13 ma ja Bur mistrz spo tkał się z przed sta wi cie la mi firm po sia da ją cych kon ce sję na wy -
wóz nie czy sto ści z te re nu gmi ny. Te ma tem spo tka nia by ło wy pra co wa nie za sad kon sul ta cji
nad pro jek tem gmin ne go re gu la mi nu utrzy ma nia czy sto ści oraz pro gra mu go spo dar ki od pa da -
mi. W tym sa mym dniu Bur mistrz wraz ze Skarb ni kiem Gmi ny Ali cją Do ma lew ską pod pi sa li umo -
wy z Za rzą dem Wo je wódz twa Opol skie go na do fi nan so wa nie za dań Pro gra mu Roz wo ju Ob sza -
rów Wiej skich w ra mach osi 4 Le ader.

• W dniach 14 – 21 ma ja trwa ły w gmi nie dzia ła nia prze ciw dzia ła ją ce skut kom po wo dzi. Wpro -
wa dzo no mo ni to ring sta nu po zio mu wo dy w Ny sie Kłodz kiej oraz Ści na wie Nie mo dliń skiej, w któ -
rym obok służb gmin nych, udział bra li soł ty si wsi za gro żo nych pod to pie nia mi. Na sku tek dłu go -
trwa łych opa dów desz czu, wy so kie go po zio mu wód grun to wych oraz wy so kie go po zio mu wód
rze ki Ści na wy N. lo kal nym pod to pie niom lub za la niom ule gło 48 do mów (piw ni ce) ogro dy
dział ko we w Nie mo dli nie oraz ok. 1500 hek ta rów upraw rol ni czych, głów nie w Gra czach, Szy -
dłow cu Śl., Ma gnu szo wi cach, Ma gnu szo wicz kach, Rzę dzi wo jo wi cach oraz Go ście jo wi cach.
Na po trze by prze ciw po wo dzio wych dzia łań za bez pie czo no wor ki oraz pia sek.

• W dniu 18 ma ja Bur mistrz pod pi sał umo wy z klu ba mi spor to wy mi re ali zu ją cy mi za da nia gmi -
ny w za kre sie spor to we go wy cho wa nia dzie ci i mło dzie ży.

• W dniu 21 ma ja Bur mistrz wrę czył do wód oso bi sty Pa nu Paw ło wi Ku rat ni ko wi, no we mu oby wa -
te lo wi pol skie mu, miesz kań co wi na szej gmi ny.

• W dniu 24 ma ja Bur mistrz wziął udział w po sie dze niu Po wia to we go Ze spo łu Za rzą dza nia Kry -
zy so we go w Sta ro stwie Opol skim.

• W dniu 26 ma ja Bur mistrz spo tkał się z pro jek tan tem prze bu do wy ulic: No wej oraz Mic kie wicza.
W spo tka niu uzgad nia ją cym kon cep cję prze bu do wy tych ulic wzię li udział rad ni: Ma rian Olek -
sa oraz Cze sław Pasz kow ski. W tym sa mym dniu Bur mistrz spo tkał się z Za rzą dem Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych „Zło cień” w Nie mo dli nie w ce lu omó wie nia przy czyn za la nia ogro dów
dział ko wych, dzia łań Bur mi strza pod czas po wo dzi oraz po mo cy dział kow com w usu wa niu skut -
ków po wo dzi. Rów nież te go dnia Bur mistrz od był ro bo cze spo tka nie, pod czas któ re go pod ję ta
zo sta ła de cy zja o roz wią za niu umo wy dzier ża wy ba se nu ką pie lo we go w Lip nie w związ ku z nie -
wy wią zy wa niem się dzier żaw cy te go ba se nu z wa run ków umo wy.

• W dniu 27 ma ja go ściem Bur mi strza był Wi ce mar sza łek Wo je wódz twa Opol skie go To masz Ko -
stuś. W trak cie spo tka nia omó wio no ak tu al ne po trze by na szej gmi ny w za kre sie re ali zo wa nych
in we sty cji z udzia łem środ ków ze wnętrz nych oraz pil nej po trze by od two rze nia ob wa ło wań Ści -
na wy w gra ni cach mia sta przez Wo je wódz ki Za rząd Me lio ra cji i Urzą dzeń Wod nych w Opo lu
w ce lu unik nię cia za le wa nia ob sza rów mia sta Nie mo dli na w przy szło ści.

• W okre sie mię dzy se syj nym Gmi na Nie mo dlin otrzy ma ła do fi nan so wa nie z Fun du szu Ochro ny
Grun tów Rol nych w kwo cie 218 600 zło tych na re ali za cję in we sty cji „Bu do wa dróg trans por tu
rol ne go w Sa dach”. Rów nież wnio sek Gmi ny Nie mo dlin do ty czą cy re no wa cji za byt ko wej lam py
w Nie mo dli nie zło żo ny do LGD Part ner stwo Bo rów Nie mo dliń skich otrzy mał po zy tyw ną re ko men -
da cję na do fi nan so wa nia.

Mi ro sław Stan kie wicz
Bur mistrz Nie mo dli na
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PA RĘ SŁÓW O AZBE ŚCIE
Po zo sta łość po la tach 60. i 70. – da chy po kry te pły ta mi azbe sto wy mi w dal -

szym cią gu są smut nym ele men tem pol skie go kra jo bra zu. Sto so wa ne wów czas
bar dzo po wszech nie ze wzglę du na swo ją trwa łość, od por ność na czyn ni ki at -
mos fe rycz ne (głów nie ni ską i wy so ką tem pe ra tu rę) oraz ni ską ce nę po dzień
dzi siej szy sta no wią po kry cie bar dzo wie lu bu dyn ków miesz kal nych, czy go spo -
dar czych w ca łym kra ju. 

Azbest sto so wa ny był nie tyl ko do wy twa rza nia po kryć da cho wych, ale rów nież do pro duk -
cji okła dzin ka na łów wen ty la cyj nych, rur i ele wa cji. Od pa da mi za wie ra ją cy mi azbest utwar dza -
no rów nież pla ce i dro gi. 

Eter nit, czy li pły ta azbe sto wo -ce men to wa, znacz nie tań sza od płyt nie za wie ra ją cych w swym
skła dzie azbe stu, by ła o wie le chęt niej sto so wa na po mi mo swo je go szko dli we go wpły wu. Ni ski
koszt był nie ste ty do brą prze ciw wa gą dla fak tu, iż każ da pły ta eter ni to wa za wie ra w swym skła -
dzie od 11 do 13 % azbe stu po sia da ją ce go wła ści wo ści ra ko twór cze. 

Nie każ dy wie, iż na wet nie ru sza ne eter ni to we po kry cie da chu z ni czym nie za bez pie czo nych
płyt eter ni to wych jest szko dli we ze wzglę du cho ciaż by na fakt, iż pod czas pa da ją cych desz czy
wo da wy my wa z płyt ce men to we spo iwo, cze go skut kiem jest od sło nię cie włó kien azbe stu
i uwal nia nie ich do śro do wi ska na tu ral ne go. Jesz cze więk sze za gro że nie dla ży cia i zdro wia lu -
dzi wy stę pu je pod czas de mon ta żu ta kich po kryć da cho wych przez oso by, któ re nie po sia da ją wie -
dzy na te mat bez piecz ne go usu wa nia azbe stu. Pod czas ścią ga nia po kryć eter ni to wych sta re pły -
ty ła mią się i kru szą przez co włók na azbe stu do sta ją się do or ga ni zmu dro gą od de cho wą wraz
z wdy cha nym po wie trzem. 

Kon takt z py łem azbe sto wym mo że skut ko wać wy stą pie niem cho rób ukła du od de cho we go,
ta kich jak py li ca azbe sto wa, rak płuc, czy prze wle kłe ob tu ra cyj ne za pa le nie oskrze li. W związ ku
z tym w żad nym wy pad ku nie na le ży na wła sną rę kę usu wać sta rych po kryć eter ni to wych, ani
in nych ele men tów za wie ra ją cych azbest. W ta kim przy pad ku na le ży sko rzy stać z usług wy spe -
cja li zo wa nych firm. 

Rów nież Gmi na Nie mo dlin nie jest wol na od bu dyn ków po kry tych eter ni tem. We dług sta -
nu na 2008 r. na jej te re nie ilość wy ro bów za wie ra ją cych azbest wy no si 35 562 m. W związ ku
z tym w Gmi nie Nie mo dlin, w naj bliż szym cza sie, pla nu je się opra co wa nie pro gra mu usu wa nia
wy ro bów za wie ra ją cych azbest. 

Szcze gól ne za sa dy po stę po wa nia z od pa da mi za wie ra ją cy mi azbest
re gu lu je m. in.:

• Usta wa z dnia 19 czerw ca 1997 r. o za ka zie sto so wa nia wy ro bów za wie ra ją cych azbest
(Dz. U Nr 101, poz. 628 z 1997 r. z późn. zm.); ostat nia no we li za cja zo sta ła wpro wa dzo -
na usta wą z dnia 22 grud nia 2004r. „o zmia nie usta wy o za ka zie sto so wa nia wy ro bów
za wie ra ją cych azbest” (Dz. U. Nr 10, poz. 72, z 2005r); na pod sta wie tej zmia ny z dniem 1
stycz nia 2005 r. obo wią zu je w Pol sce – po dob nie jak w ca łej Unii Eu ro pej skiej – za kaz sto -
so wa nia i ob ro tu azbe stem i wy ro ba mi za wie ra ją cy mi azbest;

• Usta wa z dnia 27 kwiet nia 2001 r. – Pra wo ochro ny śro do wi ska (tekst jed no li ty Dz. U.
z 2008 r. Nr 25, poz. 150);

• Usta wa z dnia 27 kwiet nia 2001 r. o od pa dach (tekst jed no li ty Dz. U. z 2007 r. Nr 39,
poz. 251 z późn. zm.);

• oraz zwią za ne z ni mi roz po rzą dze nia wy ko naw cze.

Ra da Mi ni strów Rze czy po spo li tej Pol skiej w dniu 14 ma ja 2002 ro ku przy ję ła „Pro gram usu -
wa nia azbe stu i wy ro bów za wie ra ją cych azbest sto so wa nych na te ry to rium Pol ski”. Pro gram ten
obej mu je okres 30-let ni, tj. la ta 2003 – 2032. 

W dniu 14 lip ca 2009 r. Ra da Mi ni strów Rze czy po spo li tej Pol skiej pod ję ła uchwa łę w spra -
wie usta no wie nia pro gra mu wie lo let nie go „Pro gram Oczysz cza nia Kra ju z Azbe stu na la ta 2009-
2032”. „Pro gram Oczysz cza nia Kra ju z Azbe stu na la ta 2009-2032” jest kon ty nu acją i ak tu ali -
za cją ce lów oraz dzia łań usta lo nych w „Pro gra mie usu wa nia azbe stu i wy ro bów za wie ra ją cych
azbest sto so wa nych na te ry to rium Pol ski”. 

„Pro gram Oczysz cza nia Kra ju z Azbe stu na la ta 2009-2032” prze wi du je in ten sy fi ka cję
wszyst kich dzia łań do 2012 ro ku, tak aby w la tach 2012-2013 do ko nać do kład nej ana li zy i oce -
ny re ali za cji ce lów za war tych w pro gra mie oraz opra co wać je go ak tu ali za cję do 2015 ro ku. W la -
tach 2012-2015 pla no wa ne jest wy ko na nie ca ło ścio we go pod su mo wa nia do tych czas prze pro -
wa dzo nych dzia łań oraz osią gnię tych ce lów, rów nież po przez wskaź ni ki oce ny re ali za cji
„Pro gra mu Oczysz cza nia Kra ju z Azbe stu na la ta 2009-2032”.

W Wy dzia le Rol nic twa, Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi Urzę du Miej -
skie go w Nie mo dli nie wszyst kie za in te re so wa ny oso by mo gą otrzy mać wy kaz firm zaj mu ją cych
się usu wa niem wy ro bów za wie ra ją cych azbest. 

In for ma cji na te mat do fi nan so wa nia za dań z za kre su usu wa nia azbe stu moż na za się gnąć
w Wo je wódz kim Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Opo lu.

In spek tor Ali cja Se wił ło

W dniach 27 ma ja
i 2 czerw ca 2010 r. od by ły
się ko lej ne LVI i LVII Se sje
Ra dy Miej skiej w Nie mo -
dli nie, w ra mach któ rych

pod ję to na stę pu ją ce
uchwa ły:

LVI se sja RM, 27.05.2010

1) uchwa ła Nr LVI /382/2010 –
w spra wie: przy spie sze nia dzia łań Sa mo -

rzą du Wo je wódz twa Opol skie go na rzecz
bu do wy zbior ni ka re ten cyj ne go na rze ce
Ści na wie Nie mo dliń skiej;

2) uchwa ła Nr LVI /383/2010 – w spra -
wie part ner stwa przy re ali za cji za da nia
pod na zwą „Bu do wa chod ni ka w cią gu dro -
gi po wia to wej nr 1516 O Nie mo dlin – Skar -
bi szo wi ce w Nie mo dli nie ul. Rey mon ta”;

3) uchwa ła Nr LVI /384/2010 –
w spra wie wy ra że nia zgo dy na za war cie

z Mia stem Opo le po ro zu mie nia do ty czą ce -
go prze ję cia za da nia w za kre sie ob ję cia
dzia ła nia mi pro fi lak tycz ny mi osób za gro żo -
nych uza leż nie niem od al ko ho lu, do pro wa -
dzo nych w sta nie nie trzeź wo ści do Izby Wy -
trzeź wień Miej skie go Ośrod ka Po mo cy
Oso bom Bez dom nym i Uza leż nio nym
w Opo lu;

4) uchwa ła Nr LVI /385/2010 –
w spra wie zmian bu dże tu Gmi ny Nie mo -

dlin na rok 2010;
5) uchwa ła Nr LVI /386/2010 –

w spra wie za cią gnię cia kre dy tu na re ali za -
cję in we sty cji pn. „Bu do wa dróg na osie dlu
Cho pi na w Nie mo dli nie”;

6) uchwa ła Nr LVI /387/2010 –
w spra wie za cią gnię cia dłu go ter mi no wej

po życz ki na re ali za cję in we sty cji.

LVII se sja RM, 2.06.2010

1) uchwa ła Nr LVII/388/10 – w spra -
wie zmian bu dże tu Gmi ny Nie mo dlin
na rok 2010;

2) uchwa ła Nr LVII/389/10 – w spra -
wie za cią gnię cia kre dy tu dłu go ter mi no we -
go na re ali za cję in we sty cji;

3) uchwa ła Nr LVII/390/10 – w spra -
wie wy stą pie nia z wnio skiem o znie sie nie
urzę do wej na zwy przy siół ka Go ście jo wicz ki;

4) uchwa ła Nr LVII / 391 /10 – w spra -
wie wy stą pie nia z wnio skiem o znie sie nie
urzę do wej na zwy przy siół ków Mar szów
i Piel grzy mo wi ce;

5) uchwa ła Nr LVII / 392 /10 – w spra -
wie wy stą pie nia z wnio skiem o znie sie nie
urzę do wej na zwy osa dy Li go ta.

Peł ne tek sty uchwał RM w wer sji
elek tro nicz nej moż na zna leźć
w Biu le ty nie In for ma cji Pu blicz nej
na stro nie in ter ne to wej Urzę du
Miej skie go – www.nie mo dlin.pl,
a tak że za po znać się z ni mi w Biu -
rze Ra dy Miej skiej w Urzę dzie Miej -
skim w Nie mo dli nie.



Te go rocz ne uro czy sto ści zwią za ne
z ob cho da mi Dnia Dziec ka, or ga ni zo wa ne
przez Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie, od -
by ły się 1 czerw ca. Dzie ci młod sze ze Stu -
dia Pio sen ki pro wa dzo ne go przez To ma -
sza Ło zo wic kie go oraz gru py ta necz ne,
któ ry mi opie ku je się Agniesz ka Kar das,
za pre zen to wa ły swój kunszt wo kal ny
uczniom szkół pod sta wo wych i przed -
szko li, licz nie wy peł niającym sa lę wi do -
wi sko wą. 

Mło dzi wy ko naw cy w go dzin nym pro gra mie
do star czy li ze bra nej pu blicz no ści wie lu wra żeń ar -
ty stycz nych. Wszyst kim ze bra nym bar dzo spodo bał
się wy stęp bra ci Do mi ni ka i Mi ło sza Cym ba łów
wspie ra nych przez Mi cha ła Kol ma na. Mło dzi ar ty -
ści roz ba wi li wszyst kich ma łą ka ba re to wą scen ką
w spe cjal nie za aran żo wa nej cho re ogra fii. W fi na -
le pod su mo wu ją cym część ar ty stycz ną mło dzi pio -
sen ka rze i tan ce rze za pre zen to wa li wiel kie spon ta -
nicz ne show do pio sen ki z re per tu aru Skal dów pt.
„Wio sna”. 

Po czę ści ar ty stycz nej od by ło się wiel kie ry so wa -
nie kre dą po as fal cie. Młod si adep ci sztuk pla stycz -
nych z wiel kim za an ga żo wa niem two rzy li swo je prze -
pięk ne dzie ła – spo rych roz mia rów, na to miast nie co
star si two rzy li swo je wi zje w ho lu Ośrod ka Kul tu ry. 

W go dzi nach po łu dnio wych du żym za in te re so -
wa niem cie szy ła się za ba wa ka ra oke. Każ dy mógł
spró bo wać swo ich zdol no ści wo kal nych śpie wa jąc
do pod kła dów mu zycz nych i wcie la jąc się w wiel -
kie gwiaz dy mu zy ki roz ryw ko wej. Wy bór prze bo -
jów był dość du ży, dla te go każ dy uczest nik za ba -
wy zna lazł coś od po wied nie go dla sie bie.
O go dzi nie 16.00 od by ła się dłu go ocze ki wa na
dys ko te ka. Uczest ni cy za ba wy z wiel kim za pa łem
bra li udział w przy go to wa nych przez or ga ni za to -
rów licz nych kon kur sach. 

Dzie ciom naj bar dziej spodo ba ła się „za ba wa
w krze sła”, ka ra oke, kon kurs tań ca. Wszy scy zwy -
cięz cy zo sta li uho no ro wa ni drob ny mi upo min ka mi
w po sta ci ak ce so riów szkol nych i pla stycz nych.
Dla uczest ni ków dys ko te ki przy go to wa no rów nież
słod ki po czę stu nek w po sta ci pysz nych cia stek
i na po jów. 

Ob cho dy Dnia Dziec ka przy go to wa li in struk to -
rzy: To masz Ło zo wic ki i Mi chał Gra czyk oraz dy rek -
tor Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie Ka ta rzy na Pa szu -
la – Gryf.

M.G. 

PULS
Niemodlina
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W dniu 29 ma ja br. na obiek cie bo isk
wie lo funk cyj nych „OR LIK 2012” od był
się co rocz ny Tur niej Pił ki Noż nej Dziew -
cząt i Chłop ców o Pu char Pre ze sa Klu -
bu 2000. Ze spo ły ze szkół pod sta wo -
wych Nie mo dli na, Gra czy i Gra bi na
ry wa li zo wa ły przez ca łe so bot nie przed -
po łu dnie wal cząc o jak naj lep szy wy nik,
pu cha ry i na gro dy.

W ka te go rii dziew cząt zwy cięz cą za wo dów
zo stał ze spół ze Szko ły Pod sta wo wej Nr 2 z Nie -
mo dli na. W ka te go rii chłop ców w tym ro ku zwy -
cię żył ze spół Szko ły Pod sta wo wej w Gra bi nie
przed dru ży ną SP z Gra czy i ze spo łem SP Nr 1
w Nie mo dli nie.

Wszyst kim uczest ni kom za wo dów za pew nio -
no na po ję i cie pły po si łek przy go to wa ny i wy da wa -
ny przez człon ków Klu bu 2000. Na za koń cze nie
tur nie ju każ dy z ze spo łów otrzy mał pa miąt ko wy
pu char i ze staw sło dy czy oraz upo min ków ufun do -
wa nych przez klub. 

Do dat ko wą atrak cja te go rocz ne go tur nie ju
by ło zor ga ni zo wa nie po dob nie, jak mie siąc wcze -
śniej, bie gów prze ła jo wych dla dzie ci ze Szko ły
Pod sta wo wej Nr 1 dla klas od pierw szej do pią -
tej. Był to bar dzo do bry po mysł, o czym świad czy
bar dzo li czy udział dzie ci oraz do pin gu ją cych
ich ro dzi ców. Każ dy z uczest ni ków otrzy mał słod -
ki upo mi nek, a naj lep si dy plo my i pa miąt ko we
me da le.

Woj ciech Kwie ciń ski

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA

Dzień Dziec ka z Klu bem 2000

Gotowi do startu

Uczestnicy dyskoteki

Plastycy

Rytmix przedszkolaki

Dzień Dziec ka z Ośrod kiem
Kul tu ry w Nie mo dli nie
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W so bo tę 29 ma ja br. Bank Za chod ni
wNie mo dli nie przy go to wał wie le atrak cji dla
naj młod szych miesz kań ców Nie mo dli na. 

Licz nie przy by łych go ści przy wi ta ła dy rek tor Od -
dzia łu Ban ku Za chod nie go w Nie mo dli nie Pa ni Gra -
ży na Olek sy, któ ra krót ką po gan ką wpro wa dzi ła
w dzie ci w taj ni ki swo jej pra cy, a na stęp nie za ini cjo -
wa ła po szu ki wa nie „dusz ka skarb czy ka” strze gą ce -
go ban ko we go skarb ca. Dzie ci mo gły zaj rzeć w każ -
dy za ka ma rek, przyj rzeć się nie zna nej im do tąd
pra cy ban kow ca. 

Na stęp nie roz po czę ły się kon kur sy i za ba wy,
wśród któ rych zna lazł się kon kurs tań ca oraz kon kurs
pla stycz ny, któ re go te ma tem by ło „Mo je wy obra że -
nie o skarb cu”. Kon kurs pla stycz ny pod su mo wa ła
wy sta wa prac oraz słod kie na gro dy. Ko lej ną atrak cją
by ło ma lo wa nie kre dą par kin gu przy obiek cie, ma lo -
wa nie twa rzy i śpie wa nie pio se nek. Fe styn pod su mo -

wa ło spo tka nie z po li cjan tem, któ ry udzie lił kil ka
wska zó wek, jak za cho wy wać się w sy tu acjach trud -
nych, za gra ża ją cych ży ciu i zdro wiu czło wie ka. 

Na sza ini cja ty wa to pró ba uka za nia no wej twa -
rzy ban ku, in nej, niż tej zwią za nej tyl ko z na szą pra -
cą. Trze ba otwie rać się na spo łe czeń stwo lo kal ne,
two rzyć przy ja zny wi ze ru nek, mar kę. Po przez na sze
dzia ła nia chce my wyjść do lu dzi – po wie dzia ła na -
szej re dak cji dy rek tor Ban ku Za chod nie go Pa ni Gra -
ży na Olek sy. 

Im pre za przy go to wa na przez bank wy pa dła
zna ko mi cie. W tle roz brzmie wa ją ca mu zy ka, licz na
fre kwen cja, wspa nia ła po go da, do sko na ła or ga ni za -
cja i smacz ny po czę stu nek przy go to wa ny przez pra -
cow ni ków spra wi ły, że czas spę dzo ny w mu rach ban -
ko wych upły nął po cie chom i ich ro dzi com w mi łej
i sym pa tycz nej at mos fe rze.

Red.

W Szko le Pod sta wo wej nr 1 w Nie mo dli nie
Dzień Dziec ka to rów nież Dzień Pa tro na Szko -
ły – Ja nu sza Kor cza ka. Na ten świą tecz ny
dzień, Sa mo rząd i Sa mo rzą dzik Uczniow ski
pod opie ką pa ni Mał go rza ty Kró li kow skiej,
Agniesz ki Ka li ciń skiej i Elż bie ty Sta che ry przy -
go to wał pro gram ar ty stycz ny po świę co ny syl -
wet ce pa tro na, twór cy ory gi nal ne go sys te mu
wy cho wa nia opie kuń cze go. Wy cho wa nia opar -
te go na za ufa niu, mi ło ści, sza cun ku i po ro zu -
mie niu się z dziec kiem. We dług Kor cza ka dziec -
ko na le ży po strze gać ja ko rów no rzęd ne go
part ne ra, a re la cje mię dzy je go świa tem i do ro -
słych na le ży bu do wać na wza jem nym za ufa -
niu. Chciał, aby sy tu acja dzie ci w spo łe czeń -
stwie ule gła zmia nie, by dzie ci nie by ły
nie wol ni czo za leż ne od swo ich ro dzi ców. Do ma -
gał się, by ak cep to wa no je ta ki mi ja kie są na co
dzień. Swo im wy cho wan kom ży czył „niech bę -
dzie ma ło smut ku i łez, a du żo ra do ści”.

Uzu peł nie niem czę ści ar ty stycz nej by ły wy stę -
py ze spo łów ta necz nych, pro wa dzo nych przez pa -
nią Bar ba rę Ko ło dyń ską i Syl wię Waj dę. 

Świę to Szko ły to tak że oka zja do wy róż nie -
nia i na gro dze nia uczniów bio rą cych udział

w kon kur sach przed mio to wych i ar ty stycz nych
oraz za wo dach spor to wych. Na gro dy otrzy ma -
li też ucznio wie klas trze cich i szó stych, któ rzy
osią gnę li naj wyż sze wy ni ki w spraw dzia nach
kom pe ten cji na za koń cze nie I i II eta pu edu ka cyj -

ne go. I tak w spraw dzia nie kom pe ten cji trze cio -
kla si sty naj wyż szy wy nik – 40 pkt. na 40 moż li -
wych uzy ska li Iza be la Kyć i Kac per Pie trzak
z kl. III b (śred nia szko ły to 32,7%). 

Na to miast w spraw dzia nie kom pe ten cji
szó sto kla si stów naj lep szy wy nik – 38pkt. na 40
moż li wych uzy ska ła Do mi ni ka Zbro ja z kl. VI b
(śred nia szko ły to 25,1% i jest wyż sza od śred -
niej gmi ny – 23,8% i śred niej wo je wódz twa –
24,5%). 

Za spra wą człon ków Brac twa Ry cer skie go
z Zię bic (Cho rą giew Księ stwa Zię bic kie go) po za -
koń cze niu czę ści ar ty stycz nej ucznio wie mo gli
prze nieść się w cza sy śre dnio wie cza. Du żym za -
in te re so wa niem cie szy ły się po ka zy uzbro je nia,
wal ki ry cer skie, za ba wy ple bej skie oraz scen ki ro -
dza jo we. 

Mał go rza ta Kró li kow ska

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA

Dzień Dziec ka w Banku
Zachodnim w Niemodlinie

W Kor cza kow skim sze re gu
idzie my przez świat...

Dzień Dziecka w banku Konkurs plastyczny

Powitanie gości
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PN: Od ilu lat peł ni Pa ni funk cję dy rek -
to ra szko ły? Ja kie są Pa ni naj więk sze osią -
gnię cia, któ ry mi mo że się po chwa lić?

Jo lan ta Włoch: Dy rek to rem szko ły w Ro -
gach je stem od 1998 ro ku. Do sko na le pa mię tam ten
pierw szy dzień wrze śnia, któ ry dla mnie oso bi ście był
zna czą cym dniem – (ob ję cie sta no wi ska), ale przede
wszyst kim dla te go, że w tym też dniu w Ro gach,
w nie wiel kiej wiej skiej szko le, od by wa ła się Wo je -
wódz ka In au gu ra cja Ro ku Szkol ne go. Od da wa no
wte dy do użyt ku no wą sa lę gim na stycz ną. Uro czy -
stość ta by ła zwień cze niem ka den cji od cho dzą cej
na eme ry tu rę Pa ni Ma rii Wa sy lik. Tak więc mia łam
uła twio ny start. Przej mo wa łam w za rzą dza nie no wy
bu dy nek sa li, od no wio ną ele wa cję na bu dyn ku głów -
nym, za dba ne oto cze nie, a przede wszyst kim do -
brze zor ga ni zo wa ny ze spół lu dzi. 

Za pew ne wie lu po wie dzia ło by – kom for to wa sy -
tu acja – tak, ale też ogrom na od po wie dzial ność –
utrzy ma nie za sta ne go po zio mu szko ły, kon ty nu acja
wy pra co wa nych me tod dzia ła nia, a jed no cze śnie jej
dal szy sys te ma tycz ny roz wój. Wte dy to uzna łam, że
po win nam się sku pić na kon ty nu owa niu tych do -
brych, wy pra co wa nych już tra dy cji (bo prze cież tra -
dy cja to nic in ne go jak po wta rzal ność, a po wta rzal -
ność za wsze da je po czu cie bez pie czeń stwa),
a jed no cze śnie na udo sko na la niu wy po sa że nia szko -
ły i dba ło ści o jej po ziom edu ka cyj ny. 

Mój naj więk szy za wo do wy suk ces? Jesz cze
przede mną, bo gdy by się oka za ło, że jest już za mną
to nie wró ży mi do brze na przy szłość. A tak na po -
waż nie – uwa żam, że du żym suk ce sem jest to, iż ja -
ko ze spół po tra fi my otwo rzyć szko łę na do dat ko we
za da nia i pro jek ty. 

Pierw szym z ta kich pro jek tów, któ re go się pod ję -
li śmy w 2004 ro ku był udział w pro gra mie EFS „Pra -
cow nie kom pu te ro we dla szkół” i uzy ska nie już wte -
dy no wo cze snej pra cow ni mul ti me dial nej z do stę pem
do in ter ne tu. A nie by ło to ta kie oczy wi ste jak wy da -
je się dzi siaj. Ko lej nym wy zwa niem by ło uzy ska nie cer -
ty fi ka tu w pro gra mie MEN „Szko ła z kla są”. Zdo by cie
te go wy róż nie nia by ło efek tem in ten syw nej pra cy ca -
łe go obec ne go ze spo łu, ale też na ten suk ces zło ży ły
się dłu gie la ta wcze śniej sze go kształ to wa nia ob ra zu
szko ły i ja ko ści jej pra cy. Cer ty fi kat mo bi li zu je szko łę,
ale tak że zo bo wią zu je, dla te go ty tuł „Szko ły z kla są”
wy ko rzy stu je my przy pro mo cji szko ły, ale ma my świa -
do mość jak wiel ka wią że się z tym od po wie dzial -
ność. W związ ku z tym nie ustan nie pra cu je my
nad po sze rze niem na szej ofer ty. Dzię ki uczest nic twu
w pro gra mie „Mo bil na szko ła w Gmi nie Nie mo dlin”
pro wa dzo nych jest sze reg za jęć po za lek cyj nych. 

Pro gram „Ra do sna szko ła” po zwo lił na po zy -
ska nie sa li za baw re kre acyj nych dla naj młod szych
uczniów. Z cen ne go za ple cza w po sta ci zróż ni co wa -
ne go przy rod ni czo śro do wi ska uda ło nam się uczy -
nić spo ry atut szko ły. Wśród zie le ni po wstał pięk ny
plac za baw, z któ re go ko rzy sta ją nie tyl ko ucznio wie,
ale też od wie dza ją cy nas w go dzi nach po po łu dnio -
wych ro dzi ce z ma lusz ka mi. Jest to po pro stu miej -
sce do re kre acji dla wszyst kich. Zresz tą ca ły, dość ob -
szer ny te ren szko ły, speł nia funk cję par ku
wy po czyn ko we go dla miesz kań ców. Ko lej nym osią -
gnię ciem jest to, że na sze kla so pra cow nie wzbo ga -
ci ły się w za ple cza ma te ria ło we, za ku pi li śmy es te tycz -
ne ko lo ro we me ble do każ dej kla sy. Prak tycz nie
wszy scy na uczy cie le ma ją na biur ku swój wła sny
kom pu ter z do stę pem do in ter ne tu. Po sia da my ta bli -
cę in te rak tyw ną, przez co za ję cia edu ka cyj ne są bar -
dziej in te re su ją ce dla uczniów. 

Dzię ki współ pra cy z Gmin ną Ko mi sją Roz wią zy -
wa nia Pro ble mów Al ko ho lo wych uda ło się otwo rzyć
świe tli cę śro do wi sko wą, któ ra dzia ła przez dwa dni
w ty go dniu. W tym ro ku pod czas wa ka cji pla no wa ny
jest kom plek so wy re mont da chu na bu dyn ku szko ły.
Obec nie trwa ją pra ce przy go to waw cze do prze tar gu. 

Je ste śmy ma łą szko łą, ale z du ży mi am bi cja mi.
Od kil ku lat współ pra cu je my ze szko łą tań ca w Cze -
chach. Chcę pod kre ślić du żą za słu gę Pa ni Bo że ny
Ga li, któ ra to za ini cjo wa ła tę współ pra cę i moc no an -
ga żu je się w jej kon ty nu ację i ca ło kształt ży cia szko -
ły. Nasz ze spół dzie ci tań czą cych ma moż li wość do -
sko na le nia swo ich umie jęt no ści na wspól nych
warsz ta tach ta necz nych pod kie run kiem na uczy cie -
li tań ca z te atru w Pra dze. Czy dla tak ma łej szko ły
to nie jest suk ces? Dwa, trzy ra zy do ro ku po dej mu -
je my pro jek ty, przed się wzię cia, któ re skut ku ją po ka -
za niem cze goś szcze gól ne go. Or ga ni zu je my im pre -
zy in te gru ją ce szko łę z lo kal nym śro do wi skiem.
Ma my wie lu przy ja ciół, któ rzy po dzie la ją na sze prio -
ry te ty. At mos fe ra pa nu ją ca w szko le sprzy ja roz wo -
jo wi. Or ga ni zo wa li śmy na przy kład wy sta wy fo to gra -
ficz ne, pik ni ki ro dzin ne czy co rocz ne spo tka nie
wi gi lij ne. Przy oka zji okrą głych rocz nic or ga ni zu je my
zjaz dy ab sol wen tów – od by ły się ta kie z oka zji 30
i 40-le cia szko ły. 

Trzy la ta te mu od by ły się w szko le jej 45. uro dzi -
ny. Jed nak praw dzi wym osią gnię ciem jest przede
wszyst kim chęć sa mo roz wo ju, któ rej pod sta wą, a za -
ra zem wa run kiem, jest twór cze śro do wi sko. Pro wa dzi -
my oży wio ną dzia łal ność ar ty stycz ną. Szko ła sły nie
z wy so kie go po zio mu wy stę pów ak tor skich. Po wo ła -
li śmy ze spół ar ty stycz ny. W tym przed się wzię ciu cho -
dzi ło nam o to, aby zwró cić uwa gę, że wiej ska szko -
ła jest też ta kim ma łym cen trum kul tu ro twór czym
i po tra fi przy cią gnąć nie tyl ko dzie ci, ale też do ro słych
miesz kań ców oko licz nych miej sco wo ści. 

Do osią gnięć w koń cu mo gę za li czyć suk ce sy na -
uczy cie li i uczniów, na sze wspól ne spo tka nia, wy -
ciecz ki, po wro ty na szych ab sol wen tów, mi łe i do bre
sło wa uczniów i ro dzi ców o na szej pra cy, o la tach
spę dzo nych w tej szko le. 

PN: Pro szę o kil ka słów na te mat hi sto -
rii szko ły w Ro gach

Jo lan ta Włoch: Szko ła zo sta ła za ło żo na
w 1962 ro ku w znisz czo nej re zy den cji zam ko wej.
W ma ju 1962 ro ku po wstęp nych spo tka niach z ro -
dzi ca mi, pod prze wod nic twem pierw sze go kie row ni -
ka szko ły ZDZI SŁA WA WA SY LI KA, roz po czę ły się
pierw sze pra ce za go spo da ro wa nia te re nu, wy ko na -
nia ogro dze nia, upo rząd ko wa nia te re nu i wy bu do -
wa nia dro gi do jaz do wej do szko ły. 

I tak w dniu 1 wrze śnia 1962 ro ku– mo gli wejść
do no wych po miesz czeń – pierw si ucznio wie sied -
mio kla so wej szko ły w RO GACH. Kla sy młod sze I –
IV by ły łą czo ne. W są sied nich wio skach: Tłu sto rę by,

Rosz ko wi ce, Gó ra i Kra sna Gó ra by ły szko ły z kla sa -
mi I – IV rów nież łą czo ny mi. Od kla sy V wszy scy ci
ucznio wie kon ty nu owa li na ukę w szko le w Ro gach. 

W czerw cu 1963 ro ku mu ry tej szko ły opu ści li
pierw si ab sol wen ci, by ło ich dwu na stu. Pierw szy mi
pe da go ga mi szko ły sied mio kla so wej by li: MA RIA
WA SY LIK, ZDZI SŁAW WA SY LIK, JA DWI GA NIEC -
KARZ, PIOTR BAN DROW SKI. 

W 1973 ro ku w wy ni ku re or ga ni za cji szkol nic twa
i li kwi da cji szkół z kla sa mi I – IV szko ła w RO GACH
sta ła się szko łą ośmio kla so wą – obej mu ją cą na ucza -
niem uczniów ze wszyst kich są sied nich wio sek, tak -

że z Kra snej Gó ry. Do gro na na uczy cie li do łą czy li; KA -
ROL KO PIJ, KA ZI MIERZ RÓ ŻAŃ SKI, DA NU TA DE -
DICH, JA NI NA BŁA SIAK, KRY STY NA BAN DROW -
SKA, STA NI SŁA WA STA NO SZEK.

W 1974 ro ku dy rek to rem szko ły zo sta ła MA -
RIA WA SY LIK, któ ra peł ni ła swo ją funk cję do ro -
ku 1998. W na stęp nych la tach gro no pe da go gicz ne
zwięk sza ło się i obec nie li czy 11 osób. 

Cie ka we by ły kar ty hi sto rii tej szko ły i wie le
zmian na stą pi ło od tej pa mięt nej da ty 1 wrze -
śnia 1962 ro ku. Po wsta wa ły no we kla sy, bo iska spor -
to we, udo sko na lo no wy po sa że nie szko ły w po mo ce
dy dak tycz ne, dba no o es te ty kę i pięk ny wy gląd te re -
nów przy szko le. 

W 1997 ro ku szko ła na sza otrzy ma ła imię TA DE -
USZA KO ŚCIUSZ KI oraz sztan dar i ta bli cę pa miąt ko -
wą ufun do wa ną przez ro dzi ców i przy ja ciół szko ły.
Wiel kim suk ce sem by ło od da nie do użyt ku w ro -
ku 1998 pa wi lo nu spor to we go. 

Rok 1999 to rok zmian w szkol nic twie. W wy ni -
ku re for my, szko ła na sza sta je się 6 – kla so wą szko -
łą pod sta wo wą sku pia ją cą na dal w swo im ob wo dzie
dzie ci z 7 miej sco wo ści. 

Dzi siej sza szko ła jest nie wąt pli wie in na wzbo ga -
co na o no wo ści tech no lo gii mul ti me dial nej, ale na -
dal ta ka zwy czaj na, a za ra zem wy jąt ko wa. 

W wie lu sfe rach wy kra cza po za ogra ni cza ją ce ją
ra my. My ślę, że hi sto rię szko ły two rzą nie da ty i na zwy,
lecz lu dzie. Oni są du szą każ dej in sty tu cji i oni kształ -
tu ją jej ży cie. To oni po zo sta ją w pa mię ci na za wsze. 

O szko le w Ro gach moż na by mó wić wie le i dłu -
go. Na prze strze ni lat zmie nia ła swo je ob li cze, struk -
tu rę, po ko le nia wy cho wan ków, ka drę kie row ni czą
i na uczy ciel ską. W isto cie jed nak po zo sta ła ta ka sa -
ma – jest nie tyl ko waż ną i nie odzow ną czę ścią lo kal -
nej rze czy wi sto ści, ale jest też czę ścią na sze go ży cia.

PN: Ja ko dy rek tor ka jest Pa ni zna na
z pre cy zji i do kład no ści, a pry wat nie ja ką
jest Pa ni oso bą (za in te re so wa nia, pa sje)?

Jo lan ta Włoch: Kim je stem pry wat nie...? Po -
wie dzia ła bym, że ta ką dziew czy ną z są siedz twa.
W Ro gach miesz kam od za wsze (z krót ki mi prze rwa -
mi na na ukę), zna ją mnie tu wszy scy. Po do ba mi się
ten cią gły kon takt z ludź mi. Lu bię lu dzi. W chwi lach
wol nych lu bię po sie dzieć z książ ką, z ga ze tą czy
spa ce ro wać po le sie. Ko rzy stam z uro ków oko li cy….
Ostat nio od kry łam świet ny spo sób na re laks – nor -
ding wal king. Ta ki spa cer po le śnych dróż kach wspa -
nia le do tle nia. Po le cam każ de mu. Nie lu bię za tło czo -
nych miejsc. Wo lę ci szę, spo kój, bo wte dy moż na
zna leźć czas na re flek sję, po by cie z sa mym so bą.
Uwiel biam spa ce ry po gó rach, wa ka cyj ne wy le gi wa -
nie się na pla ży nie jest dla mnie. Wo lę po zna wać
oko li cę. Ce nię so bie przy jaźń, mam grup kę przy ja -
ciół, z któ ry mi mo gę prze no sić gó ry, a ner wy naj le -
piej ko ję szar lot ką z bi tą śmie ta ną. My ślę, że je -
stem spon ta nicz na, ale lu bię po rzą dek (sze ro ko
po ję ty), a na de wszyst ko ak tyw ność i za an ga żo wa -
nie w to, co ro bię. 

PN: Naj lep si ucznio wie szko ły i ich osią -
gnię cia?

Jo lan ta Włoch: Bio rąc pod uwa gę szko łę
pod sta wo wą, to te osią gnię cia nie są mo że ta kie
spek ta ku lar ne, bo my, jak wy ni ka z na zwy, przy go -
to wu je my uczniów w za kre sie pod sta wo wym –
wy pra co wu je my te pod sta wy, któ re w dal szym to -
ku edu ka cji są do strze ga ne i udo sko na la ne.
Cie szy my się więc suk ce sa mi na szych uczniów

Na sze szko ły

PULS
Na sza szko ła jest czę ścią na sze go ży cia
Z Jolantą Włoch, dy rek torem Szko ły Pod sta wo wej w Ro gach,
roz ma wia Mi chał Gra czyk.
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w szko łach wyż sze go szcze bla. Kie dy w gim na -
zjach są te zdol no ści wy chwy ty wa ne i roz wi ja ne –
a mu szę przy znać, że są – i gdy wśród lau re atów
gim na zjal nych kon kur sów i za wo dów sły szy my na -
zwi ska na szych ab sol wen tów od czu wa my peł ną
sa tys fak cję z przy go to wa nych pod wa lin. Nie mniej
jed nak, my ja ko szko ła, też mo że my po chwa lić się
osią gnię cia mi na szcze blu gmi ny, wo je wódz twa,
a tak że i kra ju. Na prze strze ni ostat nich lat wie lu
na szych uczniów przy czy ni ło się do suk ce sów szko -
ły za rów no w trak cie na uki, jak i ja ko ab sol wen ci.
Pro cen to wo bio rąc pod uwa gę licz bę uczniów –
uwa żam, że ma my spo re osią gnię cia na róż nych
szcze blach i w róż nych dzie dzi nach; na szcze blu
ogól no pol skim – w pro jek cie „Mo ja ma ła oj czy -
zna” – II miej sce w kra ju. Szcze bel wo je wódz ki to
cho ciaż by te go rocz na lau re at ka w kon kur sie z j.
pol skie go – wy cho wan ka Pa ni Kry sty ny Kuź niak –
Ania Pro che ra. Z ko lei na szcze blu gmin nym w tym
ro ku szkol nym Ania Pro che ra przy go to wy wa na
pod kie run kiem Pa ni Agniesz ki Wrzo dek – Bed nar -
czyk zdo by ła też I miej sce w kon kur sie ma te ma -
tycz nym. Du żym osią gnię ciem jest te go rocz ny wy -
nik ze spraw dzia nu kom pe ten cji
klas VI – ucznio wie na si uzy ska li 25 pkt, co da je
śred nią punk tów po wy żej śred niej gmi ny i wo je -
wódz twa. W po przed nich la tach by li śmy mi strza -
mi po wia tu w tur nie ju wie dzy o bez pie czeń stwie
ru chu dro go we go. Wy cho wa nek P. Kry sty ny Ku -
śnierz, ów cze sny uczeń kla sy III  – Prze mek Mi cun
był fi na li stą wszyst kich trzech kon kur sów (ma te -
ma tycz ne go, czy tel ni cze go i or to gra ficz ne go) klas
młod szych na szcze blu gmin nym. Ma my też osią -
gnię cia w spo rcie – na sze ko szy kar ki do tar ły
do pół fi na łów wo je wódz kich, a w po wie cie mo że -
my z ko lei po szczy cić się mi strzo stwem w pi łecz ce
pa lan to wej. Mu szę przy znać, że je stem dum na
z więk szo ści na szych uczniów i ab sol wen tów. A ci,
za któ rych cza sa mi mu si my się wsty dzić, ule ga ją
po wo li po zy tyw nej pre sji więk szo ści.

PN: Ja kie są Pa ni naj więk sze, nie zre ali -
zo wa ne do tej po ry, ma rze nia do ty czą ce
szko ły w Ro gach?

Jo lan ta Włoch: Mam kil ka, nie zre ali zo -
wa nych jesz cze ma rzeń. Jed nym z nich jest cho -
ciaż by chęć po twier dze nia, że wiej ska szko ła mo -
że być no wo cze sna! Mu szę przy znać, że lu bię
pod pa try wać i po rów ny wać, a mia łam moż li -
wość po rów ny wa nia szkół pod sta wo wych
na szcze blu kra jo wym w War sza wie przy oka zji fi -
na łu pro gra mu „Mo ja ma ła oj czy zna” i pro szę mi
wie rzyć, że nie mia łam żad nych kom plek sów wiej -
skiej szko ły. No mo że tyl ko dys kom fort po ja wił się
z po wo du bra ku stro jów re gio nal nych na sze go
wo je wódz twa (to też za wa ży ło na uzy ska niu tyl -
ko II miej sca), ale sa tys fak cją by ło to, że to my sa -
mi we wła snym za kre sie przy go to wa li śmy stro je
re gio nal ne Opolsz czy zny. Na si ucznio wie za to
by li naj lep si z wie dzy o War sza wie i tu taj zno wu
pod kre ślam pra cę Pa ni Bo że ny Ga li, bo to ona
swo im za an ga żo wa niem do pro wa dzi ła do tak
du że go suk ce su szko ły. 

Co do ma rzeń stric te ma te rial nych to ko -
niecz na jest wy mia na okien w bu dyn ku szko ły,
roz bu do wa ja dal ni, bo w tej chwi li jest to po miesz -
cze nie speł nia ją ce jed no cze śnie funk cję ja dal ni
i świe tli cy dla uczniów. Nie zbęd na jest też wy mia -
na ogro dze nia wo kół te re nu szko ły czy od no wie nie
nisz cze ją cej po wo li ele wa cji. A w przy szło ści chcia -
ła bym wi dzieć na szą szko łę na dal pra cu ją cą dla
śro do wi ska, zgod nie z ideą zrów no wa żo ne go roz -
wo ju. Wie rzę, że ma rze nia te z cza sem sta ną się
rze czy wi sto ścią.

PN: Dzię ku ję za rozmowę!

Przed szko la ki z „Baj ki”
na wy ciecz ce w mu zeum
Wsi Opol skiej

W dniu 12.05.2010r. gru py „Kra sno lud -
ków” i „Bie dro nek” (z Pu blicz ne go Przed szko la
Nr 1) uczest ni czy ły w re gio nal nej wy ciecz ce
do Mu zeum Wsi Opol skiej. Dzie ci mia ły moż li -
wość wzię cia udzia łu w lek cji garn car stwa. Dla
przed szko la ków by ło to no we do świad cze nie,
gdyż do tej po ry nie mia ły moż li wo ści za po -
zna nia się z te go ro dza ju pra cą. Na miej scu
spo tka li śmy się z du żą uprzej mo ścią oso by pro -
wa dzą cej, któ rą był pan do sko na le zna ją cy rze -
mio sło. Dzie ci mia ły moż li wość wła sno ręcz ne go
wy ko na nia wy ro bów gli nia nych. Dwo je chęt -
nych dzie ci wy ko na ło mi secz kę i skar bon kę, któ -
re uwiecz ni li śmy na zdję ciach. Przed szko la ki
z za in te re so wa niem śle dzi ły prze bieg ca łe go
pro ce su po wsta wa nia na czyń i by ły bar dzo za -
do wo lo ne z ta kiej lek cji hi sto rii. 

W dal szej czę ści wy ciecz ki zwie dza li śmy
daw ne za bu do wa nia i wy po sa że nie wnętrz do -
mostw wiej skich. Mi ło by ło po znać jak ży li osad -
ni cy, któ rzy by li na szy mi przod ka mi i miesz ka li
wła śnie tu, gdzie my te raz. Dzie ci uczy ły się
przy na leż no ści do wła sne go re gio nu, do swo jej
„ma łej oj czy zny”, po zna wa ły swo je ko rze nie. 

Wy ciecz ka by ła peł na wra żeń i bu dzi ła
praw dzi we emo cje. Edu ka cja hi sto rycz na mia ła
nie wąt pli wy wpływ na po sze rze nie wie dzy swo -
jej wła snej toż sa mo ści. 

Bar ba ra Szat kow ska

W Pu blicz nym Gim na zjum w Gra czach 11
ma ja br. od by ły się za ję cia ma ją ce na ce lu prze -
szko le nie mło dzie ży w za kre sie umie jęt no ści za sto -
so wa nia re su scy ta cji krą że nio wo – od de cho wej
u po szko do wa ne go. Stra ża cy z Jed nost ki ra tow ni -
czo – ga śni czej nr 3 w Nie mo dli nie za pre zen to wa -
li po kaz mul ti me dial ny, po któ rym od by ły się za ję -
cia prak tycz ne na fan to mie. Za rów no ucznio wie,
jak i na uczy cie le mo gli wziąć w nich czyn ny udział
i zmie rzyć się z pro ble mem, ja kim z pew no ścią jest

wła ści we prze pro wa dze nie za bie gu przy wra ca -
nia od de chu oraz ma sa żu ser ca. 

Przy po mnia no zło tą za sa dę Hi po kra te sa pri -
mum non no ce re, a więc po pierw sze nie szko dzić.
Uwraż li wio no mło dzież w kie run ku za cho wań em -
pa tycz nych. Je ste śmy wdzięcz ni stra ża kom za tę
waż ną i cen ną lek cję.

Rzecz nik Pra so wy PG Gra cze 
Alek san dra Ko rze niow ska

Stra ża cy szko lą gra czew skich gim na zja li stów

Zaproszenie na spotkanie Burmistrza
Niemodlina z najlepszymi uczniami
Ser decz nie za pra szam wszyst kich uczniów, ich ro dzi ców, na uczy cie li i miesz -
kań ców Gmi ny Nie mo dlin na spo tka nie z naj lep szy mi ab sol wen ta mi szkół pod -
sta wo wych i gim na zjum w ro ku szkol nym 2009/2010, zwy cięz ca mi kon kur sów
przed mio to wych i naj lep szy mi spor tow ca mi. Spo tka nie, na któ rym zo sta ną wrę -
czo ne na gro dy i po dzię ko wa nia dla wy róż nio nych, od bę dzie się dnia 23 czerw -
ca 2010 r., o go dzi nie 15.00 w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie.

Mirosław Stankiewicz
Burmistrz Niemodlina 
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Już po raz dru gi ucznio wie kla -
sy III b Szko ły Pod sta wo wej nr 1
w Nie mo dli nie wraz z wy cho waw -
czy nią p. Bar ba rą Koło dyń ską
przy go to wa li i prze pro wa dzi li
kon fe ren cję pra so wą na te mat
„Nie mo dlin – na sze mia sto” w cy -
klu za jęć 100 py tań do….. Go -
ściem spe cjal nym spo tka nia był
Prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie Pan Jan Olek sa.

Ucznio wie, któ rzy re pre zen to wa li róż ne dzie cię ce
cza so pi sma i roz gło śnie ra dio we przy go to wa li po -
nad 50 py tań do go ścia. Do ty czy ły one spraw me ry to -
rycz nych zwią za nych z po wo ły wa niem i funk cjo no wa -
niem Ra dy Miej skiej, bie żą cych spraw mia sta i gmi ny
oraz za in te re so wań i po za za wo do wych za jęć pa na
prze wod ni czą ce go.

Tra dy cyj nie spo tka nie roz po czę ło się pio sen ką „Hej,
opol skie”, na stęp nie pro wa dzą ca kon fe ren cję pa ni Bar -
ba ra Ko ło dyń ska przy wi ta ła i przed sta wi ła go ścia oraz
wszyst kich uczest ni ków spo tka nia.

Ja ko pierw sza za da ła py ta nia re por ter ka „Dzie cię -
cych No win”, a na stęp nie ko lej no po zo sta li mło dzi
dzien ni ka rze, re pre zen tu ją cy m.in. Ku rier Szkol ny, Pro -
my ko we Wie ści, Echo gmi ny, Dzie cię ce In fo 24, Świat
Spor tu, Bar wy Nie mo dli na oraz roz gło śnie Nut ka, Po -
etyc kie wie ści, Co pisz czy w tra wie? 

Py ta nia moż na by ło po dzie lić na trzy gru py. Pierw -
sza do ty czy ła za in te re so wań, wspo mnień z dzie ciń -
stwa i ma rzeń pa na Ja na, dru ga gru pa to py ta nia do -
ty czą ce pra cy w Ra dzie Mia sta, trze cia to ak tu al ne
spra wy gmi ny i mia sta Nie mo dlin.

Pan prze wod ni czą cy od wcze sne go dzie ciń stwa
miesz ka w Nie mo dli nie i nie chciał by te go zmie nić.
Szko łę Pod sta wo wą bar dzo mi le wspo mi na. Je go ulu -
bio nym przed mio tem by ła hi sto ria. Wśród ksią żek, któ -
re bar dzo lu bi czy tać, szcze gól ne miej sce zaj mu ją książ -
ki hi sto rycz ne. Zbie ra rów nież mo ne ty. Du ża ilość za jęć
nie po zwa la tak że na czyn ne upra wia nie spor tu, ale
cza sem lu bi jeź dzić na ro we rze i po pły wać. Oglą da
trans mi sje spor to we, szcze gól nie siat ków kę, ko szy ków -
kę i pił kę ręcz ną, nie co mniej pił kę noż ną. Bar dzo lu bi
zwie dzać Pol skę, szcze gól nie pol skie gó ry. Zwie dził tak -

że in ne kra je: Niem cy, Cze chy, Tur cję, Egipt, Ukra inę.
Kie dyś miał akwa rium z ry ba mi, a te raz nie ho du je żad -
ne go zwie rząt ka. Jul ka py ta ła o ulu bio ne po tra wy i oka -
za ło się, że nasz gość lu bi bar dzo go to wać, sam czę sto
wy my śla re cep tu ry, a na wet pie cze cia sta.

Emil ka z ra dio „Nut ka” do wie dzia ła się, że pan
prze wod ni czą cy nie gra co praw da na żad nym in stru -
men cie, ale lu bi słu chać mu zy ki po waż nej, cho dzić
na kon cer ty, a cza sem dla od mia ny słu cha ostrej me ta -
lo wej mu zy ki, np. ze spo łu Ram ste in. Czy tu je po ezję,
choć sam nie ma od wa gi pi sać wier szy. Tym bar dziej ce -
ni so bie wier sze Mar ci na Ma ku cha. Jak każ dy ma też
nie speł nio ne ma rze nia zdzie ciń stwa, ja ko ma ły chło piec
chciał zo stać stra ża kiem i po li cjan tem.

Kac pra in te re so wa ło, kto mo że zo stać prze wod ni -
czą cym Ra dy Miej skiej, a Asia za py ta ła czym jest Ra -
da Miej ska i kto wcho dzi w jej skład. Tak roz po czę ła się
dru ga run da py tań do ty czą cych gmin ne go or ga nu
usta wo daw cze go i je go za dań. Mło dzi dzien ni ka rze
do wie dzie li się, że ra da skła da się z 16 rad nych, któ rzy
wy bie ra ni są w wy bo rach co 4 la ta. Oni na to miast wy -
bie ra ją spo śród sie bie prze wod ni czą ce go. Ra da po -
ma ga bur mi strzo wi po dej mo wać de cy zje do ty czą ce
funk cjo no wa nia mia sta i gmi ny oraz miesz kań ców.
Rad ni spo ty ka ją się na se sjach, w któ rych rów nież mo -
gą uczest ni czyć miesz kań cy. Współ pra ca mię dzy Pa -
nem Bur mi strzem a Ra dą Miej ską ukła da się bar dzo
do brze, z ko rzy ścią dla wszyst kich miesz kań ców gmi ny.
Pan prze wod ni czą cy wy ra ził za in te re so wa nie zor ga ni -
zo wa nia se sji miej skiej z udzia łem przed sta wi cie li dzie -
ci i mło dzie ży. Pan Jan Olek sa stwier dził, że jest za do -
wo lo ny ze swo jej pra cy, cho ciaż trud no jest
po dej mo wać de cy zje, tak, aby ni ko go nie ura zić, pa mię -
ta jąc, by by ły z ko rzy ścią dla nas, miesz kań ców gmi ny.

Trze ci blok py tań do ty czył ak tu al nych wy da rzeń
gmin nych i tu mło dzi dzien ni ka rze wy ka za li się du żą
zna jo mo ścią rze czy i za in te re so wa niem bie żą cy mi spra -
wa mi „ma łej oj czy zny”. Do wie dzie li się, że po otwar ciu
ha li spor to wej w go dzi nach ran nych bę dą ko rzy stać

z niej ucznio wie nie mo dliń skich szkół, a po po łu dniu
wszy scy miesz kań cy. Prze wi dzia ny jest tak że re mont sta -
dio nu, na któ ry Ra da Miej ska mu si wy ra zić zgo dę, po -
dob nie jak wy ra zi ła zgo dę na bu do wę Or li ka i ha li
spor to wej. De cy zje te są zwią za ne z fi nan sa mi. 

Pan prze wod ni czą cy po twier dził moż li wość roz po -
czę cia w kwiet niu 2011 ro ku bu do wy ob wod ni cy. Gdy -
by in we sty cja nie do szła do re ali za cji moż li we są blo ka -
dy dróg przez miesz kań ców. Za pew nił rów nież, że
po skoń cze niu prac przy ka na li za cji mia sta upo rząd ko -
wa ne zo sta ną chod ni ki i dro gi. Ma być tak że wy bu do -
wa ny chod nik do Wy dro wic. Na ko niec re por ter ka „Ku -
rie ra Szkol ne go” po dzię ko wa ła rad nym za po moc
w upięk sze niu i re mon tach szko ły, a tak że za py ta ła, czy
ucznio wie mo gą li czyć na no we kom pu te ry. Otrzy ma -
ła od po wiedź, że w mia rę moż li wo ści fi nan so wych pan
dy rek tor za ku pi od po wied ni sprzęt.

Czas kon fe ren cji, mi mo licz nych i po waż nych py -
tań, szyb ko upły nął. 

Na ko niec mi łym ak cen tem by ły drob ne upo min ki
dla każ de go ucznia po da ro wa ne przez pa na prze wod -
ni czą ce go. Wpis do szkol nej kro ni ki, po dzię ko wa nia
i pa miąt ko we zdję cie za koń czy ły spo tka nie.

Re la cję przy go to wa ły:
Jo an na Pra jel i Emi lia Ba de ja

z kla sy III b

II Dziecięca
Konferencja

Prasowa
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Zmar ły nie daw no
mgr Pa weł Le lo nek (1929
– 2010), we te ran pra cy
na uczy ciel skiej, na le ży
do gro na wy bit nych pe da -
go gów, a za ra zem pio nie -
rów oświa ty na przy łą czo -
nym w 1945 r. do Pol ski
Ślą sku Opol skim. Był to je -
den z naj bar dziej uzdol -
nio nych or ga ni za to rów
i me ne dże rów, za słu żo -
nych dzia ła czy oświa to -
wych i spo łecz nych, a po -
nad to ja ko dzia łacz Li gi

Ochro ny Przy ro dy (i opie kun jej szkol nych agend w po sta -
ci kół LOP) za zna czył się ja ko wiel ki pro pa ga tor ochro ny
przy ro dy, zwłasz cza po mni ków przy ro dy i te re nów praw -
nie na zie mi opol skiej chro nio nych, szcze gól nie zaś tych
na zie mi nie mo dliń skiej. Tak się zło ży ło, że ja ko mój na -
uczy ciel i wy cho waw ca, po nie kąd był tak że mo im kra ja -
nem – ziom kiem znad rze ki Li swar ty.

Ja sam uro dzi łem się wła śnie nad rze ką Li swar tą –
w za chod niej czę ści po wia tu czę sto chow skie go. Rze ka ta
do 1939 r. by ła gra ni cą pań stwo wą Pol ski z Niem ca mi,
a jed no cze śnie gra ni cą z po wia tem ole skim, le żą cym
ów cze śnie (po dob nie jak ca ły Śląsk Opol ski) w gra ni cach
pań stwa nie miec kie go.

W 1956 r. w wy ni ku róż nych splo tów oko licz no ści
przy by łem do Nie mo dli na (wcze śniej na wet o tym mie ście
nie sły sza łem). Zo sta łem uczniem miej sco we go Li ceum
Ogól no kształ cą ce go im. Bo le sła wa Chro bre go (je dy -
na ów cze śnie szko ła śred nia w po wie cie nie mo dliń skim)
i za miesz ka łem w tam tej szym in ter na cie.

Kie ro wał tym Li ceum wiel kie go for ma tu hu ma ni sta
dyr. Hen ryk Jan kow ski, a wy cho waw cą mo jej kla sy w la -
tach 1956 – 1960 był wła śnie mgr Pa weł Le lo nek, któ ry
uczył wte dy bio lo gii, che mii, ry sun ków (mia łem kło po ty
z tym przed mio tem), a w la tach póź niej szych rów nież ję -
zy ków an giel skie go i nie miec kie go.

W Nie mo dli nie upły nął czas mej wcze snej mło do ści
– by ły to la ta z wie lu po wo dów naj pięk niej sze i naj waż -
niej sze, wio dą ce do doj rza ło ści i sa mo dziel ne go ży cia nie
tyl ko przez eg za min ma tu ral ny, któ ry zda łem w ro -
ku 1960. Tu prze cież kształ to wa ła się mo ja świa do mość
i toż sa mość – tak przez kon tak ty z ró wie śni ka mi i miej -
sco wą spo łecz no ścią, jak przez ob co wa nie ze wspa nia -
ły mi na uczy cie la mi i wy cho waw ca mi in ter na tu – za ra -
zem na uczy cie la mi ma cie rzy stej szko ły. To wła śnie
od nich otrzy my wa łem nie tyl ko wie dzę, lecz tak że bu du -
ją cy przy kład po staw mo ral nych i oby wa tel skich. W tych
cza sach bo wiem szko ła by ła nie tyl ko szko łą uczą cą,
ale i wy cho wu ją cą, a więc kształ tu ją cą cha rak te ry
w stop niu nie mniej szym niż dom ro dzin ny każ de go
z uczniów. Do brze za zna czy li się w mo im ży ciu, po zo sta -
wia jąc jak naj lep sze wspo mnie nia, pro fe so ro wie: dyr.
Hen ryk Jan kow ski, He le na Jan kow ska (żo na dy -
rek to ra), Jó ze fa Okrze sa (z do mu Do ma radz ka), Jó -
zef Besz, Jan Cie ślik, Ta de usz Okrze sa (hi sto ryk),
Ta de usz Przy lib ski (kie row nik in ter na tu mę skie go).

Tak więc wła śnie w Nie mo dli nie roz po czę ło się
przed la ty mo je zdo by wa nie wie dzy zwień czo ne naj wyż -
szą dla uczo ne go w na szym kra ju god no ścią pro fe su ry
zwy czaj nej. Do mo je go awan su na uko we go przy czy ni li
się tak że moi pro fe so ro wie z nie mo dliń skie go li ceum,
w tym rów nież – w nie ma łej czę ści – mój wy cho waw ca
kla so wy Pa weł Le lo nek.

Pa weł Le lo nek uro dził się 20.04.1929 r. w Wę dzi nie
nad Li swar tą (po wiat Lu bli niec) ja ko syn wła ści cie la 8-
hek ta ro we go go spo dar stwa Lu dwi ka i Zo fii z do mu Le sik.
W ro dzin nej miej sco wo ści ukoń czył Le lo nek szko łę po -

wszech ną, a w cza sie woj ny po ma gał ro dzi com w pra cy
na go spo dar ce.

W 1945 r. pod jął na ukę w Li ceum Ogól no kształ cą -
cym w Ka to wi cach, za koń czo ną eg za mi nem doj rza ło ści
w ro ku 1949. W tym sa mym ro ku roz po czął pra cę na -
uczy ciel ską w Szko le Pod sta wo wej w Kuź ni Li goc kiej (pow.
Nie mo dlin) naj pierw ja ko na uczy ciel, a po tem ja ko kie -
row nik tej pla ców ki. Na to miast w la tach 1951 – 1952 był
kie row ni kiem Po wia to we go Ośrod ka Szko le nia Kadr
Oświa to wych w Nie mo dli nie.

Od ro ku 1952 nie prze rwa nie pra co wał już w Li -
ceum Ogól no kształ cą cym w Nie mo dli nie po cząt ko wo ja -
ko na uczy ciel, a od 1966 r. – do przej ścia na eme ry tu rę
w 1984 r. – ja ko dy rek tor te goż Li ceum. Wspo mnieć
trze ba, że od ro ku 1978 Li ceum prze or ga ni zo wa no w Ze -
spół Szkół im. Bo le sła wa Chro bre go, w skład któ re go
(oprócz LO) we szły: Za sad ni cza Szko ła Za wo do wa, Li -
ceum Rol ni cze (1977 – 1981), Stu dium Wy cho wa nia
Przed szkol ne go (1980 – 1992, od 1984 Stu dium Na -
uczy ciel skie).

Wy róż nia ją cą ce chą Pro fe so ra Paw ła Le lon ka był
fakt je go nie ustan nej pra cy nad so bą i dą że nie do sta -
łe go do sko na le nia swych wie dzy i umie jęt no ści. W trak -
cie pra cy w nie mo dliń skim li ceum ukoń czył w War sza wie
Wyż szą Szko łę Pe da go gicz ną (kie ru nek bio lo gia). Na -
stęp nie kon ty nu ował stud nia ma gi ster skie na Wy dzia le
Bio lo gii i Na uk o Zie mi Uni wer sy te tu Łódz kie go, gdzie
przed sta wił pra cę ma gi ster ską na te mat „Wpływ dwóch
her bi cy dów: 2,4 D i tria zyn na roz wój perzu i ku ku ry dzy”
oce nio ną ja ko bar dzo do brą. Po zło że niu eg za mi nu ma -
gi ster skie go (rów nież z wy ni kiem bar dzo do brym) uzy -
skał dy plom ma gi stra bio lo gii w za kre sie fi zjo lo gii ro ślin.
Bę dąc dy rek to rem li ceum ukoń czył też stu dia po dy plo -
mo we z za kre su or ga ni za cji i za rzą dza nia w oświa cie,
a tak że licz ne kur sy i in ne for my do sko na le nia za wo do -
we go, uzy sku jąc II sto pień spe cja li za cji za wo do wej z za -
kre su bio lo gii.

We wszel kich swo ich dzia ła niach wy ka zy wał się Pa -
weł Le lo nek su mien no ścią i pra co wi to ścią, a w pra cy dy -
dak tycz no -wy cho waw czej osią gał bar dzo do bre wy ni ki,
o czym do wod nie świad czy ły licz ne na gro dy prze ło żo -
nych. Ja ko świet ny me to dyk wy ko rzy sty wał z naj lep szym
efek tem osią gnię cia współ cze snej pe da go gi ki i me to dy -
ki. Pro wa dził też do świad czal ną dział kę rol no -ogrod ni czą
o cha rak te rze dy dak tycz nym. W la tach 1953 – 1961
peł nił obo wiąz ki in struk to ra bio lo gii – kie row ni ka Po wia -
to we go Ogni ska Me to dycz ne go Bio lo gii w Nie mo dli nie.
W do wód uzna nia za osią gnię cia z za kre su me to dy ki na -
ucza nia bio lo gii zo stał w ro ku 1958 de le go wa ny przez
Mi ni ster stwo Oświa ty na mie sięcz ny po byt w Szwe cji –
w ce lu za po zna nia się z tam tej szym ustro jem szkol nym
i me to da mi na ucza nia bio lo gii.

Wy ni ki swych prze my śleń i ba dań z za kre su dy dak -
ty ki i me to dy ki na ucza nia bio lo gii pu bli ko wał w la -
tach 1962 – 1965 na ła mach cza so pi sma „Bio lo gia
w szko le”, wie lo krot nie uzy sku jąc na gro dy i wy róż nie nia
za swe ar ty ku ły. A oto nie któ re ich ty tu ły: „Kon spekt lek -
cji na dział ce” (1962); „Cykl wy cie czek ja ko for ma pra cy
kół ka bio lo gicz ne go” (1963); „Jak przy sto so wać pra cow -
nię bio lo gicz ną do pra cy w ze spo łach” (1964); „Opis lek -
cji ćwi cze nio wej na te mat osmo zy” (1965). 

Był też współ au to rem czte rech wy dań książ ko wych
(1970 – 1999). Dwie książ ki wy da ło Mi ni ster stwo Na uki
i Szkol nic twa Wyż sze go (a w nich roz dzia ły au tor stwa Le -
lon ka: „Ba da nie skład ni ków mle ka” – 1972; „Wy ciecz ka
do fa bry ki droż dży” – 1970), a ko lej ne dwie Nie mo dliń -
skie To wa rzy stwo Re gio nal ne (NTR) – by ły w nich roz dzia -
ły au tor stwa Le lon ka: „Cykl wy cie czek do Lip na” (1999)
oraz tekst i fo to gra fie w prze wod ni ku po Ze spo le Przy rod -
ni czo -Kra jo bra zo wym w Lip nie (1992). Wy dał też war to -
ścio wą pra cę „Le gen dy i po da nia znad Ści na wy Nie mo -

dliń skiej” (NTR 2000), do któ rej na pi sa łem wstęp i opra -
co wa łem ją re dak cyj nie.

Opu bli ko wał po nad to w pra sie re gio nal nej, zwłasz -
cza w „No wi nach Ny skich”, po nad 50 ar ty ku łów na te -
mat przy ro dy, hi sto rii, za byt ków i po dań zie mi nie mo dliń -
skiej, jak też ok. 80 – za miesz cza nych w pra sie,
cza so pi smach i wy daw nic twach książ ko wych – war to ścio -
wych fo to gra fii ob ra zu ją cych obiek ty przy rod ni cze, kra -
jo bra zy i za byt ki w Nie mo dliń skiem.

Był też twór cą fil mu vi deo „Ze spół Przy rod ni czo -Kra -
jo bra zo wy w Lip nie” (NTR 2000), któ ry zo stał prze ka za -
ny szko łom i bi blio te kom w gmi nach by łe go po wia tu nie -
mo dliń skie go.

Pro fe sor Le lo nek był tak że za słu żo nym dzia ła czem
oświa to wym, związ ko wym i re gio nal nym. Ak tyw nie pra -
co wał w To wa rzy stwie Wie dzy Po wszech nej (TWP), Li -
dze Ochro ny Przy ro dy (LOP) – tak że na szcze blu jej Za rzą -
du Wo je wódz kie go w Opo lu – i w Nie mo dliń skim Tow.
Re gio nal nym. Przez wie le lat peł nił też funk cję ku ra to ra
są do we go dla nie let nich.

Od 1.09.1949 r. na le żał do Związ ku Na uczy ciel stwa
Pol skie go (ZNP), peł niąc tam wie le róż no ra kich funk cji,
jak: se kre ta rza Ogni ska ZNP w Kor fan to wie (1949 –
1951), a na stęp nie w Nie mo dli nie: prze wod ni czą ce go

Ra dy Miej sco wej Za kła do we go Ogni ska ZNP przy LO;
człon ka Ple num Za rzą du Oddz. Po wia to we go ZNP (1958
– 1964); kie row ni ka Wy dzia łu Pe da go gicz ne go przy Za -
rzą dzie Po wia to wym ZNP (1959 – 1961); za stęp cy pre -
ze sa Oddz. Po wia to we go ZNP (1959 – 1965); wi ce pre ze -
sa Za rzą du Od dzia łu ZNP (1986 – 1990).

Za wy róż nia ją cą pra cę i dzia łal ność spo łecz ną od -
zna czo no go: Srebr nym i Zło tym Krzy żem Za słu gi; Krzy -
żem Ka wa ler skim OOP; Me da lem KEN; Zło tą Od zna ką
ZNP; Od zna ką Ty siąc le cia; Srebr ną i Zło tą Od zna ką Ho -
no ro wą LOP; Srebr ną i Zło tą Od zna ką TWP.

Zo stał też wy róż nio ny ty tu łem ho no ro wym „Za słu żo -
ny dla Zie mi Nie mo dliń skiej”.

32 la ta pra cy mgr. Paw ła Le lon ka w nie mo dliń skim
li ceum, z cze go 18 lat ja ko je go dy rek to ra, wy sta wia ją
Mu świa dec two naj wyż sze go pro fe sjo na li zmu w ca łym
za kre sie pra cy oświa to wej. Z pew no ścią by ło to owo cem
cał ko wi te go za an ga żo wa nia w na uczy ciel ski za wód i na -
uczy ciel skie po słan nic two, jak rów nież nie prze cięt nych
zdol no ści kie row ni czych.

Kie ro wa ne przez dyr. Le lon ka LO cie szy ło się za słu -
żo nym uzna niem ro dzi ców i uczniów, a tak że by ło do -
brym i lu bia nym miej scem pra cy dla wie lu na uczy cie li.
Nie wąt pli wie wią za ło się to z oso bi sty mi za le ta mi cha rak -
te ru Pro fe so ra Le lon ka, je go wie dzą pe da go gicz ną i umie -
jęt no ścia mi or ga ni zo wa nia ży cia szko ły w jej co dzien nej
mi sji dy dak tycz no -wy cho waw czej. Ja ko wów czas uczeń
„zna łem z bli ska” pra cę tej szko ły: ca ły sze reg ini cja tyw,
in no wa cji, osią gnięć i suk ce sów – tak dla dy dak ty ki i wy -
cho wa nia, jak dla współ dzia ła nia z ro dzi ca mi oraz śro do -
wi skiem spo łecz nym szko ły.

Ma tu rzy ści opusz cza ją cy to LO by li bar dzo do -
brze przy go to wa ni nie tyl ko do dal szej edu ka cji, lecz
tak że do przy szłe go sa mo dziel ne go i ro dzin nie war to -
ścio we go ży cia. 

Pa weł Le lo nek ja ko pe da gog wiel kie go for ma tu, uta -
len to wa ny wy cho waw ca, życz li wy opie kun i przy ja ciel
mło dzie ży, po wszech nie sza no wa ny przez mło dzież
i współ pra cow ni ków, spo łecz nik i wy bit ny, za słu żo ny dla
oświa ty nie mo dliń skiej or ga ni za tor szkol nic twa, trwa le
za pi sał się w pa mię ci kil ku po ko leń, zaj mu jąc w niej po -
cze sne miej sce ja ko pra wy czło wiek, mą dry pe da gog
i wy cho waw ca o du szy hu ma ni sty, głę bo ki i wszech stron -
ny eru dy ta. Dla swych wy cho wan ków – w tym rów nież
dla ni żej pod pi sa ne go – sta no wił szcze gól ny, god ny na -
śla do wa nia au to ry tet. 

Mo je go wy cho waw cę Pro fe so ra Paw ła Le lon ka od -
wie dza łem sys te ma tycz nie. Jesz cze na po cząt ku 2009 r.
opo wia dał mi o swo ich pla nach na przy szłość, m.in.
o dru gim, po sze rzo nym i uzu peł nio nym wy da niu „Le -
gend i po dań znad Ści na wy Nie mo dliń skiej”. Nie ste ty
śmierć nie po zwo li ła już Pro fe so ro wi zre ali zo wać tych
i wie lu in nych pla nów.

Zmarł 20.03.2010 r., po cho wa ny zo stał na cmen ta -
rzu w Nie mo dli nie.

Prof. zw. n. hum. dr hab. Da mian Je rzy Tom czyk, 
ab sol went LO (rocz nik 1960) w Nie mo dli nie

PA WEŁ LE LO NEK
– WY BIT NY NA UCZY CIEL I SPO ŁECZ NIK

(Ze wspo mnień by łe go ucznia)



W dniu 15 czerw ca br., w kon cer cie
pod su mo wu ją cym mi nio ny rok szkol ny,
swo je umie jęt no ści gry na in stru men tach
mie li oka zję za pre zen to wać wy cho wan -
ko wie Pry wat ne go Ogni ska Mu zycz ne go
„Pre lu dium”, z któ rym od wrze śnia 2009
r. współ pra cu je Ośro dek Kul tu ry w Nie -
mo dli nie. 

Na sce nie wy stą pi li: Mi chał Kraw czyk (for te -
pian), Zu zan na Ko ło sow ska (gi ta ra), Ka ro li na Bud nik
(for te pian), Mar ty na Na wroc ka (gi ta ra), Ma te usz
Pasz kow ski (for te pian), Szy mon Pasz kow ski (gi ta ra),
Woj ciech Ra tusz ny (key bo ard), Ka ro li na Kno sa la
(skrzyp ce), Iza be la Kyć (gi ta ra), Ma te usz Żuk (gi ta ra),
Do min ka Gryf (for te pian), Pa weł Siuś ta (key bo ard),
Do ro ta Gor czow ska (for te pian), Na ta lia Na rwid (key -
bo ard), An na Żół ta niec ka (for te pian).

W sa li wi do wi sko wej nie mo dliń skie go Ośrod ka
Kul tu ry, przy nie mal peł nej wi dow ni, któ rą sta no wi -

li ro dzi ny mło dych wy ko naw ców, przed sta wi cie le
Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie, miesz kań cy Nie -
mo dli na oraz po zo sta li mi ło śni cy mu zy ki, pa no wa ła
ra do sna i pod nio sła at mos fe ra. Mło dzież przy go to -
wa na przez na uczy cie li: Paw ła Ostrow skie go, Paw ła
Ka li ciń skie go i Ka zi mie rza Tar gow skie go, mi mo nie -
wiel kich błę dów i to wa rzy szą cej tre my, wspa nia le wy -
peł ni ła swo je za da nie, a pu blicz ność na gro dzi ła wy -
stę pu ją cych bra wa mi. 

W kon cer cie, oprócz uczniów gra ją cych na gi ta -
rze, for te pia nie i key -bo ar dzie, zgro ma dze ni go ście
mo gli za chwy cać się rów nież do ko na nia mi mło dych
adep tów sztu ki wo kal nej ze Stu dia Pio sen ki dzia ła ją -
ce go przy Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie, któ rych
przy go to wa ła Ka ta rzy na Pa szu la -Gryf. 

W jaz zo wych aran ża cjach pia ni sty – Pio tra Ra -
cho nia, za pre zen to wa ły się: Mar le na Bo ro wicz, Mag -
da le na Ska za, Ur szu la Ma zur, Do ro ta Zy siak, Mag -
da le na Mro żek, Mag da le na Krze mień i zwy cięż czy ni

te go 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”- Ju -
sty na Ada mow ska. 

Ka ta rzy na Knie ja
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Grunwald
na Wesoło

Pra ca na sze go re dak cyj ne go ko le gi Mi cha ła
Gra czy ka tra fi ła do zło tej trzy dziest ki Eu ro pej skie go
Kon kur su Sa ty rycz ne go „Grun wald na We so ło”. Pre -
zen ta cja wy sta wy od bę dzie się pod czas te go rocz -
nych ob cho dów bi twy pod Grun wal dem. Ry sun ki za -
pre zen to wa ne zo sta ną w po sta ci wiel kich plansz,
co wzbo ga ci te go rocz ne im pre zy, któ re to wa rzy szyć
bę dą ob cho dom.

Red.

Sta nął pod no ga mi miał twar dy grunt,
był tak pew ny sie bie. Czy na pew no pew ny?
Osią gnął już w ży ciu wszyst ko: pie nią dze,
sta no wi sko, wła dzę, luk su so wy świat, miał
wszyst ko – czy na pew no wszyst ko? Cze goś
jesz cze w tym wszyst kim bra ko wa ło. Cze go?

Tak za czy na się spek takl te atral ny przy go to wa -
ny przez Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie we współ -
pra cy ze Sta ro stwem Po wia to wym w Opo lu w ra -
mach re ali za cji pro gra mu pro fi lak tycz ne go
„Po pro stu świa do my”. Przed sta wie nie mia ło na ce -
lu uświa do mie nie o czy ha ją cych nie bez pie czeń -
stwach współ cze sne go świa ta. Uza leż nie nia od nar -
ko ty ków, wła dzy, pie nię dzy, fa scy na cji wła sną oso bą,
kon sump cyj nym try bie ży cia. 

Przed sta wie nie, któ re go głów nym bo ha te rem
jest je den czło wiek sie dzą cy na środ ku sce ny (brud -
ny, ob dar ty, po dob ny do że bra ka), w dniu 25 ma -
ja 2010 ro ku wy sta wio ne zo sta ło przez gru pę te atral -
ną mło dzie ży dzia ła ją cą przy Ośrod ku Kul tu ry
w Nie mo dli nie. Trzy krot nie za pre zen to wa ne wi do wi -

sko mu zy ki, świa tła, a przede wszyst kim sło wa obej -
rze li ucznio wie i ich ro dzi ce Ze spo łu Szkół im. Bo le -
sła wa Chro bre go w Nie mo dli nie. Każ dy z mło dych
ak to rów od po wied nio ucha rak te ry zo wa ny sto sow nie
do swo jej sce ny, pró bo wał wcie lić się w ro lę: Oj ca,
Cwa nia ka (Ar ka diusz Gre la), Gło su Su mie nia (Do ro -
ta Zy siak), Na uczy cie la (Mo ni ka Ce bo), Dy plo ma ty
i Cwa nia ka (Ur szu la Ma zur), Dziec ka i Żo ny (Alek san -
dra Ka le ta), Pa ry Za ko cha nych (Ka ta rzy na Ka nas
i Ja kub Szpiech) oraz po sta ci głów nej – Trę do wa te -
go (Mar cin Chro bak). 

Ca łość spek ta klu – po mysł, aran ża cja mu zycz na
i re ży se ria, przy współ pra cy pra cow ni ków Ośrod ka
Kul tu ry w Nie mo dli nie, przy go to wa ła Mał go rza ta
Do lak (in struk tor te atral ny). 

Za rów no ucznio wie, ro dzi ce, na uczy cie le i mło -
dzi wy ko naw cy in sce ni za cji pod wy mow nym ty tu -
łem Trę do wa ty, bo nie ko cha ny zgod nie stwier dzi li, że
to sa mo ży cie. Każ dy mo że wy ru szyć w no wą dro gę
ży cia, zmie nić swo je przy zwy cza je nia. Zo sta wić za so -
bą swój pseu do utra co ny raj uza leż nień i za cząć
wszyst ko od no wa. 

Mał go rza ta Do lak

Mu zycz ne za koń cze nie ro ku szkol ne go

Po pro stu świa do my

Karolina Knosala

W duecie z nauczycielem

Popis gry na fortepianie

Młodzi muzycy
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Po stro nie po łu dnio wej – za cie -
nio nej stro nie nie mo dliń skie go
ryn ku – od lat stał i na dal stoi
ho tel, któ ry obec nie no si na zwę
„Piast”, a nie gdyś na zy wa ny był
„Czer wo nym je le niem” (Ro te
Hirsch). Od kie dy za kład ten ist -
nie je, te go do kład nie nie wia do -
mo; w każ dym ra zie już w 1900
ro ku stał tu ja ko je den z dość
licz nych w mia stecz ku za jaz -
dów; wów czas na le żał do nie -
mo dliń skie go obe rży sty Her -
man na Kel le ra.

Za jazd „Czer wo ny Je leń”, ok. 1900 r.

W 1906 ro ku ca ły bu dy nek wraz z miesz czą cą
się we wnątrz go spo dą, już wów czas pod na zwą
„Czer wo ny je leń”, za ku pił Co smas He isig, przed się -
bior ca po cho dzą cy z Grod ko wa, i je go żo na Ber ta,
z do mu Sa bisch, wy wo dzą ca się z Pa ko sła wic ko ło
Ny sy, któ ra pod czas trans ak cji za ku pu wy stą pi ła ja -
ko współ wła ści ciel ka. Bu dy nek miał wów czas tyl ko
jed no pię tro, a nad drzwia mi pro wa dzą cy mi do je go
wnę trza wi sia ła du ża, czer wo na gło wa je le nia zwień -
czo na roz ło ży stym po ro żem. W la tach 1913/1914
He isig pod niósł dom o pię tro i pod da sze, zmie nia jąc
jed no cze śnie je go ścia nę fron to wą. Fa sa dę po now -
nie ozdo bio no gło wą „czer wo ne go je le nia”, a prze -
bu do wa na ka mie ni ca sta ła się wów czas jed ną z bar -
dziej re pre zen ta cyj nych bu dow li w mie ście. 

Pod lśnią cą, me ta lo wą gło wą je le nia umiesz -
czo no na pis „Ga sthof Ro ter Hirsch” (Za jazd czer wo -
ny je leń). Po nie waż za kład mu siał spro stać ów cze -
snym ogól nie przy ję tym wy mo gom, pod je go na zwą
znaj do wał się jesz cze je den na pis „Ga sthof und Aus -
span nung” (ho tel i prze przęg), któ ry in for mo wał go -
ści, że do dat ko wo zna leźć tu moż na by ło staj nię dla
ko ni. Usy tu owa na ona by ła z ty łu, na we wnętrz nym
dzie dziń cu go spo dar czym.

Pod czas wspo mnia ne go re mon tu, któ ry prze -
pro wa dzo no w la tach 1913/1914, za jazd wy po sa żo -
no nie tyl ko w staj nie, lecz rów nież w po ko je go ścin -
ne, dla te go też speł niał on jed no cze śnie funk cję
ho te lu. Oznaj miał to pod świe tla ny na pis, umiesz -
czo ny w póź niej szych la tach nad głów nym wej ściem

do bu dyn ku. „Czer wo ny je leń” już w nie dłu gim cza -
sie stał się naj lep szym za kła dem ga stro no micz nym
w Nie mo dli nie. Za rów no ho tel jak i tu tej sza kuch nia
zna na by ła w ca łej oko li cy.

Po pierw szej woj nie świa to wej, ja ko pierw sza
w Nie mo dli nie, w lo ka lu za in sta lo wa na zo sta ła au -
to ma tycz na sza fa gra ją ca, tzw. or kie strion, gdzie
po wrzu ce niu 5 fe ni gów moż na by ło po słu chać ów -
cze snych prze bo jów lub sta rych mar szów. Był tu
rów nież bi lard. 

Na pierw szym pię trze bu dyn ku znaj do wa ły się
po miesz cze nia biu ro we kan ce la rii ad wo kac kiej Krau -
se go, któ re póź niej prze jął ad wo kat Fuchs. W bu dyn -
ku pro wa dził też prak ty kę den ty stycz ną dok tor Emil
Wild z Le wi na.

Po cząt ko wo na par te rze ho te lu funk cjo no wał
sklep rzeź ni czy mi strza rzeź nic kie go Härtun ga, jed -
nak w póź niej szych cza sach, od oko ło 1925 ro ku, za -
mie nio no go na sklep z ar ty ku ła mi ko lo nial ny mi pro -
wa dzo ny przez He in ri cha Ro me ra.

W 1928 ro ku Co smas He isig wy dzier ża wił „Czer -
wo ne go je le nia” nie ja kie mu Hof f man no wi. Kie dy
dzier żaw ca ten zmarł, lo kal prze jął Jo sef Sa gner,
a w 1941 ro ku pa ni He del He isig, któ ra pro wa dzi ła
ho tel do ro ku 1945 – do cza su uciecz ki przed Ro sja -
na mi pod ko niec II woj ny świa to wej. Sam Co smas He -
isig, bu dow ni czy no we go ho te lu, zmarł w 1937 ro ku.

„Czer wo ny Je leń” ok. 1940 r.

„Czer wo ny je leń” prze trwał woj nę nie znisz czo -
ny. Po 1945 ro ku przez dłu gie la ta na dal słu żył ja ko
ho tel. Je go wnę trza jesz cze w la tach sie dem dzie sią -
tych (XX w.) wpro wa dza ły go ści w na strój przed wo -
jen nych cza sów, któ re tu taj – jak by się mo gło wy da -
wać –za trzy ma ły się. Na par te rze ho te lo we go

bu dyn ku funk cjo no wa ła wów czas re stau ra cja, na zy -
wa na „Ho te lo wa”. W póź niej szych la tach re stau ra -
cję wy dzier ża wio no i za mie nio no ją na ma ło ele -
ganc ką pi jal nię pi wa. Dzi siaj daw ny „Czer wo ny
je leń” na zy wa się „Piast” i kry je w swo im wnę trzu
przy jem ną re stau ra cję. Po zmia nie wła ści cie la
i po czę ścio wej re no wa cji, mi mo upły wu pra wie 100
lat, ka mie ni ca da lej sta no wi ozdo bę nie mo dliń skie -
go ryn ku, a czer wo ny je leń, tak jak daw niej zer ka
z gó ry na prze chod niów. 

Opra co wał: Ma riusz Woź niak

„Czer wo ny je leń” na nie mo dliń skim ryn ku

Wej ście do ho te lu

Gło wa je le nia na fron to wej ścia nie


