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NOCLEGI
W roku szkolnym 2010/2011 Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w

Niemodlinie realizuje  projekt pt. 

Aktywna młodzież z Powiatu Opolskiego

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. 
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej

jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o

utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług
edukacyjnych. 

Projekt jest skierowany do uczniów gimnazjum i liceum, a ukierunkowano go
na rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem nauki języków
obcych, przedsiębiorczości i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Ponadto
beneficjenci są objęci dodatkową opieką psychologiczno-pedagogiczną i
doradztwem edukacyjno-zawodowym.

W ramach projektu odbywają się następujące bloki zajęć pozalekcyjnych: 
- blok zajęć fakultatywnych dla maturzystów z biologii, geografii, matematyki,

języka angielskiego, języka niemieckiego, 
- blok zajęć wyrównawczych z matematyki, fizyki i języka angielskiego,

przeznaczony głównie dla uczniów z problemami w nauce, 
- blok zajęć poszerzających zainteresowania uczniów, tzw. koła zainteresowań:

matematyczne, języka angielskiego, przedsiębiorczości, techniczne, 
- blok zajęć z doradztwa zawodowego, 
- blok zajęć z pedagogiem szkolnym. 

Szczegółowe informacje o prowadzonych działaniach
są dostępne na internetowej stronie szkoły www.zs.niemodlin.pl 

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
wszystkim Czytelnikom „Pulsu Niemodlina”

życzymy tego, co najważniejsze:
prawdziwej bliskości, serdecznych spotkań, cudownych prezentów,

optymizmu, co zwalcza przeciwności, miłości oddanej,
niegasnącej wiary w sens podejmowanych działań

i szczęścia w Nowym 2011 Roku! 

Dro dzy Czy tel ni cy!

Od da je my w Wa sze rę ce gru dnio we wy da -
nie „Pul su Nie mo dli na”. Za na mi Wy bo ry Sa mo -
rzą do we – na sza re dak cja opi su je za tem pierw -
sze se sje no wej Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie,
na któ rych na stą pi ło jej za przy się że nie oraz ślu -
bo wa nie Bur mi strza Nie mo dli na Mi ro sła wa Stan -
kie wi cza. 

W tym wy da niu nie za brak nie rów nież re la -
cji z Bar bór ko we go Bie gu Skal ni ka i wy wia du
z Pre ze sem Fir my „Ba zalt Gra cze” An drze jem
Miś tą – or ga ni za to rem przed się wzię cia. 

Gru dzień to wie le mi ko łaj ko wych atrak cji
dla dzie ci. Opi su je my prze bieg te go dnia w Gmi -
nie Nie mo dlin, mi. in. w Lip nie, Rzę dzi wo jo wi -
cach i w Nie mo dli nie. 

Przed świą tecz ny okres sprzy ja za ku pom –
pre zen tu je my więc bo ga tą ofer tę lo kal nych

przed się bior ców, któ rzy przed sta wi li swo je usłu -
gi w ra mach Dnia Otwar te go w Ban ku Za chod -
nim w Nie mo dli nie, a o ca łym przed się wzię ciu
opo wie nam dy rek tor ban ku – Gra ży na Olek sy.

Po nad to w świą tecz nym „Pul sie Nie mo dli -
na” od naj dzie cie Pań stwo wie le cie ka wo stek
i in for ma cji z wy da rzeń spor to wych, kul tu ral -
nych oraz bie żą cych spraw z ży cia szkół Gmi ny
Nie mo dlin. 

W gru dnio wym wy da niu na sze go mie sięcz -
ni ka pre zen tu je my tak że cie ka we roz mo wy – z in -
struk tor ką tań ca w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli -
nie – Agniesz ką Kar das oraz ry sow ni kiem
Wie sła wem Li pec kim, do lek tu ry któ rych ser decz -
nie za pra sza 

Re dak cja Zespół redakcyjny
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W tym ro ku, już po raz szes na sty, od był
się w Gra czach Bar bór ko wy Bieg Skal ni ka,
zor ga ni zo wa ny przez Przed się bior stwo Su -
row ców Skal nych „Ba zalt -Gra cze” Sp. z o. o.,
LKS „Skal nik” Gra cze oraz Za kła do wy Dom
Kul tu ry przy spół ce „Ba zalt -Gra cze”. Na to -
miast „Ma ły Bieg Skal ni ka” zo stał zor ga ni -
zo wa ny przez Pu blicz ne Gim na zjum i Szko łę
Pod sta wo wą w Gra czach, przy naj więk szym
za an ga żo wa niu na uczy cie li – Ewy Nic poń
i Elż bie ty Ko nar skiej.

W so bot nie przed po łu dnie, 20 li sto pa da br., na tra -
sę, któ ra pro wa dzi ła przez miej sco wo ści: Gra cze (start),
Gó ra, Ro gi, Tar ni ca, Ra do szo wi ce, Gra cze (me ta), wy -
bie gło pra wie trzy stu za wod ni ków z ca łej Pol ski. Dy stans
do po ko na nia wy no sił oko ło pięt na stu ki lo me trów. 

Zwy cięz cą bie gu w ka te go rii wie ko wej 16-29 lat
wśród męż czyzn zo stał, po cho dzą cy z Ukra iny, Yuriy
Bla ho dir z klu bu Fi nisz Ka lisz. Do Pol ski przy je chał
w kwiet niu br., gdzie obec nie miesz ka i pra cu je,
a bie ga głów nie w week en dy. W roz mo wie z na szą
re dak cją przy znał, że był to je go pierw szy start
w Gra czach: „Na po cząt ku by ło cięż ko, ale w mia rę
upły wu cza su bie gło się co raz le piej, nor mal nie. Od -
czu wa łem zmę cze nie, ale ogól nie wszyst ko by ło
w nor mie. Mo że przy ja dę do Gra czy za rok – bar dzo
mi się tu spodo ba ło, tra sa jest ład na, więc pew nie tu -
taj wró cę” – mó wił.

Po dob ne opi nie na te mat „Bie gu Skal ni ka”
moż na by ło usły szeć m.in. od Ka ta rzy ny Du rak
z klu bu Luks Żó ra wi na, któ ra wy gra ła wśród ko -

biet, w ka te go rii 30-39 lat. Do Gra czy przy je cha -
ła tak że po raz pierw szy, a o bie gu usły sza ła
od tre ne rów i bie ga czy, któ rzy star to wa li w nim
w po przed nich la tach. „Tra sa bar dzo mi się po do -
ba ła, by ła uroz ma ico na, cie ka wa. Na praw dę faj nie
się bie gło. Za do wo lo na je stem z te go bie gu i z wy -
ni ku. At mos fe ra jest wspa nia ła. Są przy jaź ni lu dzie,

za wod ni cy i or ga ni za to rzy – nie wszę dzie się to tak
wy czu wa, jak tu taj” – pod kre śla ła. 

Wśród na gród dla zwy cięz ców bie gu zna la zły się
pu cha ry, a dla wszyst kich uczest ni ków me da le, dy -
plo my i ga dże ty – ko szul ka i cza pecz ka. Or ga ni za to -
rzy prze wi dzie li rów nież cie pły po si łek dla każ de go
uczest ni ka. kk

XVI Barbórkowy Bieg Skalnika

PN: Ja ka jest ge -
ne za Bar bór ko we -
go Bie gu Skal ni ka? 

An drzej Miś ta:
Pierw szy Bieg Skal ni ka,
w któ rym star to wa ło
dwu dzie stu sze ściu za -
wod ni ków, zor ga ni zo wa -
ny zo stał w 1995 ro ku

przez fir mę pań stwo wą – Ko pal nię Su row ców Skal -
nych w Gra czach. Je go po my sło daw cą był Krzysz tof
Bu nia, któ ry na mó wił mnie, by wła śnie w ta ki spo sób
uczcić Dzień Gór ni ka. Gór ni cy lu bią sport, a bie ga nie
jest ta ką for mą re lak su i jed no cze śnie pew ne go wy sił -
ku, któ ry uspo ka ja. Po cząt ko wo tra sa bie gu by ła dłuż -
sza o po nad ki lo metr i roz po czy na ła się przy Biu rze Ru -
chu ko pal ni, a sam bieg od by wał się w prze ciw nym
kie run ku, niż ma to miej sce obec nie. Tra sa pro wa dzi -
ła wów czas przez miej sco wość Gó ra, la sa mi do Nie -
mo dli na – w oko li cę uli cy Pod gór nej. Na stęp nie, tą sa -
mą dro gą, za wod ni cy po wra ca li do Gra czy.

PN: Kto bie rze udział w bie gu – za wod -
ni cy miej sco wi, czy ra czej przy jezd ni? 

An drzej Miś ta: Od po cząt ku jest to bieg ogól -
no pol ski – star to wa li w nim za wod ni cy z Opolsz czy zny
i spo za. Przez te wszyst kie la ta wzię ło w nim udział kil -
ka ty się cy za wod ni ków i za wod ni czek z ca łe go kra ju.

PN: Jak za chę ca cie za wod ni ków, by tu -
taj przy jeż dża li? 

An drzej Miś ta: „Pocz ta pan to flo wa” dzia ła naj -
le piej –wi dać to policz bie uczest ni ków. No we oso by, któ -
re przy jeż dża ją nabieg, do wia du ją się onim odswo ich
zna jo mych, za wod ni ków, tre ne rów – w ten spo sób i my
ma my do brą re kla mę. Lu dzie so bie chwa lą to miej sce.

Przy jeż dża ją tu taj, by spo tkać się, po bie gać, po roz ma -
wiać. To jest im po trzeb ne. Po za tym, dla nie któ rych jest
to ostat ni bieg w se zo nie, przed prze rwą zi mo wą. 

PN: W bie gu uczest ni czą pro fe sjo nal ni
bie ga cze, czy ama to rzy?

An drzej Miś ta: Kil ka lat te mu star to wa li wnim
na praw dę do brzy za wod ni cy. Jed nym zuczest ni ków był
m.in. Krzysz tof Przy by ła z Wa wel na – zna ny w Pol sce
ma ra toń czyk. By li też za wod ni cy star tu ją cy, z do bry mi
wy ni ka mi, w Mi strzo stwach Pol ski. Ze wzglę dów fi nan -
so wych mu sie li śmy ogra ni czyć wy dat ki i od pię ciu lat
wkon kur sie nie ma na gród pie nięż nych. Po sta no wi li śmy
jed nak nie re zy gno wać z sa me go bie gu i zro bić z nie -
go bieg ma so wy – dla wszyst kich, by pro pa go wać
zdro wy styl ży cia. To jest nasz głów ny cel. Kie dyś sam
bie ga łem i mam sen ty ment do bie gów prze ła jo wych.
Obok pił ki noż nej, wła śnie ta dys cy pli na jest mi szcze -
gól nie bli ska, dla te go cie szę się, że tak to się roz wi nę ło
w Gra czach. War to wspo mnieć rów nież o na szej dru -
ży nie pił kar skiej –Skal ni ku Gra cze. WGra czach bar dzo
ak tyw ni są rów nież cy kli ści – tzw. Gór ni cze To wa rzy stwo
Cy kli stów. Tro chę te go spor tu w Gra czach już jest…

PN: Czy miesz kań cy Gra czy bio rą udział
w bie gu, ki bi cu ją za wod ni kom? 

An drzej Miś ta: Jak co ro ku, „Ba zalt Gra cze” re -
pre zen to wa ny jest przez kil ku pra cow ni ków. Bie ga rów -
nież re pre zen ta cja z gra czew skie go Mo na ru. W te go -
rocz nej edy cji, po raz pierw szy wziął w nim udział je go
kie row nik – Woj ciech Fi jał kow ski. Nasz bieg się roz ra -
sta. Wi dzów rów nież ma my – mo że tyl ko, ze wzglę du
na po rę zi mo wą, nie jest ich aż tak wie lu, ale są. 

PN: Bar bór ko wy Bieg Skal ni ka jest pro -
mo cją Gra czy w kra ju. Pa trzy Pan rów nież
na bieg pod tym wła śnie ką tem? 

An drzej Miś ta: Tak, jest to re kla ma dla Gra -
czy i na sze go śro do wi ska, ale przede wszyst kim dla
Gmi ny Nie mo dlin. Na le ży wspo mnieć, że oprócz „du -
że go” bie gu, or ga ni zu je my „Ma ły Bieg Skal ni ka”, któ -
re go ideą jest pro mo cja ak tyw no ści fi zycz nej i zdro we -
go sty lu ży cia wśród dzie ci i mło dzie ży. My fir mu je my
im pre zę, a od kil ku lat rów nież Gmi na Nie mo dlin fun -
du je na gro dy dla zwy cięz ców. W tym ro ku by ło na -
praw dę wy jąt ko wo, bo pra wie stu czter dzie stu za -
wod ni ków wzię ło udział w „Ma łym Bie gu Skal ni ka”.
W su mie, li cząc oba te bie gi – dla dzie ci i do ro słych –
uczest ni czy ło w nich oko ło czte ry stu osób.

PN: Kto, oprócz ko pal ni „Ba zalt -Gra -
cze”, wspie ra jesz cze to wy da rze nie? 

An drzej Miś ta: Spół ka „Ba zalt -Gra cze” jest
głów nym or ga ni za to rem i spon so rem im pre zy.
W tym ro ku, za po śred nic twem Part ner stwa Bo rów
Nie mo dliń skich, zło ży li śmy wnio sek do Urzę du Mar -
szał kow skie go w Opo lu o do ta cję z fun du szy unij -
nych. Ma my na dzie ję, że otrzy ma my to do fi nan so wa -
nie na przy szło rocz ny „Bar bór ko wy Bieg Skal ni ka”
i bę dzie nam ła twiej go zor ga ni zo wać. Na le ży rów -
nież wspo mnieć o po zo sta łych spon so rach te go rocz -
ne go bie gu, bez któ rych nie do szedł by on do skut ku.
Chciał bym ser decz nie po dzię ko wać: Ko pal ni Od -
kryw ko wych Su row ców Dro go wych Nie mo dlin, Ry -
szar do wi i Zbi gnie wo wi Mu szyń skim, Urzę do wi Mar -
szał kow skie mu Wo je wódz twa Opol skie go, RSP
Wy dro wi ce, Fer mie dro biu – Be ata i Raj mund Woc -
ka, Ra pe xo wi Gra bin oraz Za kła do wi rzeź ni czo -wę dli -
niar skie mu M. Grusz ka, T. Wit kow ski. Dzię ki za bie -
gom z na szej stro ny, a ich do brej wo li, mo gli śmy ten
bieg wspól nie zor ga ni zo wać. Spe cjal ne po dzię ko -
wa nia na le żą się Pre ze so wi KOSD Nie mo dlin pa nu
To ma szo wi Za wadz kie mu, dzię ki któ re mu pod ją łem
de cy zję, by te go rocz ny bieg, mi mo wie lu trud no ści,
kon ty nu ować. Za kła da my, że bę dzie tak rów nież
w przy szło ści – nie od pu ści my. 

PN: Dzię ku ję za roz mo wę.

Wię cej o hi sto rii i or ga ni za cji Bar bór ko we go Bie gu Skal -
ni ka – re dak cji „Pul su Nie mo dli na” – opo wia da Pre zes
Spół ki „Ba zalt -Gra cze” An drzej Miś ta.
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Już po raz czwar ty od był się w Nie -
mo dli nie Mi ko łaj ko wy Tur niej Te ni sa
Sto ło we go o Na gro dę Bur mi strza Nie -
mo dli na. 

Uczest ni czy ły w nim dzie ci ze Szkół Pod sta wo -
wych Gmi ny Nie mo dlin. Me cze by ły eks cy tu ją ce,
a duch spor to wy i za sa dy fa ir -play za cho wa ne. Za -
wod ni ków do gry do pin go wa li ki bi ce, zgro ma dze ni
w ha li wi do wi sko wo -spor to wej w Nie mo dli nie, wśród
któ rych zna lazł się rów nież Bur mistrz Nie mo dli na Mi -
ro sław Stan kie wicz. 

Me cze ro ze gra no w czte rech ka te go riach wie ko -
wych: skrza ty, ża ki, mło dzi cy i ka de ci. 

Na za koń cze nie tur nie ju naj lep szym za wod ni -
kom zo sta ły wrę czo ne me da le i na gro dy, a Świę ty Mi -
ko łaj ob da ro wał rów nież po zo sta łe dzie ci, bio rą ce
udział w za wo dach, któ re god nie re pre zen to wa ły
swo je szko ły.

Ko lej ną im pre zą spor to wą, któ rą za pla no wa no
na ten dzień, był „Tur niej Pił ki Ko szy ko wej o Pu char
Bur mi strza Nie mo dli na” z udzia łem Re pre zen ta cji:
Ra dia Opo le, Mło dzie ży Ze spo łu Szkół im. Bo le sła wa
Chro bre go i Re pre zen ta cji Sa mo rzą dow ców Gmi ny
Nie mo dlin. 

Zde cy do wa nym zwy cięz cą tur nie ju oka za ła się
eki pa Ra dia Opo le, któ ra wy gra ła oba swo je me cze
w tur nie ju. Dru gie miej sce za ję ła dru ży na Sa mo rzą -
dow ców (jed no zwy cię stwo i jed na po raż ka), a trze -
cie miej sce przy pa dło naj młod szej eki pie w tur nie ju
re pre zen ta cji Ze spo łu Szkół im. Bo le sła wa Chro bre -
go w Nie mo dli nie. Cie ka wost ką w re gu la mi nie tur -
nie ju, a za ra zem naj waż niej szym punk tem, by ło to,
że w każ dej dru ży nie mu sia ła grać co naj mniej jed -
na za wod nicz ka. 

Wszyst kie dru ży ny w tur nie ju otrzy ma ły pu cha -
ry i dy plo my wrę czo ne oso bi ście przez Bur mi strza
Nie mo dli na.

kk

Mi ko łaj w Ośrod ku Kul tu ry
w Nie mo dli nie

W dniu 6 grud nia br. Ośro dek Kul tu ry
w Nie mo dli nie przy go to wał dla dzie ci
z Gmi ny Nie mo dlin wie le mi ko łaj ko wych
atrak cji. Roz strzy gnię ty zo stał Gmin ny
Kon kurs Pla stycz ny „Po staw na Ro dzi nę”,
w któ rym mło dzi ry sow ni cy mo gli wy ka -
zać się swo imi ta len ta mi, przed sta wia jąc
róż ne spo so by spę dza nia cza su wspól nie
z naj bliż szy mi. 

Do kon kur su przy sła no oko ło stu prac.
Na lau re atów cze ka ły dy plo my i na gro dy, któ -
rych fun da to rem był Bur mistrz Nie mo dli na Mi ro -
sław Stan kie wicz. 

W ka te go rii klas 0-4 pierw sze miej sce za ję ła Oli -
wia Brzę czek ze Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Nie mo -
dli nie, dru gie miej sce przy pa dło Mar ce li nie Kul czyc -
kiej, rów nież z PSP nr 1 w Nie mo dli nie, a trze cia
na gro da przy pa dła Ka ro li nie Mach ciń skiej ze Szko -
ły Pod sta wo wej w Gra czach. 

Na to miast w ka te go rii klas 5-6 zwy cię ży ła
Na ta lia Na rwid ze Szko ły Pod sta wo wej w Gra bi -
nie. Dru ga na gro da tra fi ła do An ny La ty ze Szko -
ły Pod sta wo wej nr 1 w Nie mo dli nie. Wy róż nie nia
otrzy ma li: Pa try cja Gór ska, Ma ja Mar ty no wicz
(obie ze Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Nie mo dli nie)
oraz uczeń Szko ły Pod sta wo wej w Gra bi nie Adam
Kal bar czyk. 

Po emo cjach zwią za nych z kon kur sem przy szedł
czas na za ba wę, w któ rej uczest ni czy ły dzie ci z Gra -
bi na, Gra czy, Nie mo dli na i Ro gów. Oprócz we so łej
mu zy ki dla naj młod szych przy go to wa ny był słod ki po -
czę stu nek i na po je. 

Świę ty Mi ko łaj nie za po mniał rów nież o pre zen -
tach, któ re po da ro wał wszyst kim mi lu siń skim ku ich
ogrom nej ra do ści. 

kk

Mi ko łaj Świę ty roz da je pre zen ty
W nie dzie lę, 5 grud nia br., do świe tli -

cy wiej skiej w Rzę dzi wo jo wi cach, wraz
ze Śnie żyn ka mi, za wi tał Świę ty Mi ko -
łaj, któ ry na miej sce do tarł na spe cjal -
nych mi ko ła jo wych sa niach. 

Nie strasz ny mu był trza ska ją cy mróz i śnieg.
Dzie ci są prze cież naj waż niej sze. Każ de z nich
otrzy ma ło od nie go wspa nia ły pre zent w za mian
za wier szyk, pio sen kę, cie płe sło wo. 

Spo tka nie z Mi ko ła jem by ło moż li we dzię ki
je go po moc ni kom, któ ry mi by li: Iza bel la Mi hi le -
wicz, Mał go rza ta Bie la, Mał go rza ta Ta ra tu ta
oraz Ma riusz Niec karz. Na to miast w przy go to -
wa niu pre zen tów Świę te mu Mi ko ła jo wi po ma ga -
li rów nież ro dzi ce, któ rzy póź niej, wraz ze swo imi
po cie cha mi, ak tyw nie włą czy li się do za ba wy.
Po dzię ko wa nia na le żą się tak że pa niom, któ re
na co dzień opie ku ją się świe tli cą – to one spra -
wi ły, że wszyst kim by ło bar dzo cie pło w ten zi mo -
wy wie czór. 

kk

Oliwia Brzęczek wygrała w kategorii młodszej 

Reprezentacja samorządowców

Mi ko łaj na spor to wo

W tym ro ku, na spo tka nie ze Świę -
tym Mi ko ła jem, do świe tli cy wiej skiej
w Lip nie, przy szło oko ło pięć dzie siąt
osób – dzie ci i ro dzi ców. 

Or ga ni za to ra mi za ba wy by ło Sto wa rzy sze nie
Roz wo ju i Od no wy Wsi Lip no „Las i Wo da to Lip -
na Uro da” oraz mło dzi miesz kań cy miej sco wo ści. 

Dla dzie ci przy go to wa no gry, za ba wy
przy mu zy ce, śpie wa no ko lę dy, a w za mian
za wier szy ki ma li miesz kań cy wsi otrzy ma li od Mi -
ko ła ja wspa nia łe upo min ki. 

Wszyst kim, mi mo zim na, do pi sy wa ły hu mo -
ry, a czas szyb ko pły nął w mi łej at mos fe rze. 

kk

Spo tka nie z Mi ko ła jem
w Lip nie
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Ob ra dy otwo rzył Prze wod ni czą cy po -
przed niej Ra dy Miej skiej – Jan Olek sa, któ -
ry, do cza su wy bo ru no we go Prze wod ni -
czą ce go, pro wa dze nie ob rad prze ka zał
Rad ne mu Se nio ro wi – Wie sła wo wi Po go -
now skie mu.

W obec no ści Bur mi strza Nie mo dli na, Za stęp cy
Bur mi strza, przed sta wi cie li Urzę du Miej skie go
w Nie mo dli nie, so łectw, dy rek to rów gmin nych jed no -
stek or ga ni za cyj nych i miesz kań ców pięt na stu no wo
wy bra nych rad nych, zgro ma dzo nych w sa li kon fe ren -
cyj nej Miej sko -Gmin nej Bi blio te ki Pu blicz nej w Nie -
mo dli nie, zło ży ło uro czy ste ślu bo wa nie peł nie nia jak
naj le piej swo jej funk cji i słu że nia spo łecz no ści Gmi -
ny Nie mo dlin. 

Na stęp nie wy bra no Prze wod ni czą ce go Ra dy
Miej skiej, któ rym zo stał Ma riusz Niec karz. Na to -
miast funk cję za stęp cy Ra dy Miej skiej peł nić bę dzie
Ze non Kul czyń ski. 

Skład Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie
(ka den cja 2010-2014):

Ma riusz Niec karz – Prze wod ni czą cy
Ze non Kul czyń ski – Wi ce prze wod ni czą cy
Krzysz tof Bu nia – rad ny 
Mi ro sław Dec – rad ny
Sta ni sław Ja niak – rad ny
Zo fia Osi jew ska – rad na
Cze sław Pasz kow ski – rad ny
Wie sław Po go now ski – rad ny 
Mo ni ka Słod kow ska – rad na 
Da nu ta Uni jew ska – rad na
Bar tosz Waj man – rad ny
Bar tło miej Wal ków – rad ny
Zbi gniew We ber – rad ny
Bar ba ra Wy dra – rad na
Grze gorz Za wał ka – rad ny

kk

Sza now ni Pań stwo,
Miesz kań cy Gmi ny Nie mo dlin

W związ ku z ob ję ciem od -
po wie dzial nej funk cji Bur mi -
strza Nie mo dli na, bar dzo
dzię ku ję wszyst kim Wy bor -
com za udział w wy bo rach.
Szcze gól ne po dzię ko wa nia
skła dam oso bom, któ re
w dniu 21 li sto pa da b.r. od da -
ły na mnie swój głos.

Dzię ku ję za kre dyt za ufa -
nia i szan sę god ne go re pre -
zen to wa nia in te re sów ca łej
na szej lo kal nej spo łecz no ści. 

Po sta ram się nie za wieść
Pań stwa ocze ki wań i su mien -
nie wy ko ny wać po wie rzo ne
obo wiąz ki.

Bur mistrz Nie mo dli na
Mi ro sław

Stan kie wicz

W dniu 2 grud nia br., w Miej sko -Gmin -
nej Bi blio te ce Pu blicz nej w Nie mo dli nie,
od by ła się ko lej na – dru ga – Se sja Ra dy
Miej skiej w Nie mo dli nie.

Na po cząt ku ob rad ślu bo wa nie zło żył Bur mistrz
Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz. Na stęp nie wy -
gło sił krót kie prze mó wie nie, w któ rym ser decz nie
po dzię ko wał wy bor com za za ufa nie. 

Pod kre ślił zna cze nie każ de go oby wa te la bio -
rą ce go udział w wy bo rach, co szcze gól nie by ło wi -
docz ne po osią gnię tym wy ni ku, w któ rym trzy gło -
sy zde cy do wa ły o zwy cię stwie Mi ro sła wa
Stan kie wi cza. Za po sta wę oby wa tel ską i udział
w wy bo rach bur mistrz po dzię ko wał wszyst kim wy -
bor com, rów nież tym, któ rzy gło so wa li na je go
kontr kan dy dat kę. Po nad to wy ra ził na dzie ję, że
współ pra ca z no wą Ra dą Miej ską w Nie mo dli nie
bę dzie zgod na i owoc na, a przede wszyst kim przy -
słu ży się spo łe czeń stwu Gmi ny Nie mo dlin. 

W cza sie se sji wy bra no tak że skła dy Ko mi sji Ra -
dy Miej skiej, któ re przed sta wia ją się na stę pu ją co: 

Ko mi sja Re wi zyj na
Mi ro sław Dec – Prze wod ni czą cy Ko mi sji
Grze gorz Za wał ka 
Da nu ta Uni jew ska 
Bar ba ra Wy dra 
Mo ni ka Słod kow ska

Ko mi sja Bu dże tu i Spraw Go spo dar czych
Zo fia Osi jew ska – Prze wod ni czą ca Ko mi sji
Sta ni sław Ja niak
Zbi gniew We ber
Bar tosz Waj man
Ma riusz Niec karz

Ko mi sja Spraw Spo łecz nych
Cze sław Pasz kow ski – Prze wod ni czą cy Ko mi sji
Bar tło miej Wal ków – Za stęp ca Prze wod ni czą ce go
Ze non Kul czyń ski
Krzysz tof Bu nia
Wie sław Po go now ski

kk

I Se sja Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie (ka den cja 2010-2014)
W dniu 30 li sto pa da 2010r., o go dzi nie 9.00, od by ła się I Se sja Ra dy
Miej skiej w Nie mo dli nie w ka den cji 2010-2014.

Ślu bo wa nie bur mi strza 
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Z oka zji Świę ta Od zy ska nia przez Pol -
skę Nie pod le gło ści ucznio wie Pu blicz ne -
go Gim na zjum w Gra czach, pod kie row nic -
twem pa ni Ka ta rzy ny Kri st man, wzię li
udział w uro czy stym ape lu, zor ga ni zo wa -
nym w przed dzień 11 li sto pa da. 

Gim na zja li ści za pre zen to wa li krót ką lek cję hi sto -
rii przed pu blicz no ścią szko ły pod sta wo wej i gim na -
zjum. Wy stęp uświet ni ły tak że po pi sy wo kal ne mło -
dych ar ty stek: Jo asi Cym ba ły, Iwo ny Hil de brand i,
ob da rzo nej nie zwy kłym gło sem, Mar le ny Bo ro wicz. 

Za rów no ucznio wie, jak i na uczy cie le no si li te go
dnia czer wo no – bia łe wstą żecz ki w kla pach na znak
wdzięcz no ści prze szłym po ko le niom, któ re wy wal -
czy ły nam wol ność.

Alek san dra Ko rze niow ska
Rzecz nik PG

Obchody Narodowego Święta Niepodległości
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości uczniowie klas trzecich i drugich

Gimnazjum Zespołu Szkół w Niemodlinie, pod kierunkiem Iwony Matury-Pacholik,
przygotowali montaż słowno-muzyczny, który zaprezentowali społeczności szkolnej na
uroczystym apelu. 

Przed apelem wszyscy otrzymali kotyliony w barwach narodowych, wykonane przez uczniów pod
kierunkiem p. Małgorzaty Dolak i p. Ireny Szamszur. Wcześniej odbył się konkurs historyczny pod hasłem „11
Listopada - Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości". W konkursie wzięło udział 19 uczniów klas III
gimnazjum. Nagrody książkowe dla zdobywców pierwszych trzech miejsc ufundowała Rada Rodziców. 

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco: 
I miejsce          Wiktoria Pacholik  kl. III Ag 
II miejsce         Wojciech Nachtigall  kl. III Ag
III miejsce        Paulina Janus   kl. III Bg 
Delegacja Zespołu Szkół wraz z pocztem sztandarowym szkoły wzięła również udział w gminnych

obchodach Święta Niepodległości.
Inf. wł.

Stop używ kom!
W dniach 15 – 16 li sto pa da br. w szko -

le gim na zjal nej w Gra czach trwa ła ak cja
„STOP UŻYW KOM!”, po prze dzo na, zor ga -
ni zo wa nym 9 li sto pa da, ca ło dnio wym
szko le niem w tym te ma cie. 

Ob ję ci nim zo sta li ro dzi ce, na uczy cie le i ucznio -
wie. W ra mach ak cji wo lon ta riu sze z Klu bu Czy stych
Serc roz da wa li w kla sach ulot ki in for mu ją ce o szko -
dli wo ści pa le nia pa pie ro sów. Wszy scy na uczy cie le,
pra cow ni cy ad mi ni stra cji i ob słu gi przy łą czy li się
chęt nie do te go ape lu, cze go sym bo lem by ło wpię cie
w kla pę zna ku np. z prze kre ślo nym pa pie ro sem. Moż -
na by ło też wy ra zić swo je bez po śred nie po par cie
wpi su jąc się na wspól ny pla kat. Po nad to kla sa II Ag
przy go to wa ła krót ki pro gram ar ty stycz ny o te ma ty -
ce pro fi lak tycz nej i za pre zen to wa ła go przed pu blicz -
no ścią gim na zja li stów. W żar to bli wej for mie ucznio -
wie ape lo wa li o zdro wy tryb ży cia wol ny od uży wek.

Na ko niec od by ła się pre zen ta cja mul ti me dial na uka -
zu ją ca skut ki te go zgub ne go na ło gu. 

Alek san dra Ko rze niow ska
Rzecz nik PG

„Dzia dy” Ada ma
Mic kie wi cza we dług
nie mo dliń skich
gim na zja li stów

Dnia 30 li sto pa da 2010 r. w Ośrod -
ku Kul tu ry od był się „Wie czór z Ada -
mem Mic kie wi czem”, na któ rym
ucznio wie z kla sy II a Gim na zjum Ze -
spo łu Szkół w Nie mo dli nie wraz z Pa -
nią Do na tą Kow nac ką, wy sta wi li sztu -
kę pt. „Dzia dy” cz. II. 

Mło dzież bar dzo re ali stycz nie przed sta wi -
ła ob rzę dy od pra wia ne nie gdyś przez lu dy
wschod niej Eu ro py, a cho re ogra fia oraz od po -
wied nio do bra ne stro je do bit nie przed sta wi ły
po wa gę dra ma tu Ada ma Mic kie wi cza. 

Spek takl miał na ce lu uświa do mie nie lu -
dziom, że ziem skie by to wa nie to pew ne go ro -
dza ju spraw dzian, z któ re go wszy scy kie dyś zo -
sta nie my oce nie ni.

Po przed sta wie niu, w mi ni ka wia ren ce przy -
go to wa nej przez uczniów pod opie ką Pa ni Ta tia -
ny Śnie żek, moż na by ło w mi łej at mos fe rze po -
dzie lić się swo imi wra że nia mi. 

Za po moc w przy go to wa niu szcze gól nie
dzię ku je my ro dzi com uczniów z kla sy IIa: Pań -
stwu Bu try mom, Gwiaz dow skim, Raw skim,
Moź dzir skim, Chmie lew skim, Misz ta lom i Woj -
ta sia kom, któ rzy z wła snej ini cja ty wy za an ga żo -
wa li się w przy go to wa nie stro jów i upie cze nie
cia sta do ka wia ren ki.

Ur szu la Ma zur

Po pro stu świa do my 
Pod su mo wa niem ko lej nych dzia -

łań pro fi lak tycz nych re ali zo wa nych
w Ze spo le Szkół w Nie mo dli nie by ły
kon kur sy: li te rac ki i pla stycz ny. 

Od by wa ły się one w ra mach pro gra mu
„Po pro stu świa do my”, zor ga ni zo wa ne go
przez Sta ro stwo Po wia to we w Opo lu w po ro -
zu mie niu z Ko men dą Miej ską Po li cji w Opo lu.
W gro nie na gro dzo nych zna leź li się tak że
ucznio wie Ze spo łu Szkół im. Bo le sła wa Chro -
bre go w Nie mo dli nie. 

W kon kur sie pla stycz nym, w ka te go rii
gim na zjum, pierw sze miej sce za ję ły Ane ta
Ko ne fał i Wik to ria Pa cho lik, uczen ni ce kla -
sy III Ag za „Ko miks pro fi lak tycz ny”. Na dru -
gim miej scu zna la zła się Iza be la Ka ma ryk,
uczen ni ca kla sy III Bg za pla kat „Stop agre sji”.
W kon kur sie li te rac kim– wy róż nie nie w ka te -
go rii ucznio wie gim na zjum otrzy ma ła Iwo na
Ata mań czuk, uczen ni ca kla sy II Dg, za pra cę
za ty tu ło wa ną „Eli za”. 

Inf. wł.

Kartka
z kalendarza

historii

Marlena Borowicz
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Akcja zbierania plastikowych zakrętek
Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Niemodlinie

czynnie uczestniczą w akcji zbierania plastikowych
zakrętek. 

W li sto pa dzie szko ła otrzy ma ła po dzię ko wa nie za za bra ne
w ostat nim cza sie za kręt ki. Są one do star cza ne fir mie re cy klin go wej,
któ ra prze ka zu je fun du sze oso bom nie peł no spraw nym. Fi nan so wa ne
są głów nie za ku py wóz ków in wa lidz kich, re mon ty w ce lu do sto so wa -
nia miesz kań dla osób nie peł no spraw nych, czy re ha bi li ta cja i le cze -
nie dzie ci. 

Zbie ra my pla sti ko we za kręt ki po na po jach (so kach, mle ku, wo dzie mi -
ne ral nej), środ kach che mii go spo dar czej (pły nach do płu ka nia, czy my cia
na czyń). Zbiór ka ta kich su row ców nic nie kosz tu je. Po wy pi ciu na po ju, czy
zu ży ciu pły nu do płu ka nia i tak wy rzu ca my opa ko wa nie, a z nim za kręt -
kę. Gro ma dząc za kręt ki mo że my po móc tym, któ rzy tej po mo cy po trze -
bu ją. Ak cja cią gle trwa, a kie ru je nią pa ni Ka ta rzy na Dra bik.

Ka ta rzy na Dra bik

„Chcę żyć bez piecz nie”
Ko lej ną na gro dę za udział

w kon kur sie o te ma ty ce pro fi lak -
tycz nej otrzy ma ła gru pa fil mow -
ców z kla sy II B gim na zjum Ze spo -
łu Szkół w Nie mo dli nie. 

Ucznio wie, pod czuj nym okiem opie -
ku na – Ta tia ny Śnie żek, na krę ci li film pro -
fi lak tycz ny pt. „Pa lisz - więd niesz”. Sa mi
przy go to wa li sce na riusz fil mu, za gra li
w nim ro le i zmon to wa li na gra ny ma te riał. 

Film otrzy mał wy róż nie nie w kon kur -
sie ma łych form te atral no -fil mo wych
„Chcę żyć bez piecz nie”, or ga ni zo wa nym
przez Ko men dę Miej ską Po li cji w Opo lu,
Fun da cję PRO LE GE oraz Sta ro stwo Po -
wia to we w Opo lu. Do suk ce su przy czy ni -
li się: re ży ser – Ja kub Szpiech, ope ra to rzy
fil mo wi – Woj ciech Mi ler i Prze my sław
Słod kow ski, ak to rzy – Ma rek Cho ro szy,
Ali cja Krze siń ska, Ewe li na Ol szew ska, Ja -

go da Smo leń, Na ta lia Szy mań ska, Bar -
tosz Wach. Mło dym twór com ser decz nie
gra tu lu je my!

Na gro dy dla uczniów i szko ły wrę -
cza li ASP. Ma ciej Kę dra i sierż. Ste fa nia
Ha dzic ka z Wy dzia łu Pre wen cji Ko men dy
Miej skiej Po li cji w Opo lu.

Elż bie ta Woź niak

Już po raz czwar ty w Ze spo le
Szkół im. Bo le sła wa Chro bre go
w Nie mo dli nie zor ga ni zo wa na zo -
sta ła zbiór ka po ży wie nia dla
psów i ko tów pod ha słem „Po -
móż my zwie rzę tom prze trwać zi -
mę”. Ak cję pro wa dzi ły mgr
Agniesz ka Tracz i mgr Mag da le na
Ko nar ska.

W tym ro ku uda ło się nam zor ga ni zo -
wać po nad100kg su chej kar my i30 pu szek. 

De le ga cja z na szej szko ły – Ka ja
Szym kow ska i Mi chał Je zier ski z kla sy 1
d Gim na zjum – prze ka za ła ca łość Miej -
skie mu Schro ni sku dla Bez dom nych Zwie -
rząt w Opo lu (ma te ria ły z wi zy ty do stęp -
ne są na stro nie in ter ne to wej szko ły:
www.nie mo dlin.org).

W schro ni sku prze by wa obec nie 110
psów i 120 ko tów (stan na 22.11.10),
któ re cze ka ją na ad op cję.

Ma my na dzie ję, że na sze wspar cie
żyw no ścio we po mo że im prze trwać trud -
ny okres zi mo wy. Wszyst kim dar czyń com
ser decz nie dzię ku je my i cie szy my się, że
los zwie rząt nie jest Wam obo jęt ny. Szcze -
gól ne po dzię ko wa nia kie ru je my do pa ni
mgr Vio let ty Szczyrk, któ ra pro pa go wa ła
ak cję wśród na uczy cie li.

Mag da le na Ko nar ska

Jed nym z pod sta wo wych za dań każ -
dej szko ły jest dba łość o bez pie czeń stwo
uczniów. Nie cho dzi tu tyl ko o bez piecz ne
spę dza nie cza su na te re nie szko ły, ale
o świa do mość za gro żeń, z któ ry mi mo gą
się sty kać mło dzi lu dzie i uświa do mie nie
im spo so bów ich uni ka nia. 

W tym ce lu w Ze spo le Szkół im. Bo le sła wa
Chro bre go w Nie mo dli nie sta le pro wa dzi się róż no -
rod ne for my dzia łań pro fi lak tycz nych, skie ro wa ne
do uczniów oraz ich ro dzi ców.

W li sto pa dzie go ścił w szko le Kra kow ski Ośro -
dek Pro gra mów Pro fi lak tycz nych „Arion”, któ ry

spe cja li zu je się w pro wa dze niu za jęć pro fi lak tycz -
nych, skie ro wa nych do uczniów gim na zjów i szkół
po nadgim na zjal nych. W Ze spo le Szkół „Arion”
prze pro wa dził dwa mo du ły za jęć. Pierw szy, prze -
zna czo ny dla gim na zja li stów, to spo tka nie z psy -
cho lo giem – spe cja li stą ds. pro fi lak ty ki uza leż nień,
ilu stro wa ne spek ta klem te atral nym pt. „Dru ga stro -
na cie nia”. Ak to rzy przed sta wi li pro ble my na sto lat -
ków eks pe ry men tu ją cych z nar ko ty ka mi i do pa la -
cza mi. Mo duł dla ro dzi ców za pre zen to wa no
na wy wia dów ce, któ ra od by ła się w tym sa mym
dniu w go dzi nach po po łu dnio wych. By ło to spo tka -
nie z psy cho lo giem, do ty czą ce re la cji ro dzi ce -dzie -
ci za gro żo ne nar ko ty ka mi. Spo tka nie ilu stro wa no

plan sza mi, pre zen ta cja mi mul ti me dial ny mi i krót -
ki mi fil ma mi. Szko ła otrzy ma ła też ma te ria ły dy dak -
tycz no -in fo rma cyj ne dla ro dzi ców i wy cho waw ców.
Ca łość sfi nan so wał Urząd Gmi ny Nie mo dlin. 

Ko lej ne za ję cia o cha rak te rze pro fi lak tycz nym,
prze zna czo ne rów nież dla uczniów gim na zjum, prze pro -
wa dził kra kow ski te atr „Kur ty na”, któ ry za pre zen to wał
przed sta wie nie pt. „Dro ga bez po wro tu”, po świę co ne
pro ble mom współ cze snych na sto lat ków.M. in. po ru sza -
no pro blem bra ku za in te re so wa nia ze stro ny naj bliż szej
ro dzi ny, co wkon se kwen cji pro wa dzi doza ni ku wię zów
ro dzin nych, aby wa czę sto przy czy ną sto so wa nia prze -
mo cy i po pa da nia w róż ne go ro dza ju uza leż nie nia.
Przed sta wie nie zo sta ło wca ło ści sfi nan so wa ne ze środ -
ków Sta ro stwa Po wia to we go w Opo lu. 

Elż bie ta Woź niak

Wręczanie nagrody

Pro fi lak ty ka uza leż nień w Ze spo le Szkół w Nie mo dli nie

Po móż my zwie rzę tom prze trwać zi mę
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W ra mach Pro gra mu Prze ciw dzia ła -
nia Wa dom Po sta wy Cia ła u dzie ci i mło -
dzie ży w wo je wódz twie opol skim w Szko -
le Pod sta wo wej nr 1 w Nie mo dli nie
dnia 24 li sto pa da od był się Dzień Prze ciw
Oty ło ści. 

W tym dniu we wszyst kich kla sach pro mo wa -
ny zo stał zdro wy styl ży wie nia. W związ ku z tym
ucznio wie klas I – III wy ko ny wa li pięk ne pra ce pla -
stycz ne, któ re zdo bią szkol ne ko ry ta rze, co mo gą
po dzi wiać ich ro dzi ce. Na to miast kla sy V na za ję -
ciach pla stycz nych wy ko ny wa ły tech ni ką akwa re -
li mar twą na tu rę z owo ca mi. W ra mach za jęć wy -
cho wa nia fi zycz ne go wszy scy ucznio wie ak tyw nie
i do kład nie ćwi czy li, a na go dzi nach wy cho waw -
czych od by ły się po ga dan ki. 

W tym dniu w skle pi ku szkol nym od by ła się
sprze daż wy łącz nie zdrowych ar ty ku łów spo żyw -
czych np. jabł ek, man da rynek, jo gur tów. Po nad to
w kla sach nie spo dzian ką by ło roz da nie wszyst -

kim uczniom i pra cow ni kom na szej szko ły ja błek,
któ re wspól nie mo gli z ape ty tem skon su mo wać
na lek cji. Dzię ki te mu, iż jabł ka zo sta ły zje dzo ne
w kla sach pa nie z ob słu gi mia ły mniej pra cy, gdyż
ogryz ki zo sta ły wy rzu co ne do ko sza. 

Po mi mo te go, iż ak cja by ła prze pro wa dzo -
na po raz dru gi w SP 1, cie szy ła się uzna niem

i za in te re so wa niem, a we so łe mi ny dzie ci
świadczyły o jej ak cep ta cji. 

Miej my na dzie ję, że ucznio wie z mi łą chę cią
i ogrom nym za pa łem bę dą uczest ni czyć na dal
w te go ty pu przed się wzię ciach oraz nie za po mną
o co dzien nym zdro wym ży wie niu. 

inf. wł. 

Choć za oknem śnież nie, desz czo wo
i po nu ro, au ra nie na pa wa opty mi zmem,
młod si ucznio wie „Je dyn ki” bar dzo chęt -
nie włą czy li się do za ba wy po łą czo nej z edu -
ka cją, roz ja śnia jąc ko lo ra mi ca łą szko łę.

Pią tek, 19 li sto pa da br. był pierw szym „ko lo ro -
wym dniem”, w ra mach re ali zo wa ne go przez kla sy 0-
III pro jek tu pod ty tu łem „Gra my w ko lo ry”. 

Dzień ten zwią za ny był z bar wa mi na sze go mia -
sta. Obo wią zu ją cy mi ko lo ra mi by ły więc: nie bie ski,
żół ty i zie lo ny, a ucznio wie chcą cy zdo być mia no
„Przy ja cie la mia sta”, mie li do wy ko na nia kil ka za dań
spe cjal nych. Oce ną ich re ali za cji za ję li się tzw. szkol -
ni de tek ty wi  - człon ko wie sa mo rzą du szkol ne go, ra -
zem z pa nią pe da gog Syl wią Waj dą.

W ra mach za jęć dzie ci zo sta ły za po zna ne z le gen -
dą „O so ko le w go dle Nie mo dli na”, au tor stwa p. Paw -
ła Le lon ka, wi ze run kiem her bu i fla gi mia sta, sym bo li -
ki jej ko lo rów. Na stęp nie pod kie run kiem
wy cho waw ców wy ko ny wa ły trój barw ne fla gi, znacz ki,
pla kiet ki, ko ty lio ny, cza pecz ki, cu kier ko we bu kie ty. Roz -
wią zy wa ły krzy żów ki, ukła da ły puz zle z her bem mia sta,
słu cha ły in nych le gend zwią za nych z Nie mo dli nem,
two rzy ły ką ci ki te ma tycz ne po świę co ne mia stu, wy sta -
wy prac pla stycz nych wy ko na nych róż ny mi tech ni ka mi.

Ucznio wie klas 3c i 1b przy go to wa li cie ka we fo -
to re por ta że pod ha słem „Hi sto ria mo jej miej sco wo -
ści zwią za na jest z hi sto rią mo jej ro dzi ny”.

Pod su mo wa niem ko lo ro we go dnia by ło spo tka -
nie wszyst kich uczniów na par te rze szko ły i pre zen -

ta cja efek tów kil ku go dzin nej pra cy w kla sach. Oka -
za ło się, że by ło na co po pa trzeć. Moż na też by ło po -
śpie wać i po tań czyć. 

Na wy so ko ści za da nia sta nę ły Ma lu chy (kla sa
„0”), któ re zdo by ły ty tuł „Przy ja ciół mia sta”, po twier -
dzo ny dy plo mem wrę czo nym przez szkol nych de tek -
ty wów.

Po dzię ko wa nia na le żą się rów nież ro dzi com,
któ rzy skrzęt nie przy go to wa li swo im po cie chom od -
po wied nią gar de ro bę, udo stęp ni li nie zbęd ne ga dże -
ty i ro dzin ne fo to gra fie oraz ufun do wa li słod kie na -
gro dy w po sta ci cu kier ków.

Dzię ki ta kim dniom niestrasz na nam żad na au ra!!!

Alek san dra Haj ta ło wicz

Ak cja „Gra my w ko lo ry”

Dzień Prze ciw Oty ło ści
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Od wrze śnia 2010 r. w na szej szko le roz po -
czę ła się re ali za cja pro jek tu „In dy wi du ali za cja
pro ce su na ucza nia i wy cho wa nia uczniów klas I -
-III w Gmi nie Nie mo dlin”, sfi nan so wa nego ze środ -
ków Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go w ra -
mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki.
Pro jekt ten wy ni ka z re ali za cji no wej pod sta wy pro -
gra mo wej kształ ce nia ogól ne go.

Ce lem dzia łań po dej mo wa nych w ra mach
pro jek tu jest wy rów ny wa nie szans edu ka cyj nych
uczniów, po przez in dy wi du ali za cję pro ce su dy -
dak tycz no -wy cho waw cze go w kla sach I -III szko ły
pod sta wo wej w la tach 2010 – 2013.

W ra mach pro jek tu ucznio wie mo gą
sko rzy stać z na stę pu ją cych za jęć edu -
ka cyj nych:

• Za ję cia dla dzie ci ze spe cjal ny mi trud no -
ścia mi w czy ta niu i pi sa niu – pro wa dzą ca p. Ce -
li na Kow nac ka

• Za ję cia dla dzie ci z trud no ścia mi w zdo by -
wa niu umie jęt no ści ma te ma tycz nych – pro wa -
dzą ca p. Bar ba ra Ko ło dyń ska

• Za ję cia lo go pe dycz ne – pro wa dzą ca p. Syl -
wia Waj da

• Za ję cia so cjo te ra peu tycz ne i psy cho edu -
ka cyj ne – pro wa dzą ca p. Syl wia Waj da

• Za ję cia z gim na sty ki ko rek cyj nej – pro wa -
dzą ca p. Bar ba ra Świą tek

• Za ję cia roz wi ja ją ce za in te re so wa nia
uczniów w dzie dzi nie na uk ma te ma tycz no – przy -
rod ni czych – pro wa dzą ca p. Mał go rza ta Kró li -
kow ska

• Za ję cia mu zycz ne – pro wa dzą ca p. Mo ni -
ka Ostrow ska -Ma tu sik

• Za ję cia roz wi ja ją ce za in te re so wa nia
uczniów uzdol nio nych pla stycz nie – pro wa dzą ca
p. Ewa Ko no wa luk.

W ra mach pro gra mu otrzy ma li śmy rów nież
do fi nan so wa nie na za kup róż nych po mo cy dy -
dak tycz nych:

• kom pa sów
• mi kro skopów 
• ze stawów in stru men tów mu zycz nych
• po mo cy do za jęć pla stycz nych. 

Mar ta Ko ło dyń ska

Misiowy tydzień w Dwójce
Nie obejdzie się bez misia – tak pisała w swoim wierszu Maria Czerkawska. Trudno sobie wyobrazić 25

listopada bez pluszaka. Dwójka po raz kolejny włączyła się do obchodów Światowego Dnia Pluszowego Misia.
Wychowawczyni świetlicy, pani Aneta Kramczyńska, we współpracy z biblioteką szkolną zorganizowała tydzień
z misiem. Był to tydzień pełen ciekawych zabaw i radosnych chwil, które uczniowie przeżyli dzięki pluszowym
misiom. O Światowym Dniu Pluszowego Misia przypominała dzieciom gazetka w świetlicy szkolnej oraz
wystawka książek o misiach w bibliotece szkolnej. Uczniowie kl. I – III wykazali się znakomitą inwencją twórczą,
układając ciekawe misiowe wierszyki. Osoby uzdolnione plastycznie stanęły do konkursu, w którym należało
wykonać dowolną techniką podobiznę swojego pluszaka. Prace plastyczne i literackie można było podziwiać
w Galerii Misiów. Na zakończenie misiowego tygodnia, 26 listopada, dzieci przyniosły do szkoły swoje
przytulanki. Misie, które odwiedziły szkołę, były różnej wielkości. Największy mierzył ponad metr, najmniejszy
mieścił się w dłoni. 

Ponownie pluszaki odwiedzą naszą szkołę dopiero za rok. Już czekamy z utęsknieniem. 
MG

Mło dzież
z pla sti ku
(fe lie ton gim na zja list ki)

Każ dy z nas zna przed mio ty wy ko na ne
z pla sti ku, bu tel ki, re kla mów ki i wie le in nych...

Nie cho dzi mi tu jed nak o te go ty pu
pla stik, lecz o sztucz ność, prze bra nie, po -
pu lar ność, któ rej pra gnie nie mal każ dy ze
świa ta „eli ty”, świa ta po pu, a tak że mło -
dzież szkol na.

Oczy wi ste sta je się py ta nie: dla cze go
lu dzie sta ją się sztucz ni, uda ją ko goś kim
nie są na praw dę, przy bie ra ją „ma skę”, któ -
ra ukry wa ich praw dzi we ob li cze. Dla cze -
go tak się dzie je? Co wy wo łu je ta kie za cho -
wa nia? Czło wie ka zmie nia wy gląd,
pie nią dze, ubra nia. Czę sto nie je ste śmy
so bą, bo bo imy się bra ku ak cep ta cji ze
stro ny śro do wi ska i to wa rzy stwa, któ re wy -
ma ga od nas „by cia na fa li”. 

Do brym miej scem do za ob ser wo wa -
nia ta kich za cho wań jest szko ła. Two rzą
się w niej tzw. „grup ki”, „pacz ki”, któ re uwa -
ża ją się za lep sze od po zo sta łych uczniów.
Aby do łą czyć do ta kiej „pacz ki” trze ba wie -
le zro bić. Za zwy czaj jest to wbrew re gu la -
mi no wi szko ły, bo nie cho dzi tu ani o do bre
wy ni ki w na uce, ani wzo ro we za cho wa nie.
„Wa run ka mi” wej ścia do ta kiej „gru py” jest
przej ście ja kie goś „te stu na wy trzy ma łość”-
wy wo ła nie skan da lu, bój ki, kłót ni z na uczy -
cie lem na oczach kla sy. Wszyst ko po to, by
udo wod nić, że to, co ma się w gło wie wca -
le nie jest waż ne, a chęć za im po no wa nia
ko le gom do da je od wa gi. 

Bar dzo waż ny jest wy gląd, sta je się on
prio ry te tem. Na tu ral ność i nie win ność od -
cho dzi w nie pa mięć. Du ży wpływ na sy tu -
ację w na szych szko łach ma ją me dia. Dziew -
czę ta na szkol nych ko ry ta rzach nie wy glą da ją
zwy czaj nie, jak ty po we na sto lat ki, lecz co raz
czę ściej jak „la lecz ki Bar bie”.

Pra sa mło dzie żo wa, te le dy ski, mu zy ka,
te le wi zja, dyk tu ją dzi siej sze tren dy, z któ ry mi
mło dzież pró bu je się utoż sa mić. Naj waż niej -
sze jest, aby wy glą dać in try gu ją co.

Nie na tu ral ność, sztucz ność, a więc tzw.
„pla sti ki” to naj now szy trend dzi siej szej mło -
dzie ży. Zwy czaj ność, na tu ral ność i nie win -
ność nie ma już żad nej war to ści.

Rok sa na Jan kie wicz – kl. 3 c
Gim na zjum Ze spo łu Szkół 

w Nie mo dli nie

IN DY WI DU ALI ZA CJA PRO CE SU NA UCZA NIA I WY CHO WA NIA 
UCZNIÓW KLAS I -III SZKÓŁ POD STA WO WYCH

Pro gram Ope ra cyj ny KA PI TAŁ LUDZ KI
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Pa nie Prze wod ni czą cy, Wy so ka Ra do,
Sza now ni Miesz kań cy Mia sta i Gmi ny
Nie mo dlin

Z wo li wy bor ców po now nie ob ją łem za szczyt -
ną funk cję Bur mi strza Nie mo dli na. Jest to dla mnie
wiel ka od po wie dzial ność wo bec na sze go sa mo rzą -
du i ogrom ne zo bo wią za nie wo bec miesz kań ców.

W sto sun ku do po przed nich wy bo rów zdo ła -
łem prze ko nać o po nad pół ty sią ca wię cej miesz -
kań ców do swo jej oso by i pro gra mu ja ki wspól nie,
z po przed nią ra dą miej ską roz po czę li śmy re ali zo -
wać. Dla te go też w pierw szej ko lej no ści po zwól cie
Pań stwo, że jesz cze raz po dzię ku ję tym wszyst kim,
któ rzy na mnie gło so wa li oraz człon kom mo je go
Ko mi te tu Wy bor cze go. Ser decz nie dzię ku ję za za -
ufa nie, któ re go po sta ram się nie za wieść. 

Wy bo ry sa mo rzą do we, któ re mia ły miej sce
pra wie dwa ty go dnie te mu, po ka za ły jak waż ny
jest każ dy oby wa tel i je go głos przy urnie wy bor -
czej. Po ka za ły, że pój ście na wy bo ry jest bar dzo
waż nym ak tem po sta wy oby wa tel skiej. By ło to do -
świad cze nie, któ re uświa do mi ło nam wszyst kim
wa gę de mo kra cji i wpływ każ de go oby wa te la
na kształt rze czy wi sto ści. I za ta ką po sta wę dzię -
ku ję wy bor com, za rów no tym, któ rzy gło so wa li
na mnie, jak i tym, któ rzy mie li od mien ne zda nie.
Pa nie Prze wod ni czą cy, Wy so ka Ra do.

Przed na mi ko lej na ka den cja sa mo rzą du,
ko lej ne czte ry la ta wy tę żo nej pra cy na rzecz na -
szych miesz kań ców. Pra gnę kon ty nu ować re ali -
za cję za dań, któ re za spo ko ją ich po trze by
i ocze ki wa nia. Do naj waż niej szych za dań za li -
czam:

1. Dal szą po pra wę in fra struk tu ry dro go wej
w gmi nie a tym sa mym po pra wę bez pie czeń -
stwa i kom for tu ży cia. Na stą pi prze bu do wa ulic
śród mie ścia Nie mo dli na oraz ulic: No wej i Mic -
kie wi cza. Zo sta nie prze bu do wa na dro ga na Ko -
lo nię Ro bot ni czą w Gra czach. Prze bu do wie po -
win ny być pod da ne dro gi do trans por tu rol ne go,
w szcze gól no ści w Wy dro wi cach, Tłu sto rę bach
oraz Go ście jo wi cach. Po pra wę bez pie czeń stwa
miesz kań ców na le ży zwięk szyć po przez: bu do wę
za to ki au to bu so wej w Szy dłow cu Ślą skim, bu do -
wę chod ni ków po mię dzy Nie mo dli nem a Wy dro -
wi ca mi, w Ma gnu szo wi cach oraz przy dro dze
do Sa dów. Szcze gól nym ob sza rem mo je go za in -
te re so wa nia bę dzie sta ły mo ni to ring po stę pu
prac zwią za nych z bu do wą ob wod ni cy Nie mo dli -
na, tak aby po wsta ła ona do koń ca tej ka den cji
sa mo rzą du.

2. Bę dą kon ty nu owa ne pra ce zwią za ne z ka -
na li za cją Nie mo dli na, Go ście jo wic, Wy dro wic
i Pio tro wej oraz przy go to wa na zo sta nie kon cep cja
mo der ni za cji oczysz czal ni ście ków w Gra czach,
a tak że ska na li zo wa nia oko licz nych wio sek. Osob -
nym pro ble mem wy ma ga ją cym roz wią za nia bę -

dzie wy mia na rur azbe sto wo -ce men to wych na te -
re nie gmi ny, a tak że suk ce syw ne in we sty cje w in -
fra struk tu rę wod ną.

3. Du żym wy zwa niem na naj bliż sze czte ry la -
ta jest po pra wa in fra struk tu ry edu ka cyj no -spo -
łecz nej gmi ny, w tym bu do wa no we go przed szko -
la w Nie mo dli nie, ter mo mo der ni za cja szko ły
w Gra czach, re mon ty świe tlic wiej skich, bu do wa
pla ców za baw, szcze gól nie na ob sza rach wiej -
skich, re wi ta li za cja par ku i sta dio nu miej skie go.
W dal szym cią gu bę dą do po sa ża ne przed szko la
i szko ły w no wo cze sny sprzęt i po mo ce dy dak -
tycz ne. Na grun tow ne re mon ty ocze ku ją obiek ty:
Ośrod ka Kul tu ry oraz by łej szko ły pod sta wo wej
nr 1. Po nad to pod ję te zo sta ną dzia ła nia zwią za ne
z ter mo mo der ni za cją na sze go SZOZ -u. W tej ka -
den cji po wi nien być roz wią za ny rów nież nie zwy kle
pa lą cy pro blem bu do wy miesz kań so cjal nych.
W dal szym cią gu bę dą po dej mo wa ne dzia ła nia
na rzecz re stau ra cji za byt ków dzie dzic twa kul tu ro -
we go na szej Gmi ny.
Pa nie Prze wod ni czą cy, Wy so ka Ra do.

Przed sta wio ne dzia ła nia bę dą prio ry te to we
w bie żą cej ka den cji. Oczy wi ście nie wy czer pu ją
one ca łe go ka ta lo gu pro ble mów z ja ki mi przyj dzie
się nam zmie rzyć. Czy i w ja kim stop niu uda się
zre ali zo wać te za mie rze nia bę dzie za le żeć głów nie
od dwóch czyn ni ków: moż li wo ści po zy ski wa nia
ze wnętrz nych środ ków fi nan so wych oraz od zgod -
nej współ pra cy obu or ga nów gmi ny, to jest Ra dy
Miej skiej i Bur mi strza.

W za kre sie po zy ski wa nia środ ków fi nan so -
wych po ka za łem wraz z mo im za stęp cą pa nem
Bar tło mie jem Ko strze wą, któ ry bę dzie w dal szym
cią gu peł nił tą funk cję, że przy do brze przy go to wa -
nych wnio skach i spraw nym ze spo le pra cow ni -
ków po tra fi my te środ ki po zy ski wać. Tak bę dzie
rów nież w tej ka den cji. W pierw szej ko lej no ści bę -
dą re ali zo wa ne za da nia, któ re bę dą w zna czą cej
mie rze sfi nan so wa ne środ ka mi ze wnętrz ny mi.

Pra ca na rzecz Gmi ny po win na być re ali zo wa -
na po nad po dzia ła mi. Dla te go też de kla ru ję ści słą
współ pra cę z Ra dą Miej ską. Uwa żam, że bez współ -
dzia ła nia tych dwóch or ga nów wła dzy sa mo rzą do -
wej nie bę dzie moż li wa re ali za cja za kła da nych, am -
bit nych ce lów pro ro zwo jo wych. Li czę na Pań stwa
zro zu mie nie oraz do brą wo lę. Ży czę Pań stwu i so bie
me ry to rycz nej współ pra cy na rzecz roz wią zy wa nia
pro ble mów na szej Gmi ny. Li czę rów nież na peł ną
współ pra cę z so łec twa mi. Je stem za wsze otwar ty
na Pań stwa po stu la ty i pro po zy cje. Jak po ka zu ją
przy kła dy gmin, któ re się roz wi ja ją, tam gdzie jest
współ pra ca i zro zu mie nie mię dzy Ra dą Miej ską
a Bur mi strzem, tam są suk ce sy.

Naj waż niej szym za da niem na naj bliż sze ty go -
dnie bę dzie jed nak od no wie nie po czu cia wspól no -
ty miesz kań ców na szej Gmi ny. Chcę, aby śmy za -
po mnie li o wza jem nych ani mo zjach, aby śmy
od rzu ci li wszel kie uprze dze nia, umie li po nad po -
dzia ła mi przejść do wy tę żo nej pra cy na rzecz na -
szej Ma łej Oj czy zny. Li czę na Pań stwa współ dzia -
ła nie w tym waż nym za da niu.

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

Nie mo dlin, dnia 2 grud nia 2010 ro ku

Ogłoszenie
Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczone

przetargi ustne na dzierżawę części nieruchomości
oznaczonej nr działki 760/1 k.m. 10  położonej w
Niemodlinie przy Alei Wolności. Wymieniona wyżej
nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej
KW 89561. Stanowi własność Gminy Niemodlin. 

Przedmiotem przetargów jest wysokość czynszu
za dzierżawę terenu o powierzchni 17,50 m2 – z
przeznaczeniem na ustawienie blaszanych boksów
garażowych  nr 8 i nr 9. 

1. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego
za teren pod boks garażowy nr 8 o powierzchni
17,50  m2 -  wynosi  19,25 zł miesięcznie. 

2. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego
za teren pod boks garażowy nr 9 o powierzchni
17,50  m2 -  wynosi  19,25 zł miesięcznie. 

Do czynszu zostanie doliczony należny podatek
VAT wg obowiązujących przepisów (obecnie
obowiązuje stawka 22% ).

Przetargi odbędą się 14 stycznia 2011 roku o
godzinie 10.40  (poz. 1) i 10.50  (poz. 2) w Urzędzie
Miejskim w Niemodlinie, pok. 62.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
wadium w wysokości 5,00 zł za każdy boks do dnia
11 stycznia 2011 roku do godz. 14.00 . 

Wpłacone wadium zostanie:
• zaliczone na poczet czynszu, jeżeli osoba

wpłacająca wadium wygra przetarg
• zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium

nie wygra przetargu.
In for ma cje na te mat prze tar gu udzie la ne są

w Wy dzia le Rol nic twa, Ochro ny Śro do wi ska i Go spo -
dar ki Nie ru cho mo ścia mi (tel. 77- 4606295 do 7)
Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie, ul. Bo ha te rów
Po wstań Ślą skich 37, pok. 35.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest w
terminie do 31 stycznia 2011 r. zawrzeć umowę
dzierżawy. W przypadku nie zawarcia umowy w tym
terminie wadium ulegnie przepadkowi.

Burmistrz Niemodlina 
informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie

Miejskim w Niemodlinie znajduje się wykaz
nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr
działki 179/2 o powierzchni 0,2428 ha położonej w
Górze - przeznaczonej do zbycia w drodze
nieograniczonego przetargu ustnego

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

Komunikat
Z dniem 1 stycz nia 2011 ro ku wnio ski o przy -

zna nie sty pen dium i za sił ku szkol ne go dla
uczniów za miesz ka łych na te re nie Gmi ny Nie mo -
dlin bę dzie roz pa try wał Kie row nik Ośrod ka Po -
mo cy Spo łecz nej w Nie mo dli nie oraz wy da wał
de cy zje w tych spra wach.

Małgorzata Kochanek
Zastępca Dyrektora ZEFO w Niemodlinie
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Burmistrz Niemodlina 
ogłasza

1. II  n i e o g r a n i c z o n y  
p r z e t a r g      u s t n y    
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

położonej w Niemodlinie przy ul. Opolskiej, w skład
której wchodzą działki nr: 1023/5, 1023/6 i 1023/7
k.m. 12o łącznej powierzchni 2,8438 ha; KW nr
OP1O/00076415/0. 

Nie ru cho mość ta sta no wi wła sność Gmi ny Nie -
mo dlin. Wol na od ob cią żeń i zo bo wią zań. Ak tu al nie
nie użyt ko wa na. Zgod nie z miej sco wym pla nem za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go te re nów usłu go wo -
-prze my sło wych przy ul. Opol skiej dział ki nr 1023/5
i 1023/7 znaj du ją się na te re nach prze zna czo nych
pod funk cje usłu go we i wy twór czo -prze my sło we. Na -
to miast dział ka nr 1023/6 po ło żo na jest na te re nie
prze zna czo nym na dro gę do jaz do wą. Plan za ka zu je
lo ka li za cji obiek tów o szko dli wym od dzia ły wa niu
na śro do wi sko oraz na ka zu je wy ko na nie pa sów zie -
le ni i dro gi we wnętrz nej zgod nie z ry sun kiem pla nu. 

Położona jest przy drodze o nawierzchni
asfaltowej – drogi krajowej Opole-Nysa, w odległości
ok. 4 km od węzła autostrady A-4 w Prądach. 

Teren posiada uzbrojenie w sieć wodociągową
i elektryczną. W trakcie realizacji sieć kanalizacji
sanitarnej. Dostęp do mediów od strony ul.
Opolskiej.

Cena wywoławcza nieruchomości
wynosi: 1.000.000,00 zł (słownie: jeden
milion złotych 00/100). 

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony
podatek VAT w wysokości 22%.

Szczegółowy opis i wycena zbywanej
nieruchomości znajduje się w Urzędzie Miejskim w
Niemodlinie (pok. nr 36). Informacje na temat
przetargu udzielane są w Wydziale Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
(tel. 774606-295 do 7) tut. Urzędu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne
i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu
w wysokości 100.000,00 zł. Wadium należy
wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w
Niemodlinie nr 87 8890 1079 0009 4009 2006
0003 w terminie do 24 stycznia  2011r. Za termin
wniesienia wadium uważa się dzień wpływu
wadium na wskazane konto.

W przy pad ku firm oso by bio rą ce udział w prze -
tar gu win ny przed ło żyć wy ciąg z wła ści we go dla
sie dzi by re je stru lub in ny do ku ment urzę do wy, z któ -
re go wy ni ka je go sta tus praw ny, spo sób re pre zen ta -
cji, a tak że imio na i na zwi ska osób upraw nio nych
do re pre zen ta cji.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców
może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia
Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego
przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o
nabywaniu przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. nr
167, poz. 1758 z pózn. zm.)

Przetarg odbędzie się w dniu 28 stycznia 2011r.
w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie o
godz. 10.00. 

Osoba ustalona jako nabywca zostanie
zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy
sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany
jest zapłacić cenę, nie później niż do dnia zawarcia
umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za
termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu
należności na wskazane konto. Nabywca ponosi
ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi
notariusz.

Wpłacone wadium zostanie: •  zaliczone na
poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca
wadium wygra przetarg, •  zwrócone, jeżeli osoba
wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie umowy
nabycia prawa własności w terminie ustalonym
przez Gminę i notariusza powoduje przepadek
wpłaconego wadium.

2. I   n i e o g r a n i c z o n y   
p r z e t a r g      u s t n y    

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o
powierzchni 89,00 m2 położonego w budynku nr 26
przy ul. Opolskiej w Niemodlinie wraz z udziałem
wynoszącym 40,27% (4027/10000) w nieruchomości
wspólnej, którą stanowi: działka nr 977 o powierzchni
0,0904 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie
służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Nieruchomość ta stanowi własność Gminy
Niemodlin. Posiada księgę wieczystą KW nr
OP1O/00054615/2; wolna od obciążeń i
zobowiązań. Budynek ujęty jest w ewidencji
zabytków.

Lokal mieszkalny będący przedmiotem zbycia
znajduje się na parterze budynku, składa się z trzech
pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki wraz z
pomieszczeniami przynależnymi - piwnicą nr 2 o
powierzchni 19,05 m² i piwnicą nr 3 o powierzchni
23,99 m².Lokal wyposażony jest w instalację wodno-
kanalizacyjną, gazową i energetyczną.

Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy
lokal jest budynkiem o dwóch kondygnacjach
naziemnych z poddaszem użytkowym całkowice
podpiwniczony.

Zgod nie z miej sco wym pla nem za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go mia sta Nie mo dli na nie ru cho -
mość jest po ło żo na na te re nach prze zna czo nych
na ce le za bu do wy miesz ka nio wej z prze wa gą za bu -
do wy wie lo ro dzin nej. 

Cena wywoławcza wynosi: 97.000,00zł.
(słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy
złotych).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i
osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w
wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych)
Wadium należy wpłacać w terminie do 11 stycznia
2011 r. na konto bankowe Urzędu Miejskiego w
Niemodlinie nr 87 8890 1079 0009 4009 2006
0003. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień
wpływu wadium na wskazane konto.

W przy pad ku firm oso by bio rą ce udział w prze -
tar gu win ny przed ło żyć wy ciąg z wła ści we go dla
sie dzi by re je stru lub in ny do ku ment urzę do wy, z któ -
re go wy ni ka je go sta tus praw ny, spo sób re pre zen ta -
cji, a tak że imio na i na zwi ska osób upraw nio nych
do re pre zen ta cji.

Informacje na temat przetargu udzielane są w
Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska  i
Gospodarki Nieruchomościami tel. (77) 4606-295
do 7 wew. 209; pok. nr 35 tut. Urzędu.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 stycznia 2011
r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie o
godz. 11.00. 

Osoba ustalona jako nabywca zostanie
zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy
sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca
zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż do
dnia zawarcia umowy przenoszącej własność
nieruchomości. Nabywca ponosi ponadto koszty
notarialne i sądowe, które określi notariusz.

Wpłacone wadium zostanie:
• zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba

wpłacająca wadium wygra przetarg,

• zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium
nie wygra przetargu.

Jednocześnie informuje się, że jeżeli osoba
ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystapi
bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w
miejscu i terminie ustalonym przez Gminę wpłacone
wadium ulega przepadkowi.

3.  I   n i e o g r a n i c z o n y   
p r z e t a r g      u s t n y    
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

położonej w Niemodlinie przy ul. Reymonta
oznaczonej nr działki 997/10 k.m. 11 o powierzchni
0,0130 ha.

Nie ru cho mość ta sta no wi wła sność Gmi ny Nie -
mo dlin. Po sia da księ gę wie czy stą KW nr
OP1O/00076253/6 wol na od ob cią żeń i zo bo wią zań. 

Zgod nie z miej sco wym pla nem za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go mia sta Nie mo dli na te ren
ozna czo ny jest sym bo lem MW – te re ny miesz ka nio -
we o prze wa dze za bu do wy wie lo ro dzin nej.

Nieruchomość poprzez ustanowienie
służebności przejazdu przez działkę nr 997/11
będzie miała zapewniony dostęp do drogi publicznej.
Teren posiada dostęp do sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej, gazowej i elektro-energetycznej.

Cena wywoławcza nieruchomości
wynosi: 13.000,00 zł (słownie: trzynaście
tysięcy złotych). 

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony
podatek VAT w wysokości 22%.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i
osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w wysokości
1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Wadium
należy wpłacać w pieniądzu w kasie Urzędu
Miejskiego w Niemodlinie lub na konto bankowe nr
87 8890 1079 0009 4009 2006 0003 w terminie do
11 stycznia 2011r. Za termin wniesienia wadium
uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

W przy pad ku firm oso by bio rą ce udział w prze -
tar gu win ny przed ło żyć wy ciąg z wła ści we go dla
sie dzi by re je stru lub in ny do ku ment urzę do wy, z któ -
re go wy ni ka je go sta tus praw ny, spo sób re pre zen ta -
cji, a tak że imio na i na zwi ska osób upraw nio nych
do re pre zen ta cji.

In for ma cje na te mat prze tar gu udzie la ne są
w Wy dzia le Rol nic twa, Ochro ny Śro do wi ska i Go spo -
dar ki Nie ru cho mo ścia mi (tel. 774606-295 do 7);
po kój nr 35 tut. Urzę du.

In for ma cje na te mat prze tar gu udzie la ne są
w Wy dzia le Rol nic twa, Ochro ny Śro do wi ska i Go spo -
dar ki Nie ru cho mo ścia mi (tel. 774606-295 do 7);
po kój nr 35 tut. Urzę du.

Prze targ od bę dzie się w dniu 14 stycz nia 2011r.
w sa li nr 62 Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie
o godz. 11.40. 

Osoba ustalona jako nabywca zostanie
zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy
sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest
zapłacić cenę, nie później niż do dnia zawarcia umowy
przenoszącej własność nieruchomości. Za termin
zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na
wskazane konto. Nabywca ponosi ponadto koszty
notarialne i sądowe, które określi notariusz.

Wpłacone wadium zostanie:
• zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba

wpłacająca wadium wygra przetarg,
• zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium

nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie

umowy nabycia prawa własności w terminie
ustalonym przez Gminę i notariusza powoduje
przepadek wpłaconego wadium.
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Gaz w do mu i miesz ka niu

Jak uni kać za gro żeń
zwią za nych
z użyt ko wa niem ga zu?
Gdy po czu jesz gaz!!!

• za wia dom jak naj szyb ciej po go to wie ga zo we – 992
i straż po żar ną – 998 (ewen tu al nie ad mi ni stra cję bu dyn ku), 

• nie włą czaj świa tła ani żad nych urzą dzeń elek trycz nych
(je śli to moż li we odłącz urzą dze nia, któ re mo gą się sa mo czyn -
nie uru cho mić, jak np. lo dów kę, urzą dze nia pod łą czo ne
pod cza so we wy łącz ni ki za si la nia) – naj le piej odłą czyć do pływ
prą du bez piecz ni kiem! 

• po wia dom są sia dów, 
• za mknij za wór ga zu w miesz ka niu (do mu), 
• otwórz okna, 
• wyjdź na ze wnątrz bu dyn ku ocze ku jąc na przy jazd

służb ra tow ni czych. 
Czy war to ry zy ko wać ogrze wa nie miesz ka nia ga -
zem z ku chen ki? 

• nie ogrze waj po miesz czeń kuch nią ga zo wą – dłu go -
trwa łe pa le nie się ga zu po wo du je znacz ny uby tek tle nu w po -
wie trzu, nad mier na za war tość pro duk tów spa la nia ga zu jest
nie ko rzyst na dla lu dzi, m.in. po wsta je bez won ny tle nek wę gla
(CO), któ ry jest sil nie tru ją cym ga zem. W przy pad ku nie droż -
nych lub nie spraw nych prze wo dów wen ty la cyj nych mo że dojść
na wet do za truć śmier tel nych. 
Czy nie ma prze szkód w ko rzy sta niu za rów no z ga -
zu ziem ne go i pro pan -bu tan w bu tlach w miesz ka -
niu lub bu dyn ku?

• prze pi sy jed no znacz nie za bra nia ją łą cze nia obu in -
sta la cji w jed nym bu dyn ku – wy jąt kiem jest moż li wość usy tu -
owa nia ko tłow ni ga zo wej za si la nej z sie ci ga zo wej w bu dyn ku
miesz kal nym ni skim, tj. do 4 kon dy gna cji miesz kal nych, w któ -
re go miesz ka niach funk cjo nu je in sta la cja za si la na ga zem płyn -
nym. 
Ile bu tli na pro pan – bu tan mo że być przy łą czo -
nych do urzą dzeń ga zo wych w jed nym lo ka lu?

• mak sy mal nie dwie bu tle po 11 kg ga zu każ da. 
Jak na le ży umiesz czać bu tle ga zo we w kuch ni?

• w od le gło ści co naj mniej 1,5 m od urzą dzeń pro mie niu -
ją cych cie pło np. pie ce, grzej ni ki, z wy jąt kiem ze sta wów kuch -
ni ga zo wych, 

• bu tle in sta lo wać w po zy cji pio no wej, za bez pie czyć
przed ude rze niem, prze wró ce niem,  w od le gło ści co naj -
mniej 1 m od urzą dzeń po wo du ją cych iskrze nie, 

• po łą cze nie bu tli z ku chen ką po wi nien sta no wić wąż ela -
stycz ny o dłu go ści nie więk szej niż 3m, wy trzy ma ło ści na ci śnie -
nie co naj mniej 300 kPa, od por ne go na dzia ła nie skład ni ków
ga zu płyn ne go, uszko dze nia me cha nicz ne oraz tem pe ra tu rę
do 60 st. C, 

• tem pe ra tu ra po miesz czeń, w któ rych in sta lu je się bu -
tle nie mo że prze kro czyć 35 st. C. 
Gdzie moż na sto so wać ga zo we urzą dze nia pro -
mien ni ko we do ogrze wa nia po miesz czeń?

• wy łącz nie w od le gło ści co naj mniej 0,6 m od ma te ria -
łów pal nych (w tym pal nych ele men tów kon struk cyj no -bu dow -
la nych i ele men tów wy stro ju wnętrz bu dyn ku) oraz co naj -
mniej 0,3 m od otyn ko wa nych ścian, któ rych kon struk cja
wy ko na na jest z ma te ria łów ła two za pal nych – uży waj wy łącz -
nie urzą dzeń ga zo wych po sia da ją cych kra jo we ate sty i do pusz -
cze nia. 
Ja kie są pod sta wo we wy ma ga nia dla in sta la cji ga -
zo wych oraz wen ty la cyj nych i spa li no wych?

• ba da nie szczel no ści in sta la cji ga zo wej na le ży prze -
pro wa dzać nie rza dziej niż raz w ro ku, 

• spraw dze nie droż no ści prze wo dów spa li no wych od pa le -
nisk opa la nych pa li wem sta łym – nie rza dziej niż raz na kwar tał, 

• spraw dze nie droż no ści prze wo dów spa li no wych od pa -
le nisk opa la nych pa li wem płyn nym lub ga zo wym – nie rza dziej
niż dwa ra zy w ro ku, 

• spraw dze nie droż no ści prze wo dów wen ty la cyj nych po -
win no być wy ko na ne co naj mniej raz w ro ku. 

Kto mo że do ko ny wać prze ró bek
in sta la cji ga zo wej? 

TYL KO OSO BY PO SIA DA JĄ CE
OD PO WIED NIE KWA LI FI KA CJE!!!

Opra co wa no z wy ko rzy sta niem stro ny in ter ne to wej
www.straz.kra kow.pl

Insp. GCR UM w Nie mo dli nie.

Wła ści cie le po se sji ma ją obo wią zek dbać o czy -
stość i po rzą dek na chod ni kach przed swo imi do ma -
mi. Do ty czy to wszyst kich bu dyn ków bez wzglę du
na ich prze zna cze nie i spo sób użyt ko wa nia. Czy sto
i bez piecz nie po win no być więc przed do ma mi jed -
no ro dzin ny mi, blo ka mi, szko ła mi, za kła da mi pra cy
i urzę da mi. 

Obo wią zek sprzą ta nia bło ta, śnie gu i lo du
z chod ni ków wzdłuż po se sji ma ją:

• wła ści cie le, 
• współ wła ści cie le, 
• użyt kow ni cy wie czy ści, 
• za rzą dza ją cy lub użyt ku ją cy nie ru cho mość. 
Je że li w bu dyn ku jest wie le miesz kań, obo -

wiąz ki wła ści cie la przej mu ją oso by za rzą dza ją ce,
któ re za trud nia ją fir mę zaj mu ją cą się dba niem
o po rzą dek.

CO SPRZĄ TA MY?
Je śli je steś wła ści cie lem masz obo wią zek usu -

wać z chod ni ków przed swo im do mem wszel kie za -
nie czysz cze nia i śmie ci, a tak że bło to, śnieg i lód. Dro -
ga przed po se sją po win na być bez piecz na. 

Sko ro spadł śnieg, mu sisz od śnie żyć chod ni ki
i umoż li wić lu dziom bez piecz ne przej ście. Śnieg moż -
na zgar nąć na kra wędź chod ni ka, tak że by nie prze -
szka dzał cho dzą cym po nim lu dziom. 

Nie wol no zgar niać śnie gu na jezd nię. Obo wią -
zek uprzą ta nia bło ta, śnie gu, lo du i in nych za nie -
czysz czeń spro wa dza się do usu nię cia ich na brzeg
chod ni ka od stro ny dro gi. 

Ich wy wóz na le ży do za rząd cy dro gi.
Ob lo dzo ne chod ni ki na le ży po sy pać so lą i pia -

skiem. Za po bie gnie to śli zga niu się pod czas cho -
dze nia. 

Nie bez piecz ne dla prze chod niów mo gą być zwi -
sa ją ce z da chów so ple lo du, na le ży zbi jać je tak, aby
nie sta no wi ły za gro że nia.

OBO WIĄZ KI WŁA ŚCI CIE LI
Wła ści cie le nie ru cho mo ści ma ją obo wią zek

uprząt nię cia bło ta, śnie gu, lo du i in nych za nie -
czysz czeń z chod ni ków po ło żo nych wzdłuż nie ru -
cho mo ści. Na le ży rów nież usu wać z da chów
i gzym sów obiek tów bu dow la nych bez po śred nio
są sia du ją cych z dro ga mi  i chod ni ka mi so ple lo do -
we i na wi sy śnie gu, nie zwłocz nie po ich po wsta niu.
Obo wiąz ki te wy ni ka ją z prze pi sów usta wy
z dnia 13 wrze śnia 1996 r. o utrzy ma niu czy sto ści
i po rząd ku w gmi nach (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236,
poz. 2008 z późn. zm.). A tak że z ogól nych re guł ko -
dek su cy wil ne go.

CO Z CHOD NI KIEM?
Chod nik to część dro gi pu blicz nej słu żą ca do ru -

chu pie sze go. 
Chod ni ki przy le ga ją ce bez po śred nio do nie ru -

cho mo ści bez względ nie mu szą uprzą tać wła ści cie le
po se sji.

KTO OD ŚNIE ŻA DRO GĘ?
Wła ści cie le po se sji nie mu szą sprzą tać ani od -

śnie żać dróg. Utrzy ma nie po rząd ku na nich na le ży
do wła ści cie la dro gi.

SKUT KI WY PAD KU
Za skut ki wy pad ków, któ re bę dą spo wo do wa ne

nie uprząt nię tym chod ni kiem al bo zwi sa ją cy mi z da -
chu so pla mi lo du od po wie dzial ny jest wła ści ciel. 

W wy pad ku in cy den tu, np. zła ma nia no gi przez
prze chod nia na ob lo dzo nym chod ni ku, od po wie -
dzial ność za to po no si wła ści ciel po se sji, na któ rym
spo czy wa obo wią zek uprzą ta nia da ne go od cin ka. 

PRZE PI SY OD NO SZĄ CE SIĘ DO OD ŚNIE -
ŻA NIA I UTRZY MA NIA W CZY STO ŚCI BU -
DYN KÓW:

• Usta wa z dnia 10 ma ja 2007 r. o zmia nie
usta wy – Pra wo bu dow la ne oraz nie któ rych in nych
ustaw (DzU nr 99, poz. 665)

Art. 61. Wła ści ciel lub za rząd ca obiek tu bu dow -
la ne go jest obo wią za ny:

1) utrzy my wać i użyt ko wać obiekt zgod nie z za -
sa da mi, o któ rych mo wa w art. 5 ust. 2;

2) za pew nić, do cho wu jąc na le ży tej sta ran no -
ści, bez piecz ne użyt ko wa nie obiek tu w ra zie wy -
stą pie nia czyn ni ków ze wnętrz nych odzia ły wu ją -
cych na obiekt, zwią za nych z dzia ła niem
czło wie ka lub sił na tu ry, ta kich jak: wy ła do wa nia
at mos fe rycz ne, wstrzą sy sej smicz ne, sil ne wia -
try, in ten syw ne opa dy at mos fe rycz ne, osu wi ska
zie mi, zja wi ska lo do we na rze kach i mo rzu oraz je -
zio rach i zbior ni kach wod nych, po ża ry lub po wo -
dzie, w wy ni ku któ rych na stę pu je uszko dze nie
obiek tu bu dow la ne go lub bez po śred nie za gro że -
nie ta kim uszko dze niem, mo gą ce spo wo do wać
za gro że nie ży cia lub zdro wia lu dzi, bez pie czeń -
stwa mie nia lub śro do wi ska.

• Usta wa z 7 lip ca 1994 ro ku – Pra wo bu dow -
la ne (tekst jedn. DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze
zm.)

• Usta wa z 21 sierp nia 1997 r. o go spo dar ce
nie ru cho mo ścia mi (tekst jedn. DzU z 2004 r. nr 261,
poz. 2603 ze zm.)

• Usta wa z 13 wrze śnia 1996 r. o utrzy ma niu
czy sto ści i po rząd ku w gmi nach (t. j. Dz. U. z 2005
r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

Art.. 5. 1. Wła ści cie le nie ru cho mo ści za pew nia -
ją utrzy ma nie czy sto ści i po rząd ku przez:

4) uprząt nię cie bło ta, śnie gu, lo du i in nych za -
nie czysz czeń z chod ni ków po ło żo nych wzdłuż nie ru -
cho mo ści, przy czym za ta ki chod nik uzna je się wy -
dzie lo ną część dro gi pu blicz nej słu żą cą dla ru chu
pie sze go po ło żo ną bez po śred nio przy gra ni cy nie ru -
cho mo ści; wła ści ciel nie ru cho mo ści nie jest obo -
wią za ny do uprząt nię cia chod ni ka, na któ rym jest
do pusz czo ny płat ny po stój lub par ko wa nie po jaz -
dów sa mo cho do wych.

OB FI TE OPA DY ŚNIE GU
I ZNO WU PA DA
PY TA NIE: KTO,
ZA CO OD PO WIA DA?



Wieści z gminy 13

Wieści
z gminy

Do fi nan so wa nie na bu do wę
ka na li za cji w Nie mo dli nie

Pro jekt obej mu je bu do wę ka na li za cji w ob rę bie
ulic: Kor fan te go, Da szyń skie go, No wej, Bo ha te rów
Po wstań Ślą skich, Świę to jań skiej i Wy zwo le nia.
W wy ni ku pro jek tu po wsta nie sieć ka na li za cji o dłu -
go ści 6,764 km. Za da nie zo sta nie zre ali zo wa ne w la -
tach 2011 – 2012.

Ce lem pro jek tu jest po pra wa ja ko ści sta nu śro -
do wi ska ob sza ru Gmi ny Nie mo dlin, po przez zmniej -
sze nie ilo ści za nie czysz czeń ko mu nal nych od pro wa -
dza nych do wód i gle by oraz po pra wa sta nu
in fra struk tu ry w za kre sie od pro wa dza nia ście ków
na te re nie mia sta Nie mo dlin, a tak że po pra wa wa -
run ków by to wych miesz kań ców ob ję tych Pro jek tem
oraz wzrost atrak cyj no ści go spo dar czej.

Inf. wł.

In for ma cja o re ali za cji pro jek tu
„Ak tyw ne przed szko la
w Gmi nie Nie mo dlin – III edy cja”

Dnia 3 li sto pa da 2010 ro ku zo sta ła pod pi sa na
umo wa na do fi nan so wa nie pro jek tu „Ak tyw ne przed -
szko la w Gmi nie Nie mo dlin – III edy cja”, któ ry –
zgod nie z za ło że nia mi – jest re ali zo wa ny w nie mo -
dliń skich przed szko lach od 1 paź dzier ni ka 2010r.
Pro jekt współ fi nan so wa ny jest przez Unię Eu ro pej ską
ze środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go
w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki
na la ta 2007-2013.

Łącz ny bu dżet pro jek tu opie wa na kwo -
tę 351 682,00 zł, z cze go 163 018,30 zł, za ło żo no
do re ali za cji w 2010 ro ku, a 188 664,00 zł w 2011
ro ku. Środ ki fi nan so we zo sta ły prze zna czo ne na re -
ali za cję do dat ko wych za jęć w pla ców kach oświa to -
wych, a tak że na za kup po mo cy dy dak tycz nych. 

Ce lem te go pro jek tu jest upo wszech nia nie
edu ka cji przed szkol nej dziew czy nek i chłop ców
w wie ku 3 – 6 lat, prze ła ma nie ba rier spo łecz no –
kul tu ro wych oraz prze ko na nie ro dzi ców o zna cze -
niu edu ka cji przed szkol nej dla dal sze go roz wo ju
dziec ka i od po wied nie go przy go to wa nia do edu ka -
cji szkol nej.

Pod czas za jęć wpro wa dzo ne bę dą rów nież te -
ma ty zwią za ne z pro mo cją rów no ści szans ko biet
i męż czyzn. W pro jek cie udział bie rze 392 wy cho -
wan ków przed szko li.

XV Spo tka nie Nie mo dliń skie go
To wa rzy stwa Re gio nal ne go
„Ro man tyzm sta le we mnie jest...”

W dniu 22 li sto pa da br., w Ośrod ku Kul tu ry
w Nie mo dli nie, już po raz pięt na sty, od by ło się spo -
tka nie or ga ni zo wa ne przez Nie mo dliń skie To wa rzy -
stwo Re gio nal ne, Bur mi strza Nie mo dli na i Dom
Współ pra cy Pol sko -Nie miec kiej, w ra mach pro jek tu
„Hi sto ria Lo kal na”. 

Tym ra zem spo tka nie mia ło jed nak szcze gól ny
prze bieg, po nie waż nie skła da ło się z se rii od czy tów,
jak to by ło do tej po ry, ho no ro wym go ściem był bo -
wiem opol ski po eta i pu bli cy sta An drzej Pa łosz –
lau re at wie lu na gród za twór czość po etyc ką, czło nek
War szaw skie go Sto wa rzy sze nia Po etów Pol skich. 

Au tor czy tał swo je pięk ne, o du żej do zie re flek -
sji i praw dzi we go in te lek tu al ne go kunsz tu, wier sze –
ubar wia jąc je fa scy nu ją cy mi opo wie ścia mi z hi sto -
rii wła snej ro dzi ny, a tak że z hi sto rii Pol ski, któ ra
nie ro ze rwal nie wpla ta się w ży cio rys, uro dzo ne go
w „mię dzy woj niu”, au to ra. Wie czór to był nie zwy kły,
wzru sza ją cy, gdy ze łza mi w oczach po eta wspo mi -
nał swo ją żo nę, pod nio sły – gdy, na przy kła dzie wo -
jen nych do świad czeń swo je go oj ca, przy ja ciół i wła -
snych, po ka zy wał co zna czy pa trio tyzm oraz pe łen
hu mo ru – za spra wą aneg dot i wier szy mniej se rio. 

Star szy pan pre zen to wał utwo ry ze swo je go bo -
ga te go do rob ku twór cze go, m.in. z to mi ków: „Wier -
sza mi wi tam wio snę”, „Źró dła na ro dzin”, „Zna leźć
świa tło”. An drzej Pa łosz jest tak że au to rem wier szy
dla dzie ci, któ rych rów nież nie za bra kło w li sto pa do -
wy wie czór. 

Jak słusz nie stwier dził Hen ryk Gał kow ski, Z -ca
Prze wod ni czą ce go NTR, „To by ła uro cza lek cja po go -
dy, cie płe go na stro ju i hu mo ru.”

Na le ży ża ło wać je dy nie, że uczest ni ka mi spo tka -
nia by li tak nie licz ni miesz kań cy Nie mo dli na. 
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Wspo mnie nie no cy gru dnio wej

W 29. rocz ni cę wpro wa dze nia Sta nu Wo jen ne -
go, z ini cja ty wy Nie mo dliń skie go To wa rzy stwa Re gio -
nal ne go, przy ta bli cy pa miąt ko wej przed by łą sie dzi -
bą Urzę du Bez pie czeń stwa w Nie mo dli nie,
zor ga ni zo wa no spo tka nie wspo mnie nio we, któ re roz -
po czę ło się tuż po pół no cy 13 grud nia od śpie wa niem
hym nu pań stwo we go. 

W pro gra mie uro czy sto ści zna la zły się rów nież
krót kie oko licz no ścio we prze mó wie nia oraz zło że -
nie kwia tów i za pa le nie zni czy. Do udzia łu za pro szo -
no pocz ty sztan da ro we śro do wisk kom ba tanc kich,
szkół i in nych part ne rów spo łecz nych. 

Red.

● 27/28.10.2010 r. Niemodlin, ul. Wojska Polskiego,
dworzec PKS - nieznany sprawca włamał się do pomieszczenia
dla kierowców, z którego nic nie skradł. 

W tym samym czasie nieznany sprawca malując napisy
na autobusie zniszczył jego powłokę lakierniczą – straty 250 zł;

● 27-29.10. 2010 r. Niemodlin ,ul. Zamkowa - nieznany
sprawca włamał się do garażu, z którego skradł agregat,
alufelgi, narzędzia – straty 1,0 tys. zł;

● 2.11.2010 r. godz. 9:20, Niemodlin, ul. Opolska -
kierujący (lat 37) samochodem marki Ford najechał na tył
poprzedzającego samochodu marki Volksvagen. W wyniku
zdarzenia kierujący (lat 20) VW doznał urazu kręgosłupa i
stłuczenia klatki piersiowej – straty 10 tys. zł;

● 3.11.2010 r. godz. 19:15, Gracze, ul. Niemodlińska -
policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierującego (lat 66)
samochodem marki Mitsubishi – wynik 0,63 promila;

● 7.11.2010 r. godz. 10:45, A-4 - policjanci zatrzymali
nietrzeźwego kierującego (lat 53) samochodem marki Skoda
– wynik 0,82 promila;

● 9.11.2010 r. godz. 19:50, Gracze, ul. Niemodlińska -
policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierującego rowerem –
wynik 1,72 promila;

● 11.11.2010 r. godz. 17:30, Jaczowice - policjanci
zatrzymali nietrzeźwego kierującego (lat 34) samochodem
marki Fiat Cinquecento, który spowodował kolizję – wynik 2,42
promila;

● 10/12.11.2010 r. Niemodlin, Al. Wolności - nieznany
sprawca włamał się do metalowej skrzynki, z której skradł
gazety i czasopisma – straty 477 zł;

● 12.11.2010 r. godz. 16:00, Niemodlin, ul. Reymonta -
policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierującego (lat 57) rowerem
– wynik 2,6 promila;

●20.11.2010 r. godz. 18:30, Rzędziwojowice - policjanci
zatrzymali nietrzeźwego kierującego (lat 57) rowerem– wynik
2,48 promila

● 20.11.2010 r. godz. 1:35, Gracze ul. XX – lecia -
policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierującego (lat 25)
samochodem marki Ford Sierra – wynik 2,48 promila;

● 21.11.2010 r. godz. 6:17, Radoszowice - kierujący
samochodem marki VW Passat potrącił nieznanego pieszego,
który doznał obrażeń ciała, a następnie zbiegł z miejsca
porzucając pojazd – straty 2,0 tys. zł;

● 22.11.2010 r. godz. 17.00, Magnuszowice - kierujący
(lat 40) samochodem ciężarowym marki Man wraz z naczepą
włączając się do ruchu nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i
zajechał drogę dla samochodu osobowego marki VW Passat.
W wyniku zdarzenia kierująca (lat 28) samochodem Passat
doznała stłuczenia piszczeli, jej pasażerka (lat 29) doznała
naderwania odcinka szyjnego kręgosłupa – straty 5,0 tys. zł;

● 21/22.11.2010 r. Niemodlin, ul. Rynek - nieznany
sprawca włamał się do kiosku, z którego skradł papierosy –
straty 4,0 tys. zł;

●18/22.11.2010 r. Niemodlin, ul. Korfantego - nieznany
sprawca włamał się do piwnicy, z której skradł pilarkę spalinową
– straty 2,0 tys. zł;

●26/27.11.2010 r. Sosnówka, nieznany sprawca z domu
w budowie skradł elektronarzędzia – starty 5,0 tys. zł;

●27.11.2010 r. godz. 13:35, Niemodlin - kierujący (lat 24)
samochodem Seat Toledo na skrzyżowaniu potrącił
nietrzeźwego (1,43 promila) pieszego (lat 27), który wtargnął
na jezdnię bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd. W wyniku
zdarzenia pieszy doznał obrażeń ciała – straty 1,0 tys.zł.

Trzy ma my rę kę na pul sie



Z Gra ży ną Olek sy, dy rek tor nie mo dliń -
skie go od dzia łu Ban ku Za chod nie go WBK,
o Dniu Otwar tym w tej in sty tu cji, roz ma wia
Ka ta rzy na Knie ja

PN: Ja ki cel Pań stwu przy świe cał or ga -
ni zu jąc Dzień Otwar ty w ban ku?

Gra ży na Olek sy: Ge ne ral nie lu dzie, klien ci,
po strze ga ją bank ja ko in sty tu cję bar dzo sztyw ną,
nie do stęp ną, gdzie za ła twia się tyl ko prze le wy, trans -
ak cje, kre dy ty. My ślą o nas – tu pra cu ją cych, jak
o oso bach, któ re cią gle tyl ko coś im pro po nu ją, skła -
da ją ofer ty do na by cia ja kie goś pro duk tu ban ko we -
go itp. A tą ini cja ty wą chcie li śmy wyjść do klien ta, po -
ka zać tro chę in ne ob li cze ban ku. Chce my się
iden ty fi ko wać z fir ma mi, któ re są na szy mi klien ta mi
al bo nie ba wem bę dą z na mi współ pra co wać. Chcie -
li śmy, by mia ły one moż li wość au to pro mo cji. Chce -
my współ pra co wać z ni mi nie tyl ko je śli cho dzi o fi -
nan se, usłu gi ban ko we, ale też na in nym po lu. War to
po ka zać, że ta kie fir my ist nie ją na na szym nie mo dliń -
skim ryn ku, wspie rać lo kal ną przed się bior czość i po -
zy ski wać no we fir my. Po ka zu je my, że je ste śmy in sty -
tu cją, któ ra nie tyl ko ocze ku je cze goś od klien tów, ale
rów nież da je coś od sie bie. 

Nie ba wem Świę ta Bo że go Na ro dze nia, za pro si -
li śmy więc fir my, któ re ma ją w swej ofer cie pro duk -
ty przy dat ne wła śnie na świę ta. My śle li śmy o tym, by,

dzię ki na szej ini cja ty wie, mo gły one zwięk szyć swo -
ją sprze daż w tym okre sie. Fir my i oso by w nich pra -
cu ją ce przy go to wa ły wspa nia łe ofer ty. Je stem na -
praw dę za sko czo na ogro mem moż li wo ści, z któ rych
mo gli dzi siaj sko rzy stać miesz kań cy Nie mo dli na,
któ rzy od wie dzi li nasz bank. Na praw dę dzię ku ję
wszyst kim za za an ga żo wa nie. 

PN: Czy już wcze śniej or ga ni zo wa li ście
te go ty pu ak cje? Jak du żym po wo dze niem
cie szą się one wśród miesz kań ców? 

Gra ży na Olek sy: W tym ro ku, pod ko niec
ma ja, zor ga ni zo wa li śmy dzień otwar ty z oka zji Dnia
Mat ki i Dnia Dziec ka. Za pro si li śmy dzie ci z nie mo -
dliń skich przed szko li wraz z ro dzi ca mi. Przy go to wa -
li śmy dla nich cia sto, ka wę, kon kur sy i na gro dy, itp.
W tym dniu od wie dzi ło nas pra wie sto osób – dzie -
ci i do ro słych. 

Dziś osób by ło mniej, za pew ne mia ła na to
wpływ kiep ska au ra – pa da ją cy śnieg, jed nak i tak,
jak na tę po go dę, dość du żo klien tów nas od wie dzi -
ło. Pra gnę pod kre ślić, że te go ty pu dni są or ga ni zo -
wa ne z my ślą o wszyst kich. Bar dzo się cie szę, je śli
przy cho dzą za rów no na si klien ci, jak i oso by, któ re
jesz cze ni mi nie są, a mam na dzie ję, że w przy szło -
ści bę dą. 

Oso bi ście bar dzo lu bię te go ty pu ini cja ty wy, nie
czu ję się zo bo wią za na, czy przy mu sza na ja ki miś wa -
lo ra mi ryn ku i czyn ni ka mi ze wnętrz ny mi do ich or ga -
ni zo wa nia. Ja po pro stu to lu bię – zro bić coś dla lu -
dzi, po ka zać coś, co im słu ży. 

PN: Czy li war to or ga ni zo wać te go ty pu
im pre zy? 

Gra ży na Olek sy: Za wsze war to. Na pew no
w przy szło ści bę dzie my je or ga ni zo wać. Mo że na -
stęp nym ra zem bę dzie to coś in ne go. Nie ro bi my ta -
kich ak cji czę sto, że by lo kal ny ry nek i klien ci nie czu -
li prze sy tu, by nie sta ło to się co dzien no ścią, ru ty ną.
Ale bę dzie my sta rać się, by raz na ja kiś czas wy cho -
dzić do klien ta z czymś no wym. 

War to też wspo mnieć o in nych ini cja ty wach,
któ re po dej mu je my. BZ WBK pro wa dzi fun da cję
„Bank Dzie cię cych Uśmie chów” – szko ły, świe tli ce
śro do wi sko we, do my dziec ka itp. mo gą ko rzy stać
z pie nię dzy, po cho dzą cych z niej, or ga ni zu jąc wy -

ciecz ki, róż ne ak cje dla dzie ci, za ku py do kon kret nej
świe tli cy, czy szko ły. Wy star czy tyl ko zło żyć wnio sek.
Za pra sza my do współ pra cy. 

PN: Dzię ku ję za roz mo wę.

Przy ja zny bank
Z cie ka wą ini cja ty wą do swo ich klien -

tów, i nie tyl ko, wy szedł Bank Za chod ni
WBK – Od dział w Nie mo dli nie. 

W dniu 11 grud nia br. zor ga ni zo wa ny zo stał
dzień otwar ty. Na od wie dza ją cych pla ców kę cze ka -
ło wie le nie spo dzia nek. Każ dy, kto chciał, mógł sko -
rzy stać nie tyl ko z usług ban ku, ale przede wszyst kim
miał oka zję za po znać się z ofer tą lo kal nych firm, któ -
re dzia ła ją na na szym ryn ku. Z tej for my au to pro mo -
cji sko rzy sta ły: Re stau ra cja na Wy spie M. Olek sa,
Rzeź nic two i Wę dli niar stwo M. Grusz ka i T. Wit kow -
ski, PSS Spo łem, Bar Da nu sia D. Wach, Sa lon Aph -
ro di te J. Ję drzej czyk, Sa lon Fry zjer ski J. Na ściuk, Biu -
ro Po dró ży i Szko ła Ję zy ków Ob cych „VIC TO RIA” A.
Ma rut oraz PUH AN DAR D. An del. 

Z pew no ścią oso by, któ re w ten śnież ny, so bot -
ni dzień, zde cy do wa ły się przyjść do ban ku, nie ża łu -
ją. Każ dy mógł zna leźć coś dla sie bie, zre lak so wać
się, po si lić i spę dzić mi ło czas. 

14LudziePULS
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W dniu 26 li sto pa da br. w pa ła co wych
wnę trzach jed nej z opol skich re stau ra -
cji od był się fi nał ple bi scy tu na naj bar -
dziej po pu lar ne fir my bran ży ślub no –
we sel nej, zor ga ni zo wa ny przez re dak cję
bez płat ne go in for ma to ra dla no wo żeń -
ców „Mod ny Ślub”. 

Uro czy stą ga lę zor ga ni zo wa no rów nież
z oka zji pię cio le cia te go wy daw nic twa. Wśród
na gro dzo nych w ple bi scy cie zna la zła się fir ma
z Nie mo dli na. Pierw szą na gro dę i tzw. „Zło tą Pa -
rę” w ka te go rii „Flo ry sty ka – Kwia ty” otrzy ma li
Elż bie ta i Grze gorz Kraw czu ko wie, czy li Kwia ciar -
nia „SO NIA”. 

Od kil ku lat kwia ciar nia z Nie mo dli na za miesz -
cza swo je ofer ty re kla mo we w tym, zna nym
w bran ży ślub nej, kwar tal ni ku. W dro dze do suk ce -
su po ko na ła dwa dzie ścia pięć kon ku ren cyj nych
firm z Opolsz czy zny. 

Jak mó wi Grze gorz Kraw czuk – współ wła ści -
ciel kwia ciar ni – „sam ple bi scyt trwał oko ło

trzech mie się cy. Za do wo le ni klien ci wy sy ła li sms -
-y na da ną kwia ciar nię na Opolsz czyź nie (w ka -
te go rii „Flo ry sty ka – Kwia ty”). Na ko niec zo sta -
ły zli czo ne wszyst kie gło sy i, ku na szej ogrom nej
ra do ści, oka za ło się, że za ję li śmy pierw sze miej -
sce. Je stem ogrom nie wdzięcz ny wszyst kim na -
szym klien tom, bo to oni zde cy do wa li o na szym
zwy cię stwie. Jest to dla nas du że wy róż nie nie
i mo ty wa cja do dal szej, jesz cze lep szej, pra cy.
Na sza ofer ta zwią za na z bran żą ślub ną jest
sze ro ka. Ro bi my prak tycz nie wszyst ko to, co się
wią że z kwia ta mi, z do dat ka mi ślub ny mi, łącz nie
ze stro je niem ko ścio łów, sa mo cho dów, oczy wi -
ście przy go to wu je my rów nież pięk ne bu kie ty dla
pan ny mło dej, ro dzi ców pa ry mło dej, go ści we -
sel nych. Jak wi dać, na sza pra ca przy no si efek ty.
Ten kon kurs po twier dził, że wy ko nu je my ją pro -
fe sjo nal nie, do brze. Za rów no to war, któ ry ofe ru -
je my jest pięk ny, jak i ob słu ga mi ła. To wszyst ko
zło ży ło się na nasz suk ces”. 
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Suk ces Kwia ciar ni „SO NIA” z Nie mo dli na

Statuetka dla zwycięzców
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PN: Jest Pa ni in struk tor ką tań ca
w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie. Czy w ta -
kim mie ście jak Nie mo dlin du żo jest osób
za in te re so wa nych na uką tań ca?

Agniesz ka Kar das: Pro wa dzę za ję cia w OK
w Nie mo dli nie już trze ci rok i, co ro ku, pod czas na -
bo ru mi le za ska ku je mnie licz ba dzie ci, któ re chcą
uczest ni czyć w za ję ciach ta necz nych. W tym ro ku
zgło si ło się pra wie dzie więć dzie się cio ro dzie ci i mło -
dzie ży. Uwa żam to za wiel ki suk ces.

PN: Pro wa dzi Pa ni za ję cia wy łącz nie
dla dzie ci i mło dzie ży. Czy sko rzy stać mo -
gą z nich rów nież do ro śli?

Agniesz ka Kar das: Ak tu al nie pro wa dzę za -
ję cia tyl ko dla dzie ci i mło dzie ży. W ze szłym ro ku
szkol nym wy szli śmy na prze ciw ocze ki wa niom i utwo -
rzy li śmy tak że gru pę dla mam i pań, któ re chcą na -
uczyć się tań czyć, lecz, nie ste ty, nie utrzy ma ła się
zbyt dłu go.

PN: Każ dy mo że się na uczyć tań czyć?
Czy są lu dzie, któ rzy ma ją ku te mu ja kieś
spe cjal ne pre dys po zy cje, ta lent? Czy w Nie -
mo dli nie za uwa ży ła Pa ni ja kiś ta lent
do oszli fo wa nia?

Agniesz ka Kar das: Uwa żam, że każ dy, kto
chce, mo że na uczyć się tań czyć. Nie któ rym po -
trzeb ne jest do te go tro chę wię cej wy sił ku i pra cy,
a są i ta cy, któ rzy ma ja ta niec we krwi i nauka nie
spra wia im więk sze go pro ble mu. Wszyst kie dzie ci,
któ re przy cho dzą do mnie na za ję cia trak tu ję jak

dia men ty do oszli fo wa nia, po nie waż w każ dym wi -
dzę po ten cjał.

PN: Ja ki ro dzaj tań ca Pa ni pre fe ru je –
czy jest to ta niec no wo cze sny, czy sta wia

Pa ni ra czej na kla sy kę? 
Agniesz ka Kar das: Pre fe ru ję ta niec no wo -

cze sny. Dzie ci na mo ich za ję ciach uczą się tech ni ki
tań ca di sco i ele men tów hip -ho pu, lecz ta niec kla -
sycz ny to pod sta wa wszyst kich sty lów ta necz nych,
dla te go też na za ję ciach wpro wa dzam dzie ciom
rów nież ele men ty tań ca kla sycz ne go. Na każ dym tre -
nin gu dzie ci roz cią gają się do szpa ga tów i przy go to -
wu ją się do wy ko ny wa nia trud niej szych ele men tów,
ta kich jak np. pi ru ety, któ re wy ma ga ją od po wied nie -
go przy go to wa nia tech nicz ne go, za nim za cznie się
je wy ko ny wać.

PN: Ja kich rad udzie li ła by Pa ni mło -
dym lu dziom, któ rzy chcą zwią zać swo je
ży cie z tań cem – czy trze ba skoń czyć ja kąś
spe cjal ną szko łę tań ca al bo kur sy in struk -
tor skie? 

Agniesz ka Kar das: Naj waż niej sza jest wy -
trwa łość. Ta niec to bar dzo trud na dzie dzi na, wy -
ma ga du żo po świę ceń, cza su, wy sił ku i cier pli wo -
ści. Ja za czę łam tań czyć w dość póź nym wie ku, bo
jak na tan cer kę 11 lat to jest du żo. Przez dzie sięć
lat cho dzi łam na za ję cia do ze spo łu PECH w Opo -
lu, a od kil ku lat pra cu ję tam ja ko in struk tor ka. Że -
by osią gnąć to, co mam te raz, cięż ko pra co wa łam,
mu sia łam po go dzić tre nin gi, któ re od by wa ły się
czte ry ra zy w ty go dniu z na uką w szko le, do te go
jesz cze z do jaz da mi, po nie waż miesz ka łam po za
Opo lem. Aby po ra dzić so bie w świe cie ta necz -
nym trze ba się szko lić. Ta niec szyb ko się roz wi ja
i idzie do przo du, dla te go na le ży przez ca ły czas
się roz wi jać. W Pol sce jest bar dzo du żo do brych

szkół ta necz nych, któ re przy go tu ją mło de go tan ce -
rza do te go, aby w przy szło ści mógł zo stać do -
brym tre ne rem, in struk to rem i cho re ogra fem.

PN: Czym dla Pa ni jest ta niec, mu zy ka?
Agniesz ka Kar das: Ta niec to „po ezja ru -

chu”, po wie dział kie dyś Piotr Ga liń ski. Dla mnie ta -
niec to ca łe ży cie, jest to mo ja pa sja, hob by, spo sób
na chan drę i, co jest dla mnie naj więk szym szczę -
ściem, jest to mo ja pra ca, bo szczę ścia rzem jest ten,
kto mo że w ży ciu ro bić to, co ko cha. Mu zy ka jest dla
mnie spo so bem prze nie sie nia się w in ną rze czy wi -
stość. Kie dy je stem sa ma, za kła dam słu chaw ki
na uszy i słu cham jej bar dzo gło śno. Ucie ka ją wte dy
wszyst kie tro ski i zmar twie nia i, choć przez chwi lę,
wy obra żam so bie, że je stem w in nym świe cie. 

PN: Czy znaj du je Pa ni czas na in ne za -
in te re so wa nia – ja kie one są? 

Agniesz ka Kar das: Cza su na za in te re so wa -
nia nie po zo sta je mi du żo, ale gdy już go znaj dę, to
wy ko rzy stu ję go na czy ta nie ksią żek, oglą da nie fil -
mów, spo tka nia z przy ja ciół mi i po dró że.

PN: Przed na mi Świę ta, Syl we ster i kar -
na wał. Czy są ja kieś tań ce, ukła dy ta necz -
ne mod ne w tym se zo nie? 

Agniesz ka Kar das: My ślę, że w tym se zo nie
mod ny jest hip -hop i oczy wi ście ta niec to wa rzy ski. Są
to dwa sty le naj czę ściej po ka zy wa ne w te le wi zji,
w pro gra mach po świę co nych te ma ty ce ta necz nej.
Je że li cho dzi o to, przy ja kich ryt mach ba wić się
na Syl we stra, czy w kar na wa le, to na pew no przy ulu -
bio nych ka wał kach do tań ca, bo cho dzi o to, aby do -
brze się ba wić, a to naj le piej ro bi się przy ulu bio nej
mu zy ce! Ży czę wszyst kim Czy tel ni kom Pul su Nie mo -
dli na We so łych i Spo koj nych Świąt oraz sza lo nej za -
ba wy na Syl we stra.

PN: Dzię ku ję za roz mo wę.

Z Wie sła wem Li pec kim, zna nym
pol skim ka ry ka tu rzy stą,
prze śmiew cą i mi ło śni kiem
dwóch kó łek,
roz ma wia Mi chał Gra czyk

PN: Co Ci wy cho dzi le piej – ry so wa nie,
czy jaz da na ro we rze?

Wie sław Li pec ki: Na kon dy cję nie na rze -
kam, ale do tej po ry pe da ło wa łem je dy nie po dro -
gach eu ro pej skich. Na to miast mo je ry sun ki do tar ły
o wie le da lej, bo aż za oce an.

PN: Jak spę dzisz te go rocz ne Świę ta
i Syl we stra? Któ re go Syl we stra wspo mi -
nasz naj za baw niej?

Wie sław Li pec ki: Świę ta oraz po wi ta nie
No we go Ro ku pla nu ję spę dzić tra dy cyj nie, w gro -
nie naj bliż szych. Do brze się czu ję w ich to wa rzy -
stwie, po nie waż znam ich za pa try wa nia i po glą dy.
Tym sa mym wiem, co mo gę po wie dzieć, aby ich nie
ura zić.

Mi ło wspo mi nam pew ne go Syl we stra z lat 70.
Aku rat przed koń cem ro ku zo sta łem sam jak pa lec,
bez dziew czy ny. Dys po no wa łem „wol ną cha tą”, więc
z kil ko ma zna jo my mi po sta no wi li śmy u mnie urzą -
dzić pry wat kę. Za pro si łem zna jo mą dziew czy nę, ale
nie mo gła przyjść. Za pro po no wa łem wspól ne go Syl -
we stra in nej, ale ona też już by ła za ję ta. Do pie ro trze -
cie po dej ście by ło uda ne. 

Jed nak naj za baw niej zro bi ło się w dniu im pre zy,
oko ło go dzi ny 17. Te dwie pierw sze dziew czy ny, nie za -
leż nie od sie bie, zmie ni ły pla ny i po sta no wi ły przyjść
na pry wat kę do mnie. Im pre za by ła wspa nia ła. Wte dy
to, je dy ny raz w ży ciu, po czu łem się tro chę jak szejk…

PN: Nad czym ostat nio pra cu jesz? Co
naj bar dziej uba wi ło Cię, je śli cho dzi o wy -
da rze nia spo łecz no-po li tycz ne?

Wie sław Li pec ki: Po pro szo no mnie, abym po -
ka zał w ka ry ka tu rze no we wła dze Mysz ko wa. Wła śnie
ro bię szki ce. Cie ka we, jak to się dla mnie skoń czy…

Ba wią mnie bar dzo prze pi sy do ty czą ce wy bo -
rów. Czło wiek, któ ry kan dy du je do Ra dy Mia sta pro -
po nu je za od da nie na nie go gło su na przy kład 20
zło tych. Wy bor ca aku rat tych 20 zło tych po trze bu je,
a więc ro bi przy je go na zwi sku krzy żyk. Kan dy dat się
cie szy i od rę ki dwie dy chy wy pła ca. I w ten spo sób
sta je się groź nym prze stęp cą. In ny kan dy dat ze słod -
kim uśmie chem obie cu je „cu da wian ki”, ale sło wa nie
ma za mia ru do trzy mać. On jed nak nie jest prze -
stęp cą. On jest wy brań cem spo łe czeń stwa.

PN: Cze go mo żesz ży czyć miesz kań -
com Zie mi Nie mo dliń skiej w No wym 2011
Ro ku?

Wie sław Li pec ki: Po go dy du cha, uśmie chu
na co dzień i speł nie nia ma rzeń. Aby to wszyst ko
osią gnąć, po trzeb ne jest zdro wie, dla te go ży czę
zdro wia przede wszyst kim!

PN: Dzię ku ję za roz mo wę i wszyst kie go
do bre go!

Każ dy, kto chce, mo że na uczyć się tań czyć
Z Agniesz ką Kar das, in struk tor tań ca w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie,
roz ma wia Ka ta rzy na Knie ja
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Od 16 li sto pa da 2010 ro ku
w Nie mo dli nie dzia ła Szkół ka
Pił kar ska „Fo ot ball Aca de my”,
dla dzie ci w wie ku od 4 do 12
lat. Ba zu je ona na an giel skich
me to dach szko le nio wych. Prio -
ry te tem jest przede wszyst kim
to, aby dziec ko czer pa ło ra dość
ze spor tu. 

Wspól na za ba wa z pił ką, a nie ry wa li za cja, jest
naj waż niej sza. Na tre nin gi dzie ci po win ny przy cho -
dzić z przy jem no ścią, waż ne jest sa mo uczest nic two
w za wo dach, w któ rych bę dą bra ły udział, a nie wy -
nik. Jest to zdro wa al ter na ty wa dla in nych form spę -
dza nia wol ne go cza su przez dzie ci, za miast sie dze nia
przed te le wi zo rem i kom pu te rem. War to za dbać
o swo je zdro wie fi zycz ne, spraw ność, umie jęt ność
pra cy w gru pie, kon takt z ró wie śni ka mi. Jak mó wi za -
ło ży ciel szkół ki w Nie mo dli nie – To masz Ru snak –
„wie le za le ży od ro dzi ców. Waż ne, by dzie ci nie by ły
zmu sza ne do tre nin gów, ale z ra do ścią na nie przy -
cho dzi ły. Ta ka szkół ka mo że być pierw szym, waż nym
kro kiem do dal szej spor to wej dro gi. Tre nin gi wpły wa -
ją tak że na ogól ny roz wój mło de go czło wie ka.” 

Dzie ci z Nie mo dli na i oko licz nych miej sco wo ści
ćwi czą w trzech gru pach wie ko wych pod czuj nym
okiem pro fe sjo nal nej ka dry tre ne rów. Naj młod sza
gru pa to przed szko la ki i ucznio wie z klas pierw szych
szko ły pod sta wo wej. Dru gą gru pę two rzą dzie ci
z klas I -III, a trze cią ucznio wie klas IV -VI. 

Tre nin gi od by wa ją się we wtor ki i w czwart ki,
od go dzi ny 16.30 do 18.00, w ha li wi do wi sko wo -
-spor to wej w Nie mo dli nie. W tej chwi li tre nu je oko -
ło pięć dzie się cioro dzie ci. Tre ne ra mi są: Łu kasz Wi -
cher, Mi chał Ję dra oraz Pa weł Ję drze jew ski. 

Na dal trwa ją za pi sy do szkół ki, z któ rej ofer ty
war to sko rzy stać. Ob ser wu jąc tre ning dzie ci moż -
na za uwa żyć ogrom ną fraj dę, ja ką ma ją z za ba wy,
w któ rej uczest ni czą. Na tu ral ny za pał, chęć „wy -
sza le nia” się, ener gia tkwią ca w dziec ku, znaj du ją
swo je uj ście i mo gą stać się ba zą do przy szłych
suk ce sów. 

kk

Trenuj z pasją!

Trening najmłodszej grupyGrupa średnia



17Sport

II Liga Koszykówki
20 li sto pa da 2010 r. w no wo otwar tej

ha li wi do wi sko wo –spor to wej w Nie mo -
dli nie, w ra mach spor to wej in au gu ra cji,
od był się mecz II li gi ko szy ków ki po mię -
dzy AZS Aka de mia Eko no micz na Opo le
a KK By tom. 

Spo tka nie dla AZS -u nie ukła da ło się od sa me -
go po cząt ku. Opo la nie za wo dzi li w obro nie, po peł -
nia jąc w do dat ku wie le prze wi nień. 

Po I kwar cie prze wa ga go ści wy no si ła już 15
punk tów. Na po czą tek dru giej go spo da rze stra ci -
li trzy trój ki nie mal że z rzę du, co spo wo do wa ło iż
ze spół z By to mia pro wa dził już 41: 15. 

Na si za wod ni cy mie li ogrom ne pro ble my ze
sku tecz no ścią, a do kład nie od wrot nie by ło w sze -
re gach go ści. W koń ców ce od sło ny aka de mi kom
uda ło się co praw da od ro bić nie co strat, jed nak że
po ło wa prze gra na 27: 47 spra wi ła, iż wy nik me czu
był już pra wie roz strzy gnię ty. 

Po prze rwie, na par kie cie by li śmy świad ka mi
wal ki punkt za punkt. Trze cią kwar tę cel ną trój ką
za koń czył To masz Ku biak, jed nak że AZS prze gry -

wał wciąż wy so ko 46:64. Osta tecz nie za wo dy za -
koń czy ły się wy ni kiem 61:85 dla ze spo łu z By to mia.

Jed nak po mi mo po raż ki, dla miesz kań ców
Nie mo dli na by ło to bar dzo cie ka we wy da rze nie
spor to we, co po twier dzi ła peł na sa la ki bi ców ob -
ser wu ją ca spo tka nie. Po raz pierw szy mie li oka zję
ob ser wo wać pra cę sę dziów, tre ne rów i pro fe sjo -
nal ny ko men tarz za wo dów. W prze rwach pre zen -
to wa ła się gru pa ta necz na z AZS AE Opo le. Ma my
na dzie ję, że ko lej ne wy da rze nia spor to we już
wkrót ce za wi ta ją do no wo otwar tej ha li wi do wi sko -
wo – spor to wej w Nie mo dli nie.

Woj ciech Kwie ciń ski Ha lo wy Tur niej Pił ki Noż nej
o Pu char Bur mi strza Nie mo dli na

W dniu 4 grud nia br. od był się Ha lo wy
Tur niej Pił ki Noż nej o Pu char Bur mi strza,
w któ rym udział wzię ło dzie więć dru żyn
z gmin: Nie mo dlin, Tu ło wi ce, Grod ków. 

Po ro ze gra niu me czów fa zy gru po wej, w któ rej
dru ży ny w dro dze lo so wa nia po dzie lo ne zo sta ły
na trzy gru py skła da ją ce się z trzech ze spo łów, do fi -
na łu awan so wa ły trzy ze spo ły – zwy cięz cy po szcze -
gól nych grup tj.: gru pa A – Grod ków, gru py B –
Young Boys Nie mo dlin i gru py C – Eki pa Jo ja

z Nie mo dli na, któ re stwo rzy ły gru pę D, tak zwa ną
gru pę mi strzow ską.

Wy ni ki me czów fi na ło wych gru py D
Mecz I Young Boys – Grod ków 3: 1
Mecz II Grod ków – Eki pa Jo ja 2: 2
Mecz III Eki pa Jo ja – Young Boys 5: 2

Zwy cięz cą tur nie ju zo sta ła Eki pa Jo ja z Nie mo dli -
na, dru gie miej sce za ję ła dru ży na Young Boys z Nie -
mo dli na, a trze cie ze spół z Grod ko wa. Kró lem strzel -
ców roz gry wek ogło szo no Do min ka Jac kie wi cza
z Eki py Jo ja, a naj lep szym bram ka rzem uzna no za -
wod ni ka dru ży ny z Grod ko wa Paw ła Hy tla. 

kk

Roz mo wa z Ada mem Cze cho -
wi czem, za wod ni kiem i ka pi ta -
nem ze spo łu klu bu „Ko le jarz”
w Opo lu, któ rą prze pro wa dzi li
ucznio wie Gim na zjum Ze spo łu
Szkół w Nie mo dli nie.

Re por te rzy: Pro szę po wie -
dzieć, ja kie pre dys po zy cje są
po trzeb ne do tre no wa nia tej
dys cy pli ny? 

Adam Cze cho wicz: Za wod ni -
cy mu szą utrzy my wać sta łą ma sę cia -
ła nie  prze kra cza ją cą 70 ki lo gra mów.
Cho dzić na si łow nię i ba sen. Jeść tyl -
ko wy bra ne po tra wy oraz uwa żać, aby
nie zro bić so bie żad ne go ura zu.
W prze ciw nym ra zie nie bę dą mo gli
uczest ni czyć w wy ści gu. Sport ten nie
po le ga tyl ko na jeź dzie po zie mi, ale
rów nież na jeź dzie po śnie gu. Każ dy
z nas mo że jeź dzić po dob nym mo to -
rem żuż lo wym. 

R: A w ja kim wie ku moż na
roz po cząć tre nin gi? Czy są ja -
kieś li mi ty? 

Adam Cze cho wicz: Za wod nik
mu si uczest ni czyć w szko le niach, kur -

sach i spo tka niach. Rów nież ta ka oso ba bę dzie mu -
sia ła przejść ba da nia le kar skie, po nie waż do cho dzą
prze cią że nia po dob ne jak w F1. Po ukoń cze niu ba dań
moż na jeź dzić na „mi ni to rze” już od 10 ro ku ży cia,
a na zwy kłym od 15 lat. To jest faj na dys cy pli na, któ -
rą moż na tre no wać już od mło de go wie ku. 

R: Czy upra wia nie spor tu mo to ro we -
go wią że się z du ży mi kosz ta mi fi nan so -

wy mi? Ja kie są nie bez pie czeń stwa te go
spor tu? 

Adam Cze cho wicz: Ce na mo to ru żuż lo -
we go za czy na się od 35 tys. zło tych, opo ny star cza -
ją na je den wy ścig, a jed na kosz tu je 250 zło tych.
Sport ten nie wią że się z du ży mi kosz ta mi fi nan so -
wy mi, pod wa run kiem, że oso ba przyj dzie do klu bu,
któ ry znaj du je się w Opo lu na uli cy Par ty zanc kiej

i za pi sze się do nie go. Gdy jeź dzi my
po to rze je ste śmy ubez pie cze ni, o nic
nie mu si my się mar twić: ani o mo tor,
pa li wo, strój itp. Jed nak mu si my pa -
mię tać, że ży cie ma my tyl ko jed no! 

R: Ja kie moż li wo ści da je
nam ta dys cy pli na spor tu? 

Adam Cze cho wicz: Stwa rza
moż li wość po dró żo wa nia po Eu ro pie
i chwa le nia się swo imi umie jęt no ścia -
mi na po ka zach i tur nie jach. 

R: Dzię ku ję bar dzo. Jest
nam nie zmier nie mi ło, że mo -
gli śmy prze pro wa dzić z Pa nem
wy wiad. 

Adam Cze cho wicz: Mnie rów -
nież. 

Re por te rzy:
Ula, Mar ta, Bar tek, To mek 

Hi sto ria opol skie go żuż la opi sa na
Bi blio te ka szkol na Ze spo łu Szkół

w Nie mo dli nie wzbo ga ci ła się o no wą po -
zy cję pt. „Asy ze Wschod niej czy li 50 na 50
Ko le ja rza Opo le”. 

To naj now sza pu bli ka cja z 2010 r. opra co wa na
pod re dak cją Ta de usza Po ku sy – współ za ło ży cie la
Fan Clu bu Ko le ja rza Opo le. Wy da no ją z oka zji 50-
le cia ist nie nia opol skie go klu bu. 

Oto kró ciut ki frag ment z przed mo wy au to ra,
opi su ją cy cha rak ter pu bli ka cji „…Ko le jarz Opo le -

- hi sto ria, za wod ni cy, tre ne rzy, dzia ła cze, ki bi ce, ta be -
le, wy ni ki – dla ki bi ca na szej dru ży ny to cząst ka je go
ży cia spę dzo ne go na uli cy Wschod niej…”

Po da ro wa ny szko le eg zem plarz po sia da au to -
gra fy Je rze go Szcza kie la – pierw sze go pol skie go In -
dy wi du al ne go Mi strza Świa ta na żuż lu, Ma ria na Spy -
cha ły – wie lo let nie go tre ne ra klu bo we go oraz
Woj cie cha Za łu skie go - by łe go za wod ni ka, wie lo krot -
ne go me da li sty, po sia da cza ty tu łu In dy wi du al ne go
Mi strza Pol ski. 

Bę dzie to do sko na ła pa miąt ka z wi zy ty żuż low -
ców w na szej szko le.

EW

Dominik Jackiewicz -
najlepszy zawodnik turnieju
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Opra co wa no na pod sta wie wspo mnień
miesz kań ca Gol czo wic Fe lik sa Schmol ke, za -
miesz czo nych w cza so pi śmie Grot t kau -Fal -
ken ber ger He imat blatt Nr 12/2005

W każ dym kra ju, w każ dej oko li cy, kul ty wo wa ne są
ja kieś ob rząd ki i zwy cza je. Kie dy wra cam pa mię cią
do cza sów świąt Bo że go Na ro dze nia i No we go Ro ku
wmo jej daw nej, nie mo dliń skiej oj czyź nie, dopeł ne go cie -
pła do mu ro dzin ne go, przy wo łu ję naj lep sze wspo mnie -
nia, któ re chy ba do pie ro dziś na bie ra ją dla mnie głę bo -
kie go sen su i zna cze nia. Sta re bo żo na ro dze nio we
i no wo rocz ne zwy cza je prze strze ga ne by ły szcze gól nie
na wsiach. Nie któ re z nich prze trwa ły na wet do cza sów
współ cze snych i kul ty wu je się je zdu żym pie ty zmem. Już
na kil ka dni przed Bo żym Na ro dze niem sprzą ta no
wszyst kie izby wdo mu, po rząd ko wa no staj nie, obo ry ipo -
dwó rze przeddo mem, aby nadać im uro czy sty, od święt -
ny wy strój. Po dob nie by ło ze świę tym wie czo rem, wi gi lią,
któ rej cha rak te ry stycz ny ob rzą dek był wo kół moc no za -
ko rze nio ny. Nasto le w po ko ju go ścin nym już z ra na roz -
kła da no naj lep szą ser we tę, ananiej krzyż idwie świe ce.
Pierw szy, bar dzo uro czy sty po si łek wtym dniu roz po czy -
na no do pie ro wte dy, gdy nanie bie po ja wi ła się pierw sza
gwiaz da. Naj pierw od ma wia no mo dli twę dzięk czyn ną
zazdro wie, szczę śli we ży cie i zado bre zbio ry wmi nio nym
ro ku. Wdal szej czę ści mo dli twy pro szo no odal sze szczę -
ście i wszel kie do bro dziej stwa w nad cho dzą cym ro ku.
Po mo dli twie ca ła ro dzi na śpie wa ła wspól nie „Ci cha
noc, świę ta noc” (Stil le Na cht, he ili ge Na cht). Pod czas po -
sił ku wszyst kie go mu sia ło być poddo stat kiem. Zwy kle po -
da wa no ry bę, pie czo ną gęś (Gänse bra ten), ma ków ki
(Mohnklöße), su szo ne owo ce, cia sto z kru szon ką (Streu -
sel), pier nik (Pfef fer ku chen), jak rów nież i in ne bar dziej wy -
szu ka ne da nia w za leż no ści od za moż no ści do mu. Jed -
nak na sto le obo wiąz ko wo mu siał zna leźć się chleb,
ma sło, mię so, sól, pie niądz i kre da.

Wwi gi lię Bo że go Na ro dze nia rów nież by dło w staj -
ni mu sia ło do stać od po wied nio su tą i do brą pa szę, tak
że by ko nie da lej do brze mo gły cią gnąć pług, akro wy du -
żo mle ka da wa ły. Nie za po mi na no też opsach, wier nych
stró żach chłop skich za gród, że by w na stęp nym ro ku
rów nie czuj ne by ły. Ku ry kar mio no już przed wie czo rem,
po da jąc im pa szę na ob rę czy ko ła od wo zu, aby jaj ni -
gdy nie za bra kło. W tym dniu ca łe by dło i po zo sta ły ży -
wy in wen tarz trak to wa no na szcze gól nych pra wach. 

Po uro czy stej ko la cji pierw szy raz za pa la no świecz -
ki na cho in ce. Po tem przy dźwię kach dzwo necz ków zja -
wia ło się Dzie ciąt ko Je zus. By ła to prze waż nie ma ma al -

bo star sza sio stra, czy brat, któ rzy wcho dzi li do izby
okry ci bia łą na rzu tą. Na tu ral nie Dzie ciąt ko Je zus przy no -
si ło dzie ciom od daw na wy cze ki wa ne pre zen ty gwiazd -
ko we. Dzie ci za wsze by ły z te go bar dzo za do wo lo ne,
a w ca łym do mu pa no wa ła wiel ka ra dość i ucie cha. Po -
zo sta li do mow ni cy, rów nież i służ ba obec na pod czas
wi gi lii, do sta wa li pre zen ty. By ła to naj czę ściej bie li zna,
odzież, a tak że pew ne kwo ty pie nię dzy, wrę cza ne za wsze
do dat ko wo po za zwy kły mi pre zen ta mi gwiazd ko wy mi.
Aby prze żyć god nie Bo że Na ro dze nie więk szość ro dzin
oko ło pół no cy, nie któ rzy do pie ro na stęp ne go dnia wbo -
żo na ro dze nio wy po ra nek, wy jeż dża li sa nia mi doko ścio -
ła. Dźwięk ko ściel nych dzwo nów po tę go wał uro czy sty
świą tecz ny na strój. Napierw szy lub nadru gi dzień świąt
od wie dza no krew nych i zna jo mych i z cie ka wo ścią oglą -
da no, czym to też Dzie ciąt ko Je zus ich ob da ro wa ło.

W przed wo jen nym po wie cie nie mo dliń skim du żą
wa gę przy wią zy wa no rów nież do prze po wia da nia po -
go dy na pod sta wie ob ser wa cji wa run ków at mos fe rycz -
nych pa nu ją cych w cza sie świąt. Naj bar dziej zna ny mi
sen ten cja mi by ły: „Zie lo ne Bo że Na ro dze nie, bia ła Wiel -
ka noc” (Grüne We ih nach ten, weiße Ostern), „Bo że Na -
ro dze nie w śnie gu, Wiel ka noc w ko ni czy nie” (We ih nach -
ten im Schnee, Ostern im Klee) lub „Ja ka po go da
odWi gi lii doTrzech Kró li, ta ka wca łym ro ku” (Wie's Wet -
ter von Christ nacht bis Drei Köni ge sich hält, so ist's das
gan ze Jahr be stellt). Nie któ rzy go spo da rze w wi gi lij ny
wie czór ukła da li swój ce bu lo wy ka len darz (Zwie bel ka len -
der). Bra li do te go 12 łu pek ce bu li, po sy py wa li je so lą,
ukła da li jed na na dru gą i od sta wia li na bok. W dniu
świę ta Trzech Kró li przy glą da li się ko lej nym łu pi nom
i po ich wy glą dzie pro gno zo wa li po go dę na ca ły rok. Je -
że li da na łu pi na by ła wil got na –świad czy ło to omo krym
mie sią cu, gdy by ła su cha – moż na by ło spo dzie wać się
su che go mie sią ca.

Po śród wszyst kich zwy cza jów był je den, któ ry szcze -
gól nie prze strze ga no. Pod czas za pa la nia świe czek
na cho in ce nie moż na by ło żad nej po mi nąć. Nie  za pa -
lo na świecz ka zwia sto wa ła śmierć w ro dzi nie! In ny zwy -
czaj, prak ty ko wa ny pod czas wie czo ru wi gi lij ne go, to
stu ka nie w drze wa owo co we, co mia ło przy nieść bo ga -
te zbio ry owo ców. Zko lei dziew czę ta ocze ku ją ce za mąż -
pój ścia po win ny by ły za raz po wi gi lij nej ko la cji za sa dzić
ga łąz kę mir tu w do nicz ce. Kie dy w mia rę upły wu cza su
ga łąz ka przy ję ła się i roz krze wi ła, na le ża ło li czyć się
z we se lem. 

Od Syl we stra do koń ca No we go Ro ku, żad ne pra -
nie nie mo gło wi sieć na sznu rze, bo ozna cza ło to cho -
ro by i nie szczę ścia. Wszyst kie wo zy mu sia ły być po -
sma ro wa ne, że by w no wym ro ku nie skrzy pia ły i do brze
się to czy ły. Po tra wy spo ży wa ne pod czas syl we stro wej ko -
la cji po win ny być jak naj bar dziej zbli żo ne do tych, ja kie
po da wa no na wi gi lię. Zgod nie ze sta rym zwy cza jem pi -
to przy tym grog i poncz. 

Nie któ re zwy cza je prak ty ko wa ne pod czas syl we -
stro we go wie czo ru, umoż li wia ły prze po wia da nie przy -
szło ści. Jed nym z nich by ło tzw. „la nie oło wiu” (Ble -
igießen). Ka wał ki oło wiu roz ta pia no w me ta lo wym
na czyn ku, po czym już w płyn nej po sta ci wle wa no go
do zim nej wo dy. Ołów za sty gał pod po sta cią prze róż -
nych fi gu rek, a in ter pre ta cja ich kształ tów wska zy wa ła
na wy da rze nia ma ją ce na stą pić w no wym ro ku. Do te -
go po trzeb na by ła szcze gól na fan ta zja. Bar dziej po pu -

lar ne, aprzy tym nie wy ma ga ją ce ty le za cho du, by ło tzw.
„rzu ce nie pan to fla” (Pan tof fel wer fen). Kie dy rzu co ny
w gó rę pan to fel spadł szpi cem do drzwi ozna cza ło to
wiel ką po dróż bądź wie le po dró ży; prze ciw staw ne po -
ło że nie pan to fla zwia sto wa ło po zo sta wa nie w do mu
przez ca ły rok. Z wiel kim na pię ciem śle dzo no też in ny
zwy czaj, tzw. „pod no sze nie garn ka” (Tip pel he ben).
Na sto le sta wia no garn ki w ilo ści od po wia da ją cej licz -
bie człon ków ro dzi ny. Podkaż dym zgarn ków umiesz cza -
no ja kiś cha rak te ry stycz ny przed miot. Na stęp nie go spo -
darz lub in na wy zna czo na przez nie go oso ba, nie
zna ją ca roz miesz cze nia przed mio tów ukry tych
pod garn ka mi, wy bie ra ła i pod no si ła tyl ko jed no z na -
czyń. Od kry ty przed miot wska zy wał na wy da rze nie cze -
ka ją ce do mow ni ków. Kie dy pod unie sio nym garn kiem
znaj do wa no pie nią dze – w do mu moż na by ło li czyć
na do bre za ku py. We se la moż na by ło ocze ki wać po od -
kry ciu pier ścion ka al bo ob rącz ki. Szmat ka ozna cza ła
brak pie nię dzy ibie dę. Wę giel in for mo wał oża ło bie, mirt
oznaj miał na ro dzi ny, a chleb tro skę o żyw ność. Wszyst -
ko mia ło tu swój sens i od po wied nie zna cze nie.

Syl we ster wpro wa dzał oży wie nie nie tyl ko w do mu.
Wie czo rem iwno cy, zwłasz cza, kie dy by ło po god nie, za -
ba wa prze no si ła się w opłot ki i na uli cę. Wów czas prym
wio dła mło dzież wrzesz czą ca na ca łe gar dło i pusz cza -
ją ca pe tar dy. Tej no cy szcze gól nie da wa li się we zna ki
mło dzi chłop cy, któ rzy pła ta li róż ne głu pie fi gle. Wy pro -
wa dza li wo zy bądź in ne sprzę ty rol ni cze z za gród. To ko -
ła zwo zu zdję li iwe tknę li nako min, to okna czymś za sta -
wi li, aby do brzy lu dzie mo gli so bie dłu żej po spać zadnia.
Zdej mo wa li bra my z za wia sów, a na wet prze no si li je
nadru gi ko niec wio ski. Cza sem do bre mu są sia do wi wóz
gno jem za ła do wa li, a po rząd nej dziew czy nie szy by
w oknach czar ną far bą po cią gnę li, aby za ja sno w izbie
nie mia ła. Wszyst kie te głu pie żar ty za wsze sta no wi ły
pew ne go ro dza ju wy znacz nik uczuć kie ro wa nych bez kar -
nie przez chło pa ków do po szcze gól nych ad re sa tów. 

Kie dy oko ło pół no cy ko ściel ne dzwo ny roz dzwo ni ły
się, skła da no so bie wza jem nie no wo rocz ne ży cze nia.
Wy pi ja no przy tym jesz cze tro chę go rą ce go pon czu –
po to, aby no wy rok był od po wied nio mo kry. Po tym

wszyst kim szy ko wa no się po wo li do spa nia, po nie waż
wszyst kim by ło wia do mo, że sen, któ ry przy śni sie tej no -
cy, za wsze spraw dza się. W no wo rocz ny po ra nek trze -
ba by ło bar dzo uwa żać na pierw szą na po tka ną oso bę.
Je że li by ła to oso ba mło da –ozna cza ło to szczę ście. Zko -
lei, gdy ja ko pierw szą spo tka ło się star szą pa nią – przy -
no si ło to nie szczę ście. Przy ta kim spo tka niu za wsze na -
le ża ło od wró cić gło wę w dru gą stro nę. Idąc do ko ścio ła
wszy scy zna jo mi skła da li so bie wza jem nie no wo rocz ne
ży cze nia. Kie dy do do mu przy cho dzi ły dzie ci skła da ją ce
ta kie ży cze nia lub je że li był to li sto nosz, na le ża ło wrę czyć
im pre zent – ma łym da tek pie nięż ny.

Za raz po No wym Ro ku do ka to li ków przy cho dził
ksiądz, aby po bło go sła wić ich do my i miesz kań ców.
Na drzwiach do mu bia łą kre dą pi sa no imio na trzech
świę tych kró li: Ka spar, Mel chior i Bal tha sar. Mia ło to
strzec przed nie szczę ściem i nie bez pie czeń stwem po ża -
ru. Tym spo so bem lu dzi i ich do by tek po le ca no ochro nie
świę tych. Wie czo rem 6 stycz nia, na świę to Trzech Kró -
li, na cho in ce za pa la no ostat ni raz świecz ki, po tem by -
ła ona roz bie ra na. 

Opra co wał: Ma riusz Woź niak

Bo żo na ro dze nio we i no wo rocz ne
zwy cza je w daw nym po wie cie
nie mo dliń skim

Bo że Na ro dze nie
w gór no ślą skim
wiej skim
do mu, 1928

Pokój gościnny
gotowy na

sylwestrowy
wieczór, 1935
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W dniu 14 li sto pa da br., w Ośrod ku Kul -
tu ry w Nie mo dli nie, od by ło się spo tka nie
par mał żeń skich z Gmi ny Nie mo dlin, któ re
prze ży ły ze so bą pięć dzie siąt lat. 

W imie niu Pre zy den ta Rzecz po spo li tej Pol skiej
Bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz, wrę czył
każ dej pa rze me dal i ser decz nie po gra tu lo wał tak
zna ko mi te go ju bi le uszu. Ży czy my wszyst kim uho no -
ro wa nym mał żeń stwom, by ko lej ne la ta by ły rów nie
trwa łe i szczę śli we. 

kk

Wśród mał żeństw z pięć dzie się cio let nim sta -
żem przy pa da ją cym w 2010 r. zna la zły się:

– Ja ni na i Jan Błoń scy
– Hen ry ka i Wa cław Czer pa ko wie
– Zo fia i Jan Do bo szo wie
– Zo fia i Wła dy sław Du cho wie
– Ro za lia i Ma rian Ga la
– Mi ro sła wa i Hie ro nim Hajt
– Ja dwi ga i An drzej Iwiń scy
– Te re sa i Edward Ki ta
– Jó ze fa i Ana sta zy Ko no wa lu ko wie
– Ger da i Ka rol Kuź nia
– Sta ni sła wa i Sta ni sław La so ta
– Ru ta i Wi told Łu ca rzo wie
– Kry sty na i Piotr Ma zia rzo wie
– Bro ni sła wa i Sła wo mir Ro man
– Ma rian na i Zdzi sław Wa sy lik
– Anie la i Cze sław Osi jew scy
– Ka zi mie ra i Ze non Po po wi czo wie
– Vio let ta i Wło dzi mierz Gra czy ko wie

Złote
Gody

Państwo
Kazimiera i Zenon Popowiczowie

Państwo
Aniela i Czesław Osijewscy
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Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia, 
w imieniu własnym
i pracowników
Ośrodka Kultury
w Niemodlinie, 
składam serdeczne życzenia
zdrowia, pogody ducha,
spełnienia marzeń, 
zawodowej satysfakcji, 
ciepła, wiary i nadziei
w nadchodzącym
Nowym 2011 Roku

Zimowe święta, takie rodzinne i ciepłe,

takie polskie. 

Zielona, pachnąca choinka, odświętnie ubrany

stół i wolne miejsce przy nim.

Chwile oczekiwania na pierwszą gwiazdkę.

Łamanie się opłatkiem i Wigilia.

Życzenia i wspólne śpiewanie kolęd, a potem

oczekiwanie na prezenty.

I jeszcze oczekiwanie na Nowy Rok. Jaki będzie,

co przyniesie? Oby był lepszy niż mijający. 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego

Narodzenia i Nowego 2011 Roku,

wszystkim Mieszkańcom naszej Gminy zdrowia

i pomyślności, samych sukcesów oraz spełnienia

wszystkich marzeń życzy

Burmistrz Niemodlina                                 
Mirosław Stankiewicz

W wigilijny wieczór, gdy wszyscy
gromadzą się przy wspólnym stole,

gasną spory, znika nienawiść i wrogość,
i kiedy łamiemy się opłatkiem

rodzi się miłość, przyjaźń,
radość i pojednanie. 

Życzę, by ta wyjątkowa,
jedyna i niepowtarzalna moc

Świąt Bożego Narodzenia
trwała w nas przez cały rok. 

W Nadchodzącym Roku życzę
samych słonecznych dni

i spełnienia najskrytszych marzeń. 

STAROSTA OPOLSKI
HENRYK

LAKWA

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU OPOLSKIEGO
STEFAN WARZECHA

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego

Narodzenia pragniemy złożyć wszystkim

Czytelnikom i Klientom życzenia wszystkiego

co najpiękniejsze – życia w zdrowiu i radości,

miłości i pokoju oraz niech w Nowym Roku

marzenia zmienią się w rzeczywistość,

a sukcesy przerosną oczekiwania.

Rada Nadzorcza i Zarząd

Banku Spółdzielczego

w Namysłowie

Dyrektor Ośrodka Kultury
w Niemodlinie

Katarzyna Paszula-Gryf


