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NOCLEGI

Dro dzy Czy tel ni cy!

Z wiel ką przy -
jem no ścią od da je my
w Wa sze rę ce dru gie,
w tym ro ku, wy da nie
„Pul su Nie mo dli na”. 

Lu ty i ma rzec to
mie sią ce ob fi te w wy -
da rze nia. Za na mi fe -
rie zi mo we, opi su je my
więc ich prze bieg
w szko łach i pla ców -
kach oświa to wo -kul tu -
ral nych na szej gmi ny.

Nie za brak nie tak że bie żą cych spraw, ogło szeń i wy da rzeń z ży cia nie mo dliń -
skiej spo łecz no ści do ty czą cych m.in. edu ka cji, po li ty ki, rol nic twa i kul tu ry. Po nad -
to, jak zwy kle, znaj dą Pań stwo naj śwież sze in for ma cje o gmi nie, w wy da wa nym
co mie siąc biu le ty nie. 

Opi su je my rów nież prze bieg uro czy sto ści zwią za nej z uhonorowaniem
Wo je wo dy Opol skiego tytułem „Za słu żo ny dla Zie mi Nie mo dliń skiej” oraz
prze bieg kon kur sów re cy ta tor skich, któ re od by ły się w lu tym w Ośrod ku Kul tu -
ry w Nie mo dli nie. 

Spe cjal nie dla wszyst kich Pań, z oka zji ich świę ta, w Ośrod ku Kul tu ry w Nie -
mo dli nie za śpie wa ła Gra ży na Ło ba szew ska. W mar co wym wy da niu na sze go
pi sma znaj dą Pań stwo re la cję z te go kon cer tu oraz cie ka wy wy wiad z ar tyst ką. 

Na sza re dak cja roz ma wia ła rów nież z ry sow ni kiem Ja nu szem Ko żusz ni -
kiem, któ ry w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie miał wer ni saż wy sta wy swo ich
prac, a tak że z in struk tor ką śpie wu – Mag da le ną Krze mień. Oba te wy wia dy
bę dą Pań stwo mo gli prze czy tać rów nież w tym wy da niu. 

Pro po nu je my tak że wie le cie ka wo stek hi sto rycz nych, re la cji spor to wych
i za po wie dzi kul tu ral nych. 

Ży czy my mi łej lek tu ry RE DAK CJA
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3Wydarzenia

W Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie,
w nie dziel ne po po łu dnie 6 mar ca br., wy -
stą pi ła zna na pol ska wo ka list ka Gra ży na
Ło ba szew ska. To wa rzy szył jej ze spół in -
stru men tal ny Aja go re, w skła dzie: Sła wo -
mir Kor nas (wo kal, gi ta ra), Ma ciej Kor tas
(gi ta ra), Mi chał Szcze blew ski (per ku sja). 

Ar tyst ka, któ ra już od czter dzie stu lat za chwy ca
słu cha czy wraż li wych na pięk no i pio sen kę „z du szą”,
i tym ra zem po ka za ła praw dzi wy kunszt swo ich wo -
kal nych moż li wo ści. 

Gra ży na Ło ba szew ska na kon cer cie w Nie mo dli -
nie za pre zen to wa ła re per tu ar ze swo jej naj now szej

pły ty „Dziw ny jest…”. Znaj du ją się na niej pio sen ki, któ -
re zna ne są z wy ko na nia Cze sła wa Nie me na. Nie za -
bra kło więc ta kich utwo rów jak: ty tu ło wy „Dziw ny jest
ten świat”, „Pło ną ca sto do ła”, „Obok nas” czy „Jed ne -
go ser ca”. W ko bie cym wy ko na niu pio sen ki te na bra -
ły no we go, świe że go brzmie nia, nie tra cąc przy tym
swo je go cha rak te ru, któ ry nadał im Cze sław Nie men. 

Był to ka me ral ny, wzru sza ją cy kon cert, a jed no -
cze śnie po god ny, ener gicz ny i cie pły. Mu zy cy i pu -
blicz ność zna ko mi cie się uzu peł nia li. Na za koń cze nie
Gra ży na Ło ba szew ska za śpie wa ła swo je naj więk sze
prze bo je, któ re by ły go rą co okla ski wa ne przez słu -
cha czy. kk

Puls Nie mo dli na: Go ści Pa ni w Nie mo -
dli nie, by pro mo wać swo ją naj now szą pły tę
„Dziw ny jest…”, z pio sen ka mi Cze sła wa Nie -

me na. Pro szę opo -
wie dzieć, jak zro dził
się po mysł po wsta -
nia tej pły ty i jak dłu -
go trwa ła pra ca
nad al bu mem?

Gra ży na Ło ba -
szew ska: By li śmy, z ze -
spo łem, za pro sze ni na fe -
sti wal w Biel sku–Bia łej,
po świę co ny pio sen kom
Cze sła wa Nie me na. Przy -
go to wa li śmy pro gram –

na praw dę cięż ko się nad nim na pra co wa li śmy. Zro bi -
li śmy go ina czej, po swo je mu, dla te go stwier dzi li śmy, że
szko da by by ło te go nie uwiecz nić. I stąd ta pły ta.

PN: Czy trak tu je Pa ni ten album jako
swe go ro dza ju hołd od da ny ar ty ście i chęć
za po zna nia z je go twór czo ścią mło de go po -
ko le nia? Czy my śla ła Pa ni w ten spo sób roz -
po czy na jąc pra cę nad al bu mem?

Gra ży na Ło ba szew ska: Nie, do tej po ry nie
śpie wa łam tzw. „co ve rów”. Za wsze na gry wa łam pły ty
wy łącz nie ze swo imi pio sen ka mi. Na pio sen kach Cze -
sła wa Nie me na się wy cho wa łam, trak to wa łam go jak
ko goś, kto jest mi bar dzo bli ski. Nie mia łam więk szych
opo rów, po nie waż do wie dzia łam się od żo ny Cze sła wa
Nie me na, że był by na pew no jak naj bar dziej za tym, że -
by te pio sen ki na grać w wer sji ko bie cej. Przy na gry wa -
niu tej pły ty nie my śla łam o ja kimś głęb szym, edu ka cyj -
nym dnie i chę ci za po zna nia mło dzie ży z twór czo ścią
Nie me na. Tak jak mó wię – sta ło to się zu peł nie na tu -
ral nie – te pio sen ki by ły mi od lat bli skie. Wia do mo jed -
nak, że za tym idzie rów nież przy po mnie nie tej twór czo -
ści in nym, do brych tek stów Iwasz kie wi cza, Mic kie wi cza,
Asny ka. Uwa żam, że mło dzież śpie wa ją ca zna bar dzo
do brze Nie me na. A mło dzie ży, któ ra wo li np. mu zy kę
di sco, nie ma sen su prze ko ny wać na si łę do cze goś in -
ne go. Ta ki ma gust i tak już pew nie zo sta nie. 

PN: Jak na kon cer tach pu blicz ność re -
agu je na pio sen ki Nie me na w no wej wer sji? 

Gra ży na Ło ba szew ska: O tym trze ba się
prze ko nać „na ży wo”, w trak cie trwa nia kon cer tu.
Do tej po ry jed nak re ak cje by ły en tu zja stycz ne, przy jed -
no cze snym zdzi wie niu. Sze reg osób chcia ło się prze ko -
nać, jak wy glą da po rów na nie pio se nek śpie wa nych
przez Nie me na z wy ko na niem ko bie cym. My ślę, że by -
li po zy tyw nie za sko cze ni…

PN: W tym ro ku mi ja czter dzie ści lat
od Pa ni de biu tu sce nicz ne go, któ ry miał
miej sce na Fe sti wa lu Pio sen ki Ra dziec kiej

w Zie lo nej Gó rze. Jak Pa ni wspo mi na te
wszyst kie la ta wspa nia łej ka rie ry?

Gra ży na Ło ba szew ska: Za czę łam śpie wać
jesz cze wcze śniej, ale rze czy wi ście de biut sce nicz ny
mia łam w 1971 ro ku w Zie lo nej Gó rze. Na po tka łam
na swo jej dro dze wie lu świet nych mu zy ków, cu dow nych
lu dzi, ale rów nież „po two rów”. Ale już daw no, co mia -
łam do wy ba cze nia, to wy ba czy łam. Ży cie idzie na -
przód, nie ma co się za sta na wiać nad tym, co by ło złe -
go. 

PN: Co Pa ni my śli o pol skim show biz ne -
sie, o tym, co te raz jest na to pie w mu zy ce
i co lan su ją me dia?

Gra ży na Ło ba szew ska: Szcze rze mó wiąc nie
słu cham te go, co obec nie jest pro mo wa ne w me diach.
Słu cham zu peł nie in nej mu zy ki, sa ma so bie ją wy bie -
ram. Mam wol ność wy bo ru, zresz tą jak każ dy z nas…

PN: Czy w Pol sce i na świe cie jest jesz cze
miej sce na mu zy kę am bit ną, pio sen kę z tek -
stem?

Gra ży na Ło ba szew ska: Oczy wi ście, że tak.
Znam mnó stwo lu dzi, któ rzy po szu ku ją cze goś, co ma
głę bię, co jest praw dzi we. Nie jest z tym aż tak źle. Moż -
na po dać dla przy kła du na zwi sko mło de go wo ka li sty
Mi cha ela Bu ble, któ ry jest gwiaz dą nu mer je den
na świe cie. Ma ogrom ne rze sze fa nów, któ rzy go słu -
cha ją. Ale on po tra fi śpie wać i my ślę, że wła śnie to jest
pod sta wą je go suk ce su. On udo wod nił, że warsz tat tak
na praw dę jest naj waż niej szy. Lu dziom wma wia się
czę sto, że da na wo ka list ka jest naj lep sza, a ona zwy -
czaj nie fał szu je, ale wy glą dem „nad ra bia” i zdo by wa
show biz nes. Tyl ko, że to jest suk ces na krót ką me tę,
za pa rę lat nikt nie bę dzie o niej pa mię tał. By utrzy mać
się w tym za wo dzie, ko niecz ny jest warsz tat. Nie ste ty,
lan so wa nie sztucz nych gwiazd czę sto od by wa się ze
szko dą dla dzie ci i mło dzie ży na praw dę uta len to wa nej,
któ ra nie ma ta kiej si ły prze bi cia. Ze tknię cie z tym świa -
tem mo że być dla niej trau mą na ca łe ży cie. 

PN: Co za tem na le ży zro bić, ja kich rad
udzie lić, by mło dzi zdol ni wo ka li ści, mie li
szan sę „wy pły nąć na szer sze wo dy”, bez
trau ma tycz nych do świad czeń? 

Gra ży na Ło ba szew ska: Jak już po wie dzia -
łam – warsz tat jest naj waż niej szy. Pro wa dzę warsz ta -
ty wo kal ne dla mło dzie ży, jest na praw dę wie le osób
bar dzo zdol nych. Ci naj bar dziej zdol ni są jed no cze -
śnie naj bar dziej wraż li wi. Z wie lo ma z nich roz ma wia -
łam. Za da wa łam im py ta nia, dla cze go nie idą do „Szan -
sy na suk ces” czy do in ne go pro gra mu te le wi zyj ne go

w sta cjach ko mer cyj nych, w któ rym za sia da ju ry oce -
nia ją ce wo ka li stów. Zwy kle pa da ją po dob ne od po wie -
dzi – oni nie czu ją się do brze w te go ty pu pro gra -
mach, nie chcą, by ktoś pu blicz nie „gwał cił” ich
wraż li wość, czy ob ra żał. Do tych pro gra mów cho dzą
oso by, któ re nie ma ją pra wie nic do po wie dze nia.
A przede wszyst kim są nie przy go to wa ne. Ale tu tkwi
jesz cze je den pro blem – dziś dzie ci, mło dzież jest nie -
do kształ co na. Nie ma lek cji mu zy ki w szko łach, nie ma
wie dzy, mu zycz ne go przy go to wa nia, pod staw. Me dia
kształ tu ją gu sta spo łecz ne, za bi ja ją wraż li wość, wma -
wia ją rze czy, któ re są mod ne, któ rych trze ba słu chać.
Nie wie rzą w in te li gen cję słu cha czy…

PN: Na dal Pa ni uwa ża, że pol ska pro -
win cja pięk na jest? (na wią za nie do ty tu łu
pły ty wo ka list ki z 2005 r. – przyp. red.) 

Gra ży na Ło ba szew ska: W pio sen ce „Pro win -
cja pięk na jest” za śpie wa łam, że praw dzi wa pro win cja
jest w nas lub jej nie ma. To, gdzie miesz ka my, jest nie -
waż ne. Dziś pięć dzie siąt pro cent lu dzi po cho dzą cych
z miast prze pro wa dza się na wieś. Pro win cję, w tym ste -
reo ty po wym, ne ga tyw nym zna cze niu, ma się w so bie.
Czło wiek otwar ty nie jest pro win cjo nal ny, mo że żyć
w dom ku w środ ku la su i bę dzie cu dow nym, wraż li wym
czło wie kiem…

PN: Ja kie są Pa ni pla ny za wo do we, ma -
rze nia?

Gra ży na Ło ba szew ska: Mo je pla ny są oczy -
wi ście zwią za ne z na gry wa niem na stęp nych płyt. Mam
już przy go to wa ny ca ły ma te riał na no wy al bum. Do na -
gra nia tej pły ty za pro si łam go ści – dwóch do brze śpie -
wa ją cych męż czyzn oraz chór. Pły ta wła ści wie już jest
pra wie go to wa. Uka że się praw do po dob nie w paź -
dzier ni ku, naj póź niej w li sto pa dzie. 

PN: Dzię ku ję bar dzo za roz mo wę.

Kon cert Gra ży ny Ło ba szew skiej na Dzień Ko biet

Warsz tat i przy go to wa nie mu zycz ne są naj waż niej sze…
Spe cjal nie dla Czy tel ni ków „Pul su Nie mo dli na” ze zna ną wo ka list ką,
Gra ży ną Ło ba szew ską, roz ma wia Ka ta rzy na Knie ja.
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Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie w cza sie
fe rii zi mo wych przy go to wał dla dzie ci z Gmi -
ny Nie mo dlin i oko lic wie le atrak cji. 

W pierw szym dniu zi mo we go wy po czyn ku mo gły
one po tań czyć, wziąć udział w kon kur sach i spę dzić we -
so ło czas na ba lu wa len tyn ko wym. 

W ko lej ne dni naj młod si miesz kań cy na szej gmi ny
ry so wa li, wy cza ro wy wa li wspa nia ły, ko lo ro wy świat
z ma sy sol nej, pró bo wa li swo ich sił w Mi strzo stwach
Nie mo dli na w war ca bach oraz ry wa li zo wa li ze so bą
w roz gryw kach spor to wych. Dla chęt nych, któ rzy chcie -
li po ćwi czyć, po roz cią gać się i po znać pierw sze kro ki
w tań cu no wo cze snym Ośro dek Kul tu ry przy go to wał
za ję cia ta necz ne. Po nad to nie za bra kło za jęć mu zycz -
nych, ka ra oke i na uki śpie wu.

Pod su mo wa niem pierw sze go ty go dnia fe rii zi mo -
wych w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie by ło wi do wi sko
dla dzie ci „We so ła fe raj na Ber nie go wkar na wa le”. Nasz
do bry zna jo my clown Ber ni i tym ra zem nie za wiódł. Wy -
peł nio na nie mal po brze gi wi dow nia sa li wi do wi sko wej
Ośrod ka Kul tu ry, któ rą w więk szo ści sta no wi li ro dzi ce
z dzieć mi, re ago wa ła en tu zja stycz nie na po pi sy we so łej
fe raj ny. Ar ty ści przy go to wa li dla dzie ci wie le kon kur -
sów, wspól nych wy stę pów, po pi sów ma gicz nych i we so -
łych pio se nek. Nic więc dziw ne go, że pu blicz ność,
po pra wie dwu go dzin nej za ba wie, z ża lem opusz cza ła
Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie. Ale że by nie by ło ni ko -
mu smut no, na za koń cze nie przed sta wie nia wszyst kie
dzie ci zro bi ły so bie zclow nem Ber nim, mi siem Ku bu siem
i ich kom pa na mi pa miąt ko we zdję cie, któ re zpew no ścią

bę dzie wszyst kim przy po mi na ło tak mi le spę dzo ne nie -
dziel ne po po łu dnie. Akto wie – mo że nie dłu go Ber ni i je -
go przy ja cie le po now nie od wie dzą na sze mia sto…

Wie le nie spo dzia nek dla dzie ci, któ re na czas zi mo -
we go wy po czyn ku po zo sta ły w do mach, cze ka ło rów -
nież w dru gim ty go dniu fe rii or ga ni zo wa nych przez
Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie. W za wo dach spor to -
wych, któ re od by wa ły się w ha li wi do wi sko wo -spor to wej
w Nie mo dli nie, dzie ci mo gły wy ka zać się umie jęt no ścią
gry w pił kę noż ną, ko szy ków kę i mi ni ho ke ja. Od koń co -
we go wy ni ku waż niej sza jed nak by ła wo la wal ki i praw -
dzi wa spor to wa ry wa li za cja z za cho wa niem za sad fa -
ir -play. Dla wszyst kich przy go to wa no na gro dy. 

Sta łym punk tem pro gra mu zi mo wych fe rii
w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie by ły za ję cia pla -
stycz ne, w cza sie któ rych dzie ci ma lo wa ły, ry so wa ły, wy -
dzie ra ły z ko lo ro we go pa pie ru wszyst ko to, co ko ja rzy
im się z zi mą i cza sem wol nym od szko ły. A dla tych, któ -
rzy nie po sia da ją ta len tów pla stycz nych, Ośro dek Kul -
tu ry przy go to wał spo tka nia z mu zy ką, po ezją i cza ro -
dziej skimi ba śnia mi, w świat któ rych wpro wa dzi li ich
in struk to rzy Ośrod ka Kul tu ry czy ta jąc naj pięk niej sze
baj ki, ba śnie i wier sze dla dzie ci. 

Naza koń cze nie fe rii zor ga ni zo wa no dla wszyst kich
dzie ci bal kar na wa ło wy –zwe so łą mu zy ką, wie lo ma kon -
kur sa mi, za ba wą i sza lo ny mi tań ca mi. Na ba lu nie mo -
gło oczy wi ście za brak nąć pięk nie po prze bie ra nych ma -
lu chów z ro dzi ca mi i dzie ci tro chę star szych, któ re
za chwy ca ły po my sło wo ścią w do bo rze naj bar dziej dzi -
wacz nych i zwa rio wa nych ko stiu mów kar na wa ło wych.
Czas szyb ko pły nął naza ba wie i tań cach, apoba lu wszy -
scy w do brych hu mo rach wra ca li do swo ich do mów. 

Wy po czy nek pod czas fe rii zi mo wych zor ga ni zo -
wa ły rów nież: PSP nr 1 w Nie mo dli nie, PSP nr 2 w Nie -
mo dli nie, PSP w Gra czach, PSP w Ro gach, Ze spół Szkol -
no -Przed szkol ny w Gra bi nie, Pu blicz ne Gim na zjum
w Gra czach, Ze spół Szkół w Nie mo dli nie i MGBP w Nie -
mo dli nie.

Te raz przed Wa mi ko lej ne mie sią ce wy tę żo nej
na uki, ży czy my wszyst kim sa mych szó stek i pią tek
w szko le!!! kk

W dniu 11 lu te go br., tuż przed Świę -
tem Za ko cha nych, w Ośrod ku Kul tu ry
w Nie mo dli nie od był się, or ga ni zo wa ny
co rocz nie, Gmin ny Kon kurs Re cy ta tor ski
„Mi łość jest wśród nas”.

Pa tro nat nad kon kur sem ob jął Bur mistrz Nie -
mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz, a je go or ga ni za to -
rem jest Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie. Pięk ne
„mi ło sne” de ko ra cje, któ re, w cza sie trwa nia kon kur -
su, zdo bi ły wnę trza Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie
by ły dzie łem ko ła or iga mi Ze spo łu Szkół w Nie mo -
dli nie, któ rym opie ku je się Jo an na Ja siń ska – na -
uczy ciel tej szko ły. 

Mło dzież, bio rą ca udział w kon kur sie, re cy to wa -
ła wier sze o te ma ty ce mi ło snej w dwóch ka te go -
riach wie ko wych: szkół gim na zjal nych i szkół po nad -
gim na zjal nych. Po ziom, jak zwy kle, był wy so ki
i wy rów na ny. Szcze gól nie cie szy wspa nia łe przy -
go to wa nie uczniów szkół gim na zjal nych, co jest
do brą wróż bą na przy szłość. 

Ju ry w skła dzie: prze wod ni czą ca Ewa Maj -
-Szczy giel ska (po et ka), Ire na La chow ska (wie lo let ni
na uczy ciel ję zy ka pol skie go), Ja dwi ga Ku ty ła (dy rek -
tor Pu blicz nej Bi blio te ki w Nie mo dli nie) oraz Ka ta rzy -
na Knie ja (in struk tor w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo -
dli nie) zde cy do wa ło Grand Prix kon kur su przy znać

Do ro cie Zy siak z Pu blicz ne go Gim na zjum Ze spo łu
Szkół w Nie mo dli nie za bar dzo su ge styw ną re cy ta -
cję wier sza Agniesz ki Osiec kiej „Księ życ”. Pierw sze
miej sce w ka te go rii szkół gim na zjal nych zdo by ła
Pau li na Ju zwa z Pu blicz ne go Gim na zjum w Gra -
czach (wiersz Jo na sza Ko fty „Sam ba przed roz sta -
niem”), dru gie miej sce za ję ły: uczen ni ca Pu blicz ne -
go Gim na zjum w Nie mo dli nie Ur szu la Ma zur
(wiersz Ha li ny Po świa tow skiej „Ja jesz cze cią gle cze -
kam”) oraz Jo an na Cym ba ła z Gim na zjum w Gra -
czach (Jan Twar dow ski „O nie obec nych”). Na to -
miast trze cią na gro dę przy zna no ex aequo Ka mi li
Ju rec kiej za wiersz Zbi gnie wa Ma ty jasz czy ka „Ko -
cham po pro stu” i Ka mi lo wi Skro sio wi, któ ry re cy to -
wał utwór Kon stan te go Il de fon sa Gał czyń skie go
„Z wier szy do Na ta lii” (obo je z Pu blicz ne go Gim na -

zjum w Nie mo dli nie). Wy róż nio na w tej ka te go rii zo -
sta ła Aga ta Mrów czyń ska z Gra czy. 

W ka te go rii szkół po nad gim na zjal nych zwy cię -
żył uczeń Li ceum Ogól no kształ cą ce go Ze spo łu Szkół
w Nie mo dli nie Pa weł Kry siak (K. I. Gał czyń ski „Roz -
mo wa li rycz na”), po zo sta łych miejsc nie przy zna no.
Na to miast wy róż nio no Pau li nę Adam czyk, rów nież
z Li ceum Ogól no kształ cą ce go w Nie mo dli nie
(wiersz Ma rii Paw li kow skiej Ja sno rzew skiej „Za po -
mnia ne po ca łun ki”). 

Z pew no ścią wszyst kim uczest ni kom kon kur su
re cy ta tor skie go i ich opie ku nom na le żą się bra wa,
przede wszyst kim za wraż li wość i wy czu le nie na po -
ezję, któ ra nie jest te ma tem naj po pu lar niej szym,
zwłasz cza w dzi siej szych cza sach…

kk

Pod su mo wa nie fe rii zi mo wych
w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie

Mi łość jest wśród nas

Jurorzy wraz z uczestnikami
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W dniu 4 mar ca br., w Ośrod ku Kul tu ry
w Nie mo dli nie, od był się wy jąt ko wy wie -
czór. Swój re ci tal mia ła wy cho wan ka Stu -
dia Pio sen ki Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli -
nie – Mag da le na Mro żek.

Wy stęp był pod su mo wa niem trzy let niej pra cy
mło dej wo ka list ki, podopiecznej Ka ta rzy ny Pa szu li-
Gryf. W kon cer cie go ścin nie udział wzię ły Mag da le -
na Krze mień, Ju sty na Ada mow ska i Do ro ta Zy siak,
któ re swo je wo kal ne umie jęt no ści rów nież kształ cą
w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie. 

Ta lent po par ty cięż ką pra cą
za owo co wał – Mag da le na Mro -
żek, wy ko nu jąc pio sen ki Je re mie -
go Przy bo ry i Je rze go Wa sow -
skie go, wy ka za ła się wiel ką
doj rza ło ścią i zro zu mie niem nie -
ła twych tek stów. Mu zy ka uno si ła
za rów no ar tyst kę, jak i słu cha -
czy przy by łych na wy stęp. Wśród
pu blicz no ści zna leź li się, m.in. ro -
dzi ce, bli scy, przy ja cie le i na uczy -

cie le Mag da le ny Mro żek oraz wła dze Nie mo dli na
z Bur mi strzem – Mi ro sła wem Stan kie wi czem. 

Re ci tal Mag da le ny Mro żek po łą czo ny był z ko lej -
nym waż nym wy da rze niem, któ re mia ło miej sce te -
go piąt ko we go wie czo ru. Kon cer to wi to wa rzy szył
bo wiem wer ni saż prac zna ne go ry sow ni ka Ja nu sza
Ko żusz ni ka. Ry sun ki sa ty rycz ne, pre zen to wa ne
na wy sta wie, zna ne są pol skim wi dzom z pro gra mu
te le wi zyj ne go „Szkło kon tak to we” (TVN 24). 

Jak po wie dział au tor, bę dą cy go ściem ho no ro -
wym wy sta wy, z pro gra mem współ pra cu je już
od pra wie czte rech lat. A je go pra ce są pu bli cy stycz -
nym ko men ta rzem sy tu acji po li tycz nej, któ ra mia ła
miej sce, w tym okre sie, w Pol sce. Jed nak koń ca te ma -
tów do swo ich dal szych ar ty stycz nych wi zji, prze le -
wa nych na pa pier, ry sow nik nie prze wi du je. 

Z pew no ścią na sza pol ska sce na po li tycz na przy -
spo rzy Ja nu szo wi Ko żusz ni ko wi jesz cze wie le pra cy,
co mo że tyl ko cie szyć od bior ców je go twór czo ści…
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PN: Kie dy na wią za ła się Two ja współ -
pra ca z pro gra mem „Szkło kon tak to we”
i ja kie by ły po cząt ki tej uda nej współ pra cy?

Ja nusz Ko żusz nik: Po czą tek był nor mal ny
– jak każ dy widz „Szkła…”, sta ra łem się do dzwo nić,
aby po dzie lić się z pro wa dzą cy mi pro gram swo imi
uwa ga mi do ty czą cy mi pol skiej sce ny po li tycz nej.
Jak więk szo ści, nie uda ło mi się uzy skać po łą cze nia.
Przy go to wa łem więc ry su nek i na stęp ne go dnia wy -
sła łem go ma ilem do szkla ne go new sro omu. Mo je
za sko cze nie by ło ogrom ne, gdy ry su nek z ko men ta -
rzem Grze go rza Mie cu go wa po ja wił się na wi zji.

PN: Ile do tej po ry wy ko na łeś ry sun -
ków na po trze by pro gra mu? Mia łeś z ni mi
ja kieś pro ble my?

Ja nusz Ko żusz nik: Do tej po ry na wi zji po -
ja wi ło się pra wie 300 ry sun ków, a po nie waż każ de -
go dnia w sej mo wej po li ty ce dzie je się wie le, mój co -
dzien ny ko men tarz do ty czy kil ku te ma tów. My ślę,
że do tej po ry wy sła łem do „Szkła kon tak to we go”
ok. 1000 ry sun ków. Je śli cho dzi o pro ble my – jest
tyl ko je den, trze ba co dzien nie śle dzić, co się dzie je
w sej mie, a wła ści wie umieć od no to wać wpad ki
i nie zręcz no ści wy brań ców na sze go elek to ra tu. 

PN: Zaj mu jesz się głów nie pro ble ma -
ty ką spor to wą – oczy wi ście sze ro ko po ję -
tą. Skąd Two je za in te re so wa nia spor tem?

Ja nusz Ko żusz nik: Spor tem in te re so wa -
łem się za wsze, sport upra wia łem ja ko za wod nik,
w wie ku doj rzal szym re kre acyj nie, przez wie le lat
by łem dzia ła czem spor to wym, a tak że spor to wym
sta ty sty kiem. Gdy wiek po zwo lił spoj rzeć szer szą
per spek ty wą na spor to we wy da rze nia, za czą łem je
ko men to wać na ła mach ka to wic kie go „Spor tu”.

PN: Pew nie nie wszy scy Czy tel ni cy wie -
dzą, że je steś je dy nym ry sow ni kiem bio rą -
cym udział w nie mo dliń skim kon kur sie
sa ty rycz nym „Kar pik ” od pierw szej edy -
cji, go ści łeś u nas już osiem ra zy. Jak po -
do ba Ci się nasz kon kurs, któ ry ma za -

sięg mię dzy na ro do wy i jak się czu jesz
w Nie mo dli nie?

Ja nusz Ko żusz nik: Osiem obec no ści
na ośmiu edy cjach „Kar pi ka” jest od po wie dzią
na za da ne py ta nie. Pa mię tam pierw szą edy cję…
wspa nia ła kuch nia to wa rzy szą ca kon kur so wi. Da -
lej, jak u Hit chcoc ka, emo cje i sma ki już tyl ko ro sły.
Wie my, że śro do wi sko ry sow ni ków w Pol sce jest
dra ma tycz nie po dzie lo ne. Wiel kim osią gnię ciem
or ga ni za to rów „Kar pi ka” jest to, że po tra fi li wo kół
kon kur su zgro ma dzić ar ty stów o zna ko mi tej re no -
mie, dla któ rych ry wa li za cja na ry sun ki jest waż niej -
sza od ry wa li za cji mię dzy so bą.

PN: Ja kie są Two je naj bliż sze pla ny
twór cze i wy sta wien ni cze?

Ja nusz Ko żusz nik: Twór cze pla ny to
książ ka na pi sa na przez żo nę, ale na ry so wa na
prze ze mnie, z dzie dzi ny psy cho lo gii, więc wy -
zwa nie po waż ne. Wy sta wien ni cze, to hi sto ria,
wy da rze nia i cie ka wost ki z Wi sły – na ry so wa ne
i pu bli ko wa ne w cią gu ostat nich ośmiu lat na ła -
mach „Echa Wi sły”. 

PN: Dzię ku ję za te kil ka słów i ży czę Ci
no wych faj nych ob ser wa cji prze la nych
na pa pier!

Na wi zji po ja wi ło się pra wie 300 ry sun ków
Z Ja nu szem Ko żusz ni kiem, ry sow ni kiem, sa ty ry kiem z Ka to wic,
roz ma wia Mi chał Gra czyk.

Mu zycz nie i sa ty rycz nie w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie
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Już po raz pią ty, w dniu 9 lu te go 2011 r.,
w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie, od był
się Mię dzysz kol ny Kon kurs Po ezji Mar ci na
Ma ku cha.

Ju ro rzy w skła dzie: Ewa Maj–Szczy giel ska (prze -
wod ni czą ca), Ja dwi ga Ku ty ła oraz Ed mund Bo rzem -
ski, mie li, jak co ro ku, du ży pro blem z wy ło nie niem
zwy cięz ców. Prze wod ni czą ca ju ry Ewa Maj -Szczy giel -
ska przy zna ła, że po ziom był wy so ki. Świad czył tak że
o do brym przy go to wa niu wy ko naw ców i du żej zna jo -
mo ści po ezji, zmar łe go przed sze ścio ma la ty, mło de -
go ar ty sty. Po dłu gich ob ra dach ju ry zde cy do wa ło
o wy ni kach, któ re przed sta wia ją się na stę pu ją co: 

W ka te go rii szkół pod sta wo wych:
I miej sce – Agniesz ka Kar bow nik ze Szko ły Pod sta -

wo wej nr 2 w Nie mo dli nie (wiersz „Po goń za so bą”)
II miej sce – Pau li na Żmu da ze Szko ły Pod sta wo -

wej nr 1 w Nie mo dli nie (wiersz „Kaj da ny”)

III miej sce – Mał go rza ta Bel ska re pre zen tu ją ca
Ze spół Szkol no -Przed szkol ny w Gra bi nie (wiersz „Ma -
pa ży cia”)

W ka te go rii szkół po nad pod sta wo wych:
I miej sce – Elż bie ta Hry caj – Ze spół Szkół w Tu -

ło wi cach (wiersz „Kto wie rzy ten wie – kto ko cha ten
chce”)

II miej sce – An na Kra jew ska z Pu blicz ne go Gim -
na zjum w Gra czach (wiersz „Mil cze nie”)

III miej sce – Ka ta rzy na Fi lip (wiersz „W mo im
mie ście”). 

Na gro dy w kon kur sie ufun do wa li: Sta ro sta
Opol ski Hen ryk La kwa, Bur mistrz Nie mo dli na Mi ro -
sław Stan kie wicz, pre zes PSS Spo łem Jan Olek sa,
rad ny Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie Zbi gniew We ber. 

Or ga ni za to rem V Mię dzysz kol ne go Kon kur su
Po ezji Mar ci na Ma ku cha by ła Szko ła Pod sta wo wa
nr 1 w Nie mo dli nie.
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W Miej sko -Gmin nej Bi blio te ce Pu -
blicz nej w Nie mo dli nie, w dniu 18 mar ca
br., od by ło się spo tka nie au tor skie z Jo -
lan tą Re isch.

Za pew ne nie wszy scy wie dzą, że zna na dzien -
ni kar ka, któ ra przez wie le lat pra co wa ła w „No wej
Try bu nie Opol skiej” i w Ra diu Opo le, jest rów nież
au tor ką ba jek dla dzie ci. Do tej po ry spod jej pió -
ra wy szły trzy opo wia da nia: „Przy go dy kro pel ki
Amel ki”, „Wiel ka prze pro wadz ka fa sol ki Ka rol ki”
oraz „Ćma Be at ka szu ka ma my”. 

O swo jej przy go dzie z pi sa niem opo wia da ła
uczniom klas dru gich Szko ły Pod sta wo wej nr 2
w Nie mo dli nie. Za chę ca ła rów nież dzie ci, by sa me
wy my śla ły baj ki, za pi sy wa ły swo je my śli, czy ta ły du -
żo ksią żek, stwa rza ły za po mo cą sło wa i ry sun ków
cu dow ne świa ty. 

Jo lan ta Re isch
prze ko ny wa ła o za le -
tach ksią żek, któ re po -
bu dza ją wy obraź nię,
uczą, a czę sto ma ją
tak że te ra peu tycz ny
wpływ na czy tel ni ków.

Oczy wi ście na spo -
tka niu nie za bra kło py -
tań do au tor ki oraz
ksią żek z jej de dy ka cją
i au to gra fem dla
wszyst kich uczest ni -
ków. 
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Go łą bek Po ko ju 
Dnia 4 lu te go br. na uczy cie le i ucznio wie Gim na zjum i Szko -

ły Pod sta wo wej w Gra czach wzię li udział w nie co dzien nym wy -
da rze niu. Mie li za szczyt go ścić Sta tu et kę Go łąb ka Po ko ju.

W 60. rocz ni cę ogło sze nia ogól nych praw czło wie ka, nie miec ki ar ty -
sta Ri chard Hil lin ger, wzo ru jąc się na pro to ty pie, wy ko nał go łę bia po ko -
ju z ma sy pla stycz nej na tu ral nej wiel ko ści w zło tym ko lo rze i od te go cza -
su do oko ła świa ta „krą ży” oko ło trzy dzie stu go łę bi z prze sła niem
na wią zu ją cym do trzy dzie ste go Ar ty ku łu De kla ra cji Praw Czło wie ka. Go -
łąb trzy ma w dzio bie sym bo licz ną ga łąz kę oliw ną. Oso by, któ re go so bie
prze ka zy wa ły, wal czą o god ne ży cie lu dzi na ca łym świe cie. Wśród nich
są też i na si zna ko mi ci Po la cy. Wy mie nić na le ży prze wod ni czą ce go Par -
la men tu Eu ro pej skie go, na sze go ro da ka, Je rze go Buz ka. Otrzy mał ją
rów nież No bli sta Lech Wa łę sa.

Jest więc to dla nas swo ista lek cja hi sto rii, przy po mnie nie o zwia stu nie
po ko ju, nio są cym do brą no wi nę. Czu je my się wy róż nie ni, do łą cza jąc do tak
zna ko mi te go gro na. Bę dzie my się sta ra li nie za wieść po kła da nych w nas
ocze ki wań.

Alek san dra Ko rze niow ska

Oca lić od za po mnie nia – po ezja Mar ci na Ma ku cha

Elżbieta Hrycaj - I miejsce
w starszej kategorii

Spo tka nie z Jo lan tą Re isch

Dyrektorzy
graczewskich szkół
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Fe rie w bi blio te ce
Miej sko Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na

w Nie mo dli nie, po dob nie jak w la tach ubie -
głych, zor ga ni zo wa ła za ję cia bi blio tecz ne
dla swo ich mło dych czy tel ni ków, pod czas
te go rocz nych fe rii zi mo wych, pod ha słem
„Fe rie w Bi blio te ce”.

Pod czas spo tkań wszy scy uczest ni cy bra li udział
w gło śnym czy ta niu książ ki „Dzie ci lam py i Dżinn Fa -
ra ona” B. P. Kerr. Co dzien nie naj młod si uczest ni czy -
li w za ję ciach pla stycz nych, pod czas któ rych mie li
oka zję roz wi jać swo je ta len ty po przez ry so wa nie oraz
in ne pra ce ma nu al ne np.: barw ne mo ty le, blask ko -
smo su, ry by z mor skich głę bin – ma lo wa nie pal ca mi,
zwin ne małp ki, eks pe ry men ty w la bo ra to rium i in ne.

Spę dza jąc czas w bi blio te ce dzie ci chęt nie bra -
ły udział w roz wią zy wa niu krzy żó wek, re bu sów, mia -
ły sta ły do stęp do In ter ne tu, obej rza ły fil my ani mo -
wa ne „Kto ukradł księ życ” i „So wie Kró le stwo”,
ba wi ły się w ka lam bu ry, za ba wy in te gra cyj no -re lak -
sa cyj ne i spraw no ścio we np.: „Kto tak jak ja”, „Kosz

na we so ło”, „Szczę ście w pu deł kach”, „Słod ki wąż”,
a za ba wa „Cze ko la do wa ba ba” do star czy ła wszyst -
kim uczest ni kom spo ro emo cji.

Po nad to w go dzi nach otwar cia bi blio te ki udo -
stęp nio ne zo sta ły dla dzie ci rów nież: ma te ria ły pla -
stycz ne, gry plan szo we, puz zle, kloc ki, za baw ki oraz
kom pu te ry z do stę pem do In ter ne tu, aby za in te re so -
wa ne dzie ci mo gły prze by wać w bi blio te ce w do god -
nym dla sie bie cza sie.

Za ję cia w bi blio te kach cie szy ły się za in te re so wa -
niem, a co dzien ne spo tka nia upły wa ły w mi łej i przy -
ja znej at mos fe rze. Za koń cze niem każ de go dnia spę -
dzo ne go w bi blio te ce był słod ki po czę stu nek.

Inf.: MGBP w Nie mo dli nie

Fe rie w Szko le Pod sta wo wej
nr 2 w Nie mo dli nie

Fe rie zi mo we to czas od po czyn ku
po cięż kiej i wy tę żo nej pra cy, jed nak na -
si ucznio wie chęt nie przy by wa li do szko -
ły, aby uczest ni czyć w or ga ni zo wa nych
za ję ciach. 

Na uczy cie le przy go to wa li bo ga ty pro gram,
aby dzie ci mo gły we so ło i bez piecz nie spę dzić
wol ny czas. Fe rie roz po czę li śmy „Wie czo rem wa -
len tyn ko wym”, pod czas któ re go uczest ni cy czy -

ta li li sty i wier sze wa len tyn ko we, ude ko ro wa li
szko łę oraz wy ko na li pla ka ty do ty czą ce te go
świę ta. W ko lej nych dniach ucznio wie mie li moż -
li wość wy jaz du na lo do wi sko, ba sen, na krę gle
oraz do ki na. Dla tych, któ rzy nie mie li ocho ty
wyjeż dżać z Nie mo dli na, w szko le od by wa ły się
za ję cia in for ma tycz ne. 

Dzie ci by ły za do wo lo ne ze wspól nie spę -
dzo ne go cza su. Ty dzień zor ga ni zo wa nych za jęć
w szko le mi nął bar dzo szyb ko. Ucznio wie wy po -
czę ci i ra do śni wró ci li do swo ich obo wiąz ków
szkol nych.

MG

Zi mo wy wy po czy nek
w Rab ce -Zdrój

Pod czas fe rii zi mo wych w dniach 14–
–19.02.11r. gru pa 28 uczniów Szko ły Pod -
sta wo wej w Gra czach wy je cha ła na zi -
mo wi sko do Rab ki–Zdrój. Opie kę
nad dzieć mi spra wo wa ły na uczy ciel ki:
Da nu ta Dej nek, Be ata Ho mon tow ska
i Agniesz ka Bo ro wicz.

Ce lem wy jaz du był przede wszyst kim ak tyw -
ny wy po czy nek uczniów, dla te go też pro gram zi -
mo wi ska obej mo wał: wej ście czer wo nym szla -
kiem na szczyt Ma cie jo wej, skąd po dzi wia ne by ły
pół noc ne grzbie ty Gor ców i szczy ty Be ski du Wy -
spo we go, zjaz dy ze sto ku „ U Żu ra ”, ca ło dnio wa
wy ciecz ka do Kra ko wa, zwie dza nie Skan se nu Ta -
bo ru Ko le jo we go w Cha bów ce. 

Po byt w uzdro wi sku uatrak cyj ni ły rów nież
za ję cia garn car skie, pod czas któ rych dzie ci mo -
gły wła sno ręcz nie przy go to wać gli nę i sa mo -
dziel nie ufor mo wać na czy nia na ko le garn car -
skim. Wie le wra żeń do star czy ła wszyst kim
wie czor na prze jażdż ka brycz ka mi kon ny mi oraz
ogni sko z pie cze niem kieł ba sek. 

Sa tys fak cjo nu ją cy jest fakt, że nie mal wszy -
scy uczest ni cy zi mo wi ska wzię li udział w dwóch
kon kur sach (ry sun ko wym i li te rac kim) „Pięk ne
oko li ce Rab ki–Po ni ce”, wy ka zu jąc się wiel kim za -
an ga żo wa niem i kre atyw no ścią.

Be ata Ho mon tow ska

Fe rie w Ze spo le Szkół
im. Bo le sła wa Chro bre go
w Nie mo dli nie

Te go rocz ne fe rie w na szej szko le
upły nę ły głów nie pod zna kiem spor tu.
Za ję cia spor to we od by wa ły się prak -
tycz nie co dzien nie i cie szy ły się du żym
za in te re so wa niem ze stro ny mło dzie ży. 

To god na po chwa ły al ter na ty wa dla sie dze -
nia przed ekra nem kom pu te ra lub te le wi zo ra. 

Na uczy cie le nie za po mnie li też o uczniach,
któ rzy chcie li wy ko rzy stać ten czas na usys te -
ma ty zo wa nie swo jej wie dzy przed cze ka ją cy mi
ich już nie dłu go eg za mi na mi gim na zjal ny mi
i ma tu ral ny mi. 

W pierw szym ty go dniu od by ły się kon sul ta -
cje dla przy szłych ma tu rzy stów, zda ją cych wie -
dzę o spo łe czeń stwie oraz kon sul ta cje z ję zy ka
an giel skie go, na któ rych ucznio wie mo gli spró bo -
wać swo ich sił przed ust ną ma tu rą z te go ję zy ka. 

W dru gim ty go dniu do pra cy przy stą pi li gim -
na zja li ści, któ rzy na za ję ciach z ma te ma ty ki roz -
wią zy wa li te sty eg za mi na cyj ne. Wy si łek na pew -
no przy nie sie re zul ta ty na eg za mi nach.

Elż bie ta Woź niak

Ruch to zdro wie
W bie żą cym ro ku szkol nym Przed szko -

le nr 1 „Baj ka” w Nie mo dli nie, przy stą pi ło
do pro jek tu unij ne go „Ak tyw ne przed szko -
la w Gmi nie Nie mo dlin – III edy cja". 

W ra mach po wyż sze go pro jek tu or ga ni zo wa ne
są nie od płat ne za ję cia dla wszyst kich dzie ci, mię dzy
in ny mi gim na sty ka pro fi lak tycz no -ko rek cyj na. Są to

za ję cia kie ro wa ne głów nie do dzie ci nie  wy ma ga ją -
cych jesz cze po stę po wa nia re ha bi li ta cyj ne go, a ich
złe na wy ki utrzy ma nia pra wi dło wej po sta wy są wy -
ni kiem sła be go umię śnie nia. Wo bec cze go dzie ci
wy ma ga ją daw ki ru chu ko rek cyj ne go. 

Aby je za chę cić do ćwi czeń i stwo rzyć od po -
wied nią mo ty wa cję, na za ję ciach wy ko rzy sty wa -
na jest for ma za baw i gier ru cho wych. W ce lu zwięk -
sze nia atrak cyj no ści za jęć, zo sta ły za ku pio ne
do przed szko la no wo cze sne i cie ka we po mo ce oraz
sprzęt do ćwi czeń. Są to m.in. ma te rac, ma ty ma su -
ją ce, pił ki z wy pust ka mi o róż nych roz mia rach, pił ki
wią za ne, wał ki i pi łecz ki ma su ją ce, chust ki, wor ki
do ska ka nia, la ski, tor prze szkód, su chy ba sen i wie -
le in nych. Przed szko la ki uwiel bia ją ćwi czyć przy po -
mo cy no wo cze sne go sprzę tu, o czym świad czy fakt
ich kre atyw ne go za an ga żo wa nia i nie ustan ne go py -
ta nia, kie dy bę dą na stęp ne za ję cia. 

Ce lem gim na sty ki pro fi lak tycz no -ko rek cyj nej jest
m.in. kształ to wa nie od ru chu po praw nej po sta wy cia -
ła, kształ to wa nie wy czu cia pra wi dło wej po sta wy
w róż nych po zy cjach, w miej scu i w ru chu, na uka pra -
wi dło we go od dy cha nia, uak tyw nie nie ukła dów: na -
rzą dów ru chu, krą że nio we go i od de cho we go oraz
ćwi czeń prze ciw pła sko sto piu. Bar dzo istot ne w gim -
na sty ce pro fi lak tycz no -ko rek cyj nej jest to, że dzie ci
chęt nie w niej uczest ni czą, od czu wa ją ra dość z pro -
wa dzo nych za jęć, a ćwi cze nia sta no wią wy mier ne ko -
rzy ści zdro wot ne.

mgr An na  Naw rat, mgr Ewa Tom ków
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Prze bra li się wszy scy 
Dnia 10 lu te go 2011r, w Pu blicz nym

Przed szko lu Nr 2 w Nie mo dli nie, po ja wi ło
się wie le baj ko wych po sta ci, a to wszyst ko
za przy czy ną Kar na wa ło we go Ba lu Prze -

bie rań ców, któ ry otwo rzy ła Pa ni dy rek tor
wcie lo na w Kró lo wą. 

Już od wej ścia moż na by ło po czuć nie co dzien -
ną at mos fe rę – po śnia da niu wszy scy by li go to wi
do za ba wy. Przed szko la ki ubra ne w nie zwy kle wy -
szu ka ne stro je, uszy te przez ma my lub wy po ży -
czo ne z na szej przed szkol nej wy po ży czal ni, cze ka -
ły na pre zen ta cję. Wśród prze bie rań ców
tra dy cyj nie prze wa ża ły księż nicz ki, wróż ki, mo tyl ki,
spi der me ni, bat ma ni. Z tłu mu wy róż nia ła się Do da
– sze ścio let nia Na tal ka Grzan ka, któ rą trud no by -
ło od róż nić od ory gi na łu. 

Atrak cją ba lu był per so nel przed szko la prze bra -
ny za po sta cie z ba jek, któ ry ba wił i roz we se lał dzie -
ci w ko ro wo dach, tań cach. Nie za bra kło tak że kon -
kur sów pro wa dzo nych przez Mi ko łaj ko wą oraz chwil
na słod ki po czę stu nek.

Dzie ci by ły zmę czo ne, ale bar dzo za do wo lo ne! 
Elż bie ta Ko wal ska

Dzień Bab ci i Dziad ka
w Przed szko lu nr 2 

Bab cia i Dzia dek to sło wa, któ re każ -
de mu dziec ku ko ja rzą się z cie płem, mi ło -
ścią i wszyst kim, co do bre. Nikt in ny nie
ma ty le cier pli wo ści, ty le zro zu mie nia
i zwy kłej ludz kiej życz li wo ści dla du żych
i ma łych pro ble mów dzie ci.

Dzie ci to czu ją i wie dzą, dla te go za pro si ły
swo je bab cie i swo ich dziad ków do przed szko la
na to naj cie plej sze ze wszyst kich świąt, że by po -
dzię ko wać im za ich do bro i wy ra zić swo ją mi łość. 

Każ da gru pa przy go to wa ła osob no wy stęp
dla Bab ci i Dziad ka. Dzie ci za śpie wa ły pio sen ki, wy -
re cy to wa ły wie le pięk nych wier szy o mi ło ści
do bab ci, o wdzięcz no ści za to, że dziad ko wie za -
wsze ma ją dla nich czas. Wszy scy za pro sze ni go -
ście otrzy ma li pięk ne upo min ki wy ko na ne wła sno -
ręcz nie przez dzie ci. Go ście z du mą pa trzy li
na swo je wnu czę ta. 

W przy go to wa niach uczest ni czy li nie tyl ko
pra cow ni cy przed szko la, ale rów nież ro dzi ce, któ -
rzy swo imi pysz ny mi wy pie ka mi osło dzi li cu dow nie
spę dzo ne chwi le. 

Z wiel ki mi po dzię ko wa nia mi zwra ca my się
rów nież do dy rek cji mo te lu „Do mi no”. Dzię ki ich
bez in te re sow nej życz li wo ści gru pa star sza ków mo -
gła zor ga ni zo wać Dzień Bab ci i Dziad ka w pięk nej,
prze stron nej sa li.

Trud no po wie dzieć, kto był bar dziej szczę śli wy
te go dnia – wnu ko wie czy dziad ko wie.

Bar ba ra Mi ler

Wa len tyn ki w Gra czach
Tuż przed fe ria mi zi mo wy mi ucznio wie

gim na zjum zor ga ni zo wa li, jak co ro ku, im -
pre zę z oka zji „Wa len ty nek”.

Ba wi ła się na niej mło dzież ze szko ły pod sta wo -
wej i gim na zja li ści. Za baw ne scen ki okra szo ne zna -
ną po wszech nie mu zy ką roz ba wi ły tak że gro no na -
uczy ciel skie. Wszy scy zna ko mi cie się ba wi li

śpie wa jąc „Ser dusz ko pu ka w ryt mie cha – cha” czy
„Nie do ka zuj, mi ła, nie do ka zuj”. Roz da ne zo sta ły
dzie siąt ki kar tek wa len tyn ko wych z cie pły mi wy zna -
nia mi. Na ko niec od był się tur niej mię dzy kla so wy
„Mi ło sna fa mi lia da”, po któ rym zwy cię ska dru ży na
otrzy ma ła słod kie upo min ki. 

Bar dzo lu bi my to świę to, ca ła szko ła to nie
w czer wie ni, a my no si my na pier si ma lut kie ser dusz -
ko, któ re wszyst kim przy po mi na sło wa wiesz cza: „ko -
chaj my się”!

Alek san dra Ko rze niow ska

PRZY JĘ CIA DO PRZED SZKO LI
NA ROK SZKOL NY 2011/2012

Zgło sze nia dzie ci do gmin nych
przed szko li pu blicz nych przyj mo wa ne
bę dą dla dzie ci uro dzo nych od 1 stycz -
nia 2005 r. do 31 grud nia 2008 r.

• Przyj mo wa nie zgło szeń od dnia 1 mar -
ca 2011 ro ku do dnia 31 mar ca 2011 ro ku. 

Kar tę zgło sze nia dziec ka moż na po brać w for -
mie pa pie ro wej wdo wol nym przed szko lu na te re nie
Gmi ny Nie mo dlin od dnia 01.03.2011 r.
do dnia 31.03.2011 r. w go dzi nach pra cy pla ców ki.

Kar tę zgło sze nia dziec ka na le ży skła dać
w wy bra nym przed szko lu w dniach od 1 do 31
mar ca 2011 r. w go dzi nach pra cy przed szko la. 

• Ogło sze nie wy ni ków na bo ru do 15 kwiet -
nia 2011 r. 

Dy rek to rzy przed szko li wy wie szą li sty dzie ci
przy ję tych do przed szko li na rok szkol -
ny 2011/2012. 

Sza now ni Ro dzi ce,
Od 1 wrze śnia 2009 r. roz po czął się pro ces

ob ni ża nia wie ku szkol ne go, na mo cy zno we li zo -
wa nych prze pi sów Usta wy z dnia 7 wrze -
śnia 1991 r. o sys te mie oświa ty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2527 z późn. zm.). 

Dzie ci pię cio let nie i sze ścio let nie 
• Dzie ci pię cio let nie od 1 wrze śnia 2011 r.

są ob ję te obo wiąz kiem rocz ne go przy go to wa -
nia przed szkol ne go re ali zo wa ne go w przed szko -
lu lub in nej for mie wy cho wa nia przed szkol ne go. 

• Dzie ci sze ścio let nie roz pocz ną obo wiąz ko -
wą na ukę w szko le od 1 wrze śnia 2012 r.

• W okre sie przej ścio wym, w la tach 2009 –
2011, o tym, czy dziec ko sze ścio let nie roz pocz -
nie na ukę w szko le de cy du ją ro dzi ce.

• W kla sie I dziec ko bę dzie się uczy ło we dług
no wej pod sta wy pro gra mo wej do sto so wa nej
do in dy wi du al ne go roz wo ju każ de go dziec ka.

• Pod czas za pi sy wa nia sze ścio lat ka do szko -
ły nie jest wy ma ga na opi nia po rad ni psy cho lo -
gicz no–pe da go gicz nej, je że li dziec ko uczęsz cza -
ło do przed szko la, przez co naj mniej rok
po prze dza ją cy pój ście do I kla sy.

• Przed pod ję ciem de cy zji o po sła niu dziec -
ka do szko ły ro dzi ce mo gą sko rzy stać z dia gno -
zy go to wo ści szkol nej prze pro wa dzo nej przez
na uczy cie li przed szko la.

• Wa run kiem przy ję cia do kla sy I dziec ka, któ -
re nie by ło ob ję te wy cho wa niem przed szkol nym
jest po sia da nie przez dziec ko po zy tyw nej opi nii po -
rad ni psy cho lo gicz no – pe da go gicz nej o moż li wo -
ści roz po czę cia speł nia nia obo wiąz ku szkol ne go.

• W okre sie przej ścio wym sze ścio la tek, któ -
ry od 1 wrze śnia nie bę dzie uczniem szko ły pod -
sta wo wej, ma obo wią zek rocz ne go przy go to wa -
nia przed szkol ne go w przed szko lu lub in nej
for mie wy cho wa nia przed szkol ne go.

Od 1 wrze śnia 2011 r.
• Do szko ły mo gą pójść dzie ci 6–let nie, uro -

dzo ne od 1 stycz nia do 31 grud nia 2005 r.
• Do 31 mar ca 2011 r. na le ży po in for mo -

wać o swo jej de cy zji dy rek to ra przed szko la,
do któ re go dziecko obec nie uczęsz cza.

• Do 15 kwiet nia 2011 r. na le ży zgło sić 6–
lat ka do szko ły pod sta wo wej. 

• Do 31 mar ca 2011 r. na le ży zgło sić 5–lat -
ka do przed szko la, a gmi na za pew ni mu miej sce
w pla ców ce, w któ rej bę dzie re ali zo wał rocz ne
przy go to wa nie przed szkol ne. 

Mał go rza ta Ko cha nek



9Edukacja

Sty czeń mie sią cem pro fi lak ty ki w Pu blicz nym
Gim na zjum w Gra czach

Ucznio wie na szej szko ły przez ca ły mie siąc
za an ga żo wa ni by li w dzia ła nia pro fi lak tycz ne, bio -
rąc udział w kon kur sach:

• pla stycz nym „Używ ki – świat utra co nych
ma rzeń”,

• li te rac kim,
• in wen cji twór czej.

Zwy cięz cy kon kur sów otrzy ma li dy plo my i upo -
min ki. Środ ki na za kup na gród po zy ska no z Gmin -
ne go Fun du szu Pro fi lak ty ki i Roz wią zy wa nia Pro ble -
mów Al ko ho lo wych. Po nad to od by ły się dwa
spek ta kle li te rac ko – mu zycz ne: dla ro dzi ców „Świa -
teł ko mi ło ści” i dla uczniów „Wznieś ser ce nad zło”. 

Nad prze bie giem im prez czu wa ły pa nie pe da -
gog: Mał go rza ta Grze liń ska-Tom czak, Bo gu mi ła
Sa noj ca-Tu ła.

Inf. wł.

Ma my wła sne dziec ko!
W Szko le Pod sta wo wej nr 2 w Nie -

mo dli nie od by ło się spo tka nie z mi sjo -
na rzem z Re pu bli ki Środ ko wej Afry ki –
o. Bar na bą Dzie ka nem, któ ry
opo wia dał o ży ciu tam tej szych dzie ci
oraz po ka zy wał slaj dy i fil my.

Ucznio wie mo gli zo ba czyć od mien ne ży cie
swo ich ró wie śni ków z Afry ki. Naj bar dziej po ru -
szy ło ich to, że za miast cho dzić do szko ły, mu szą
pra co wać w ogro dzie lub opie ko wać się młod -
szym ro dzeń stwem. Nie wszyst kich ro dzi ców
stać na wy sła nie cór ki czy sy na do szko ły, a wy -
star czy je dy nie rów no war tość 10 eu ro na opła -
ce nie ro ku na uki.

W związ ku z tym ucznio wie kla sy VI b po sta -
no wi li „za adop to wać" Ko bi Te de – dziew czyn kę
z miej sco wo ści Ra fai, o któ rej mó wią „na sze
dziec ko". Dzię ki nim Ko bi mo że roz po cząć na ukę
czy ta nia i pi sa nia. Po sia da ją jej zdję cie oraz cer -
ty fi kat „ad op cji". Ma to rów nież ogrom ne dzia -
ła nie wy cho waw cze, po nie waż te raz bar dziej do -
ce nia ją to, co sa mi po sia da ją i chęt nie się dzie lą
z in ny mi.

Da nu ta Kno sa la

DZIA ŁAL NOŚĆ SKO W DWÓJ CE
W Dwój ce od ubie głe go ro ku szkol ne go

pręż nie dzia ła Szkol na Ka sa Oszczęd no -
ści, któ ra cie szy się du żym za in te re so wa -
niem wśród uczniów, zwłasz cza kl. I – III. 

Na sza szko ła w ubie głym ro ku spró bo wa ła swo -
ich sił w or ga ni zo wa nym co ro ku przez bank kon kur sie:
Dziś oszczę dzam w SKO, ju tro w Ban ku Spół dziel czym.
Dzię ki ogrom nej pra cy opie kun ki SKO, pa ni Ka ta rzy nie
Bi liń skiej, oraz szkol nych du si gro szy na sza szko ła od -
nio sła suk ces. Za ję ła 4 miej sce, a w na gro dę otrzy ma -
ła 500 zł oraz dru kar kę. Ucznio wie, któ rzy sys te ma tycz -
nie oszczę dza li oraz bra li udział w licz nych kon kur sach,
dzię ki na gro dzie pie nięż nej mo gli po je chać 7 paź dzier -
ni ka 2010 r. na wy ciecz kę do Kra sie jo wa. 

W ra mach upo wszech nia nia sys te ma tycz ne go
oszczę dza nia i ra cjo nal ne go go spo da ro wa nia pie -
niędz mi pa ni Bi liń ska or ga ni zu je cie ka we kon kur sy,

np.: pla kat za chę ca ją cy do oszczę dza nia w SKO, al bum
– naj bo gat si lu dzie świa ta, qu iz wie dzy o spół dziel czo -
ści i spół dziel czo ści ban ko wej, zbiór ka gro si ków – uczy -
my się li czyć i prze li czać, wy sta wa o pań stwach i ich
wa lu tach. Dzie ci chęt nie bio rą udział w tych kon kur -
sach oraz z wiel kim za pa łem włą cza ją się do licz nych
ak cji or ga ni zo wa nych w ra mach SKO.

Pod czas ja se łek bo żo na ro dze nio wych zo stał zor -
ga ni zo wa ny kier masz świą tecz ny, za ro bio ne pie nią -
dze zo sta ły wpła co ne na ksią żecz kę SKO. W stycz niu,
w świe tli cy szkol nej, spo tka li się kla so wi ko lek cjo ne rzy,
któ rzy chwa li li się swo imi ko lek cja mi mo net, znacz -
ków, la lek, fi gu rek por ce la no wych. Cie ka wą for mą za -
rob ko wa nia i wpła ca nia na kon to SKO oka za ło się ko -
lę do wa nie. Ucznio wie kl. VI b wraz z pa nią Da nu tą
Kno sa lą oraz pa nią Ka ta rzy ną Bi liń ską przy go to wa -
li krót kie przed sta wie nie o te ma ty ce świą tecz nej. Ko -
lęd ni cy od wie dzi li Bank Spół dziel czy, Ko mi sa riat Po -
li cji, Bi blio te kę Miej ską, a tak że księ dza pro bosz cza.
Za ro bio ne pie niąż ki po więk szy ły stan kon ta kla sy.

W I pół ro czu na sza szko ła za osz czę dzi -
ła 13724,27 zł. Dzia łal ność SKO to du ży wkład pra -
cy, mi mo to da je wie le sa tys fak cji. Pra cę wi dać na te -
re nie szko ły i śro do wi ska lo kal ne go. Szko ła wie le
zy sku je na dzia łal no ści SKO, oprócz po mna ża nia
za so bów ma te rial nych, sku pia wie lu uczniów, któ rzy
bez in te re sow nie i z za an ga żo wa niem oraz za pa łem
od da ją się pra cy na rzecz szko ły po przez SKO.

MG

Dzię ku je my...
Naj cen niej szym i naj trwal szym po da -

run kiem, ja ki moż na dać dziec ku, jest wy -
kształ ce nie…

8 mar ca 2011 r., o godz. 17:00, w Ośrod ku Kul -
tu ry w Nie mo dli nie mia ła miej sce nie zwy kła uro czy -
stość wrę cze nia Li stów Gra tu la cyj nych Ro dzi com
Uczniów wy róż nio nych w na uce i za cho wa niu. To wy -
jąt ko we spo tka nie sta ło się mi łą tra dy cją Szko ły Pod -
sta wo wej nr 2 w Nie mo dli nie, ale jest przede wszyst -
kim po dzię ko wa niem zło żo nym na rę ce Ro dzi ców
i Opie ku nów za trud i po świę ce nie wło żo ne w wy cho -
wa nie swo ich Po ciech.

Nie za po mnia no rów nież o Ro dzi cach, Przy ja cio -
łach Szko ły, któ rym po dzię ko wa no za bez in te re sow -
ną po moc, życz li wość i ofiar ność oka za ną szko le.

Pod czas uro czy sto ści Ro dzi com i za pro szo nym
Go ściom ucznio wie za pre zen to wa li się w pro gra mie
ar ty stycz nym pt. Na sza ma ła Oj czy zna.

W pierwszej czę ści Ze spół Ma łych Form Te atral -
nych Kla pa, pro wa dzo ny przez po lo nist kę pa nią Ewę
Bar don- Le wan dow ską, prze niósł wszyst kich do cza -
sów ba jecz nych:

,,Daw ne, przedaw ne to by ły cza sy
Gdzie dzi siaj mia sto kie dyś ro sły la sy...,,
i przed sta wił na pi sa ną przez pa nią Ewę Le -

gen dę o Nie mo dli nie. Nie zwy kła sce ne ria, opra wa

mu zycz na, gra świa teł i ta niec wy war ły na wszyst -
kich du że wra że nie. Na szcze gól ną uwa gę za słu -
gu je jed nak za an ga żo wa nie Ma łych Ak to rów
w grę na sce nie. Mi mo wiel kiej tre my spi sa li się
„na me dal”. Swój wy stęp za koń czy li pio sen ką Ko -
łysz nas zie mio.

Druga część uro czy sto ści na le ża ła do uczniów
kla sy 3 przy go to wa nych przez ich wy cho waw czy nię,
pa nią Jo lan tę Ka ma ryk. Dzie ci po wi ta ły wszyst kich
pio sen ką Paw ła Ku ki za Mo je Mia sto i za pre zen to wa -
ły się pu blicz no ści w wier szach o Nie mo dli nie, któ re
sa me na pi sa ły i wy re cy to wa ły.

Ich „wie czór au tor ski” ubar wi ły wy stę py Ze spo -
łu Ta necz ne go Pro myk pro wa dzo ne go przez na uczy -
ciel kę wf, pa nią Bar ba rę Ol szew ską, któ ra przy go to -
wa ła rów nież dziew czyn ki z kl. 5a, tań czą ce
w Le gen dzie o Nie mo dli nie. W tań cu lu do wym Gro -
zik za pre zen to wał się ze spół „Lu do we nut ki”, pro wa -

dzo ny przez pa nie: Zdzi sła wę Kloc i Ur szu lę Su li mę.
Z de dy ka cją dla wszyst kich pań z oka zji Dnia Ko biet
za śpie wa ła Te opol skie dzioł chy uczen ni ca kl. 5a,
Agniesz ka Kar bow nik.

W ho lu Ośrod ka Kul tu ry moż na by ło obej rzeć
wy sta wę prac li te rac kich i pla stycz nych uczniów SP
nr 2 przy go to wa ną przez pa nie: Mag da le nę Gi bas,
Agniesz kę Wa si lew ską, Ane tę Kram czyń ską, Jo an nę
Le lek oraz Jo lan tę Ka ma ryk. 

Osią gnię cia pręż nie dzia ła ją ce go SKO i wy ro by
Kół ka Ro bó tek Ręcz nych za pre zen to wa ła ich opie -
kun ka, pa ni Ka ta rzy na Bi liń ska.

Na wy jąt ko wy, bo mul ti me dial ny spa cer po Nie -
mo dli nie i oko licz nych za kąt kach, peł nych nie po wta -
rzal ne go uro ku i wdzię ku za pro sił wszyst kich na -
uczy ciel ma te ma ty ki i in for ma ty ki, pan Ja cek
Kuź niak. W tej po go ni za co dzien no ścią za trzy ma li -
śmy się na chwi lę tu taj, skąd je ste śmy, gdzie jest nasz
dom – na sza ma ła Oj czy zna.

Je ste śmy stąd, 
Tu dom nasz i ro dzi na.
Je ste śmy stąd, 
Tu wszyst ko się za czy na...
Le gen dy czar 
Wę dru je uli ca mi...
Je ste śmy stąd,
Po zo stań tu taj z na mi!

Ewa Bar don – Le wan dow ska
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Za sa dy re kru ta cji uczniów do Pu blicz -
ne go Gim na zjum Ze spo łu Szkół w Nie -
mo dli nie w ro ku szkol nym 2011/2012

Sza now ni Ro dzi ce!

W związ ku z licz ny mi py ta nia mi ze stro ny ro -
dzi ców uczniów klas szó stych szkół pod sta wo -
wych w na szej gmi nie. przed sta wia my ogól ne za -
sa dy re kru ta cji uczniów do klas pierw szych
gim na zjum. 

W nad cho dzą cym ro ku szkol nym 2011/2012
w Pu blicz nym Gim na zjum Ze spo łu Szkół im. Bo le -
sła wa Chro bre go w Nie mo dli nie pla nu je się utwo -
rze nie czte rech klas pierw szych. Zgod nie z no wą
pod sta wą pro gra mo wą, obo wią zu ją cą
od 1.09.2009 r., wszyst kie od dzia ły re ali zu ją jed -
no li tą siat kę go dzin. W każ dej kla sie na ucza ne bę -
dą dwa obo wiąz ko we ję zy ki ob ce: ję zyk an giel ski
i ję zyk nie miec ki, przy czym je den ję zyk na po zio -
mie pod sta wo wym, a dru gi na po zio mie roz sze -
rzo nym, ja ko kon ty nu acja na ucza nia te go ję zy ka
ze szko ły pod sta wo wej. W związ ku z tym w kla -
sie Ia gim na zjum bę dzie utwo rzo na gru pa kon ty -
nu acyj na dla uczniów, któ rzy w szko le pod sta wo -
wej uczy li się ję zy ka nie miec kie go. Po zo sta li
ucznio wie bę dą się uczy li ję zy ka nie miec kie go
na po zio mie pod sta wo wym.

W tym ro ku szkol nym, ucznio wie za miesz ka li
w ob wo dzie szko ły w ce lu uspraw nie nia re kru ta cji
skła da ją wy peł nio ny czy tel nie kwe stio na riusz oso -
bo wy. Druk moż na po brać ze szkol nej stro ny in ter -
ne to wej www.zs.nie mo dlin.org (za kład ka Re kru ta -
cja) lub otrzy mać w se kre ta ria cie szko ły.
Na to miast ucznio wie za miesz ka li po za ob wo dem
skła da ją po da nia o przy ję cie do szko ły. Kwe stio na -
riu sze oraz po da nia bę dą przyj mo wa ne od 4
kwiet nia br. Skła da nie po dań przez uczniów za -
miesz ka łych po za ob wo dem szko ły jest moż li we
tyl ko do 18 kwiet nia 2011 r.

Kan dy da ci do gim na zjum bę dą mo gli do ko -
nać wstęp ne go wy bo ru kla sy (nie do ty czy to
uczniów z kon ty nu acją ję zy ka nie miec kie go, któ rzy
są przy dzie le ni do kla sy Ia). O przy ję ciu do wy bra -
nej kla sy bę dzie de cy do wa ła ko lej ność zgło szeń
w ra mach usta lo nych li mi tów miejsc dla dziew cząt
i chłop ców. Ogól ną licz bę miejsc oraz in ne li mi ty
po dzia łu w da nej kla sie usta la dy rek tor szko ły
na pod sta wie ar ku sza or ga ni za cyj ne go, za twier -
dzo ne go przez or gan pro wa dzą cy. 

Szcze gó ło we in for ma cje zo sta ną prze ka za ne
ro dzi com przy szłych gim na zja li stów na spo tka -
niach z przed sta wi cie la mi Ze spo łu Szkół w ter mi -
nach wy zna czo nych przez dy rek cje po szcze gól -
nych szkół pod sta wo wych.

Dy rek cja Ze spo łu Szkół

W dniach 10 – 21 stycz nia 2011 r. p.
Agniesz ka Bu czek, na uczy ciel ka ję zy ka an -
giel skie go Ze spo łu Szkół im. Bo le sła wa
Chro bre go w Nie mo dli nie uczest ni czy ła
w kur sie me to dycz no – ję zy ko wym dla na -
uczy cie li w „The Oxford En glish Cen tre".

Wy jazd po prze dzo ny był zło że niem wnio sku
do Na ro do wej Agen cji w War sza wie, a po po zy tyw -
nej pre se lek cji na le ża ło na pi sać pro jekt, któ ry, trze -
ba przy znać, nie jest krót ki. Oto wra że nia Agniesz ki
Bu czek z po by tu w Oxfor dzie: 

Pierw sze go dnia od by ła się re je stra cja przy jezd -
nych i test spraw dza ją cy po ziom za awan so wa nia
spraw no ści ję zy ko wych. Skła dał się on z 4 czę ści: gra -
ma tycz nej, czy ta nia, pi sa nia i ust nej, spraw dza ją cej
sto pień bie gło ści ję zy ko wej. 

Po te ście od by ły się już pierw sze za ję cia na te -
mat róż nych me tod ucze nia się a na stęp nie, z ra cji
pierw sze go dnia, pie sza wy ciecz ka do „Christ
Church” miej sca słyn ne go ja ko ja dal nia w be st sel le -
rze „Har ry Pot ter”. 

Od dru gie go dnia za ję cia od by wa ły się
od godz. 9.00 do 15.30 z prze rwą na lunch. Za ję cia
przed po łu dnio we do ty czy ły me to do lo gii na ucza nia,
na ucza nia dla chłon nych i wy daj nych umie jęt no ści
i in nych spe cja li stycz nych opcji. Za ję cia po po łu dnio -
we słu ży ły pod nie sie niu kom pe ten cji ję zy ko znaw stwa. 

Gru pa skła da ła się z uczest ni ków róż nej na ro do -
wo ści. W mo jej gru pie by ły oso by z Ar gen ty ny, Bra -
zy lii, Szwe cji, Czech i Ja po nii. Po za ję ciach obo wiąz -
ko wych szko ła pro wa dzi ła „So cial Ac ti vi ty", któ re
umoż li wia ły szer sze po zna nie mia sta Oxford oraz
zwie dza nie cie ka wych miejsc, np. Mal ma ison Ca -
stle, Ash mo le an Mu seum, Tri ni ty Col le ge i in ne. 

Za ję cia te rów nież umoż li wia ły po sze rza nie zna -
jo mo ści, po nie waż mo gli uczest ni czyć w nich wszy -
scy chęt ni. By ły to oso by z Cy pru, Po łu dnio wej Ko rei,
Egip tu, Co lum bii, Nie miec. Ję zy kiem ro bo czym był ję -
zyk an giel ski. Szko le nie za koń czy ło się otrzy ma niem
Cer ty fi ka tu. 

Go rą co za chę cam wszyst kich do ko rzy sta nia
z moż li wo ści udzia łu w ta kich pro jek tach.

Agniesz ka Bu czek

Wschód la ta we mnie
fe lie ton li ce alist ki

Ni gdy nie uwol nić się od je go fi -
zycz no ści. Tak pew nie brzmia ło by mo -
je naj więk sze ma rze nie, gdy bym zna -
ła je go my śli… 

Mu si my stą pać po kru chym lo dzie, by
w koń cu do trzeć do pew ne go grun tu. Nie
wiem, czy moż na coś na zwać „pew nym", grunt
moż na pod pa lić. I czym się wte dy ży wić?
Wspo mnie nia mi spa le ni zny? Bo li jesz cze bar -
dziej. Za to pić? O nie, mo rze wód ki za re zer wo -
wa ne jest nie dla mnie. 

Ni gdy nie uwol nić się od echa je go gło su.
Tak wy glą da dzi siaj mo ja gło wa. Mu si my szy -
bo wać gdzieś w dy mie z fa bry ki, by w koń cu
do trzeć na świe że, ró żo we chmu ry wi szą ce
nad słoń cem, gdzieś o pią tej ra no la tem. Tak
sma ku ją naj le piej. Do pra wio ne nie prze spa ną
no cą, szczyp tą skom pli ko wa nych my śli i trzeź -
wym spoj rze niem, do te go trze ba po kro ić wia -
rę, że wszyst ko bę dzie do brze na ty le dni, ile
ma la to. Ina czej cho dzi się spać gdy wiesz, że
dzi siaj zo ba czysz to na stro jo we, so czy ście po -
ma rań czo we słoń ce, ci cho osu wa ją ce się, by
ustą pić miej sca de mo -ga lak ty ce, któ rą co -
dzien nie mo że my doj rzeć, uno sząc gło wę ku
lep sze mu my śle niu – ku gó rze. Uno sisz oczy ku
nie bu. Czu jesz zba wien ny deszcz let nie go po -
wie trza. Twój le karz, pry wat ny i na tu ral ny. 

Przez kil ka chwil nic się nie zmie ni. Tak
brzmi dzi siaj mo je sta no wi sko.

Nie chcę, by się zmie nia ło la to, choć każ -
de na stęp ne bę dzie in ne od po przed nie go i ca -
ły czas wy da je mi się, że to naj lep sze już mi nę -
ło. Ca ły czas chce mi się pła kać z po wo du
mi nio ne go la ta, chwil obec nych tyl ko w mo jej
pa mię ci, nie cze ka ją cych, by prze żyć je ju tro.
Za chód słoń ca nie cze ka, by za sta no wić się
przy nim nad sen sem po sia da nia uczuć. 

Pew ne go ro dza ju sen ty ment nie po zwa la
mi za po mnieć, że ist nie jesz. Pew ne py ta nia
za da jesz z ta kim za sko cze niem tyl ko po to, by
się upew nić, że tak jest, bo do brze wiesz, że tak
do kład nie jest. Więc po co py tasz? Po co mnie
py tasz pod przy mu sem od po wie dzi? Jak do -
brze jest wi dzieć ocza mi wy obraź ni. Więk szy
strach, więk szy po ciąg i głęb szy wdech na sa -
mą myśl, co się mo że zda rzyć. Uśmiech w stro -
nę słoń ca i ob ra ny kie ru nek. Sło ne wie czo ry.
Gdy zwi jasz się z ra do ści na łóż ku, trzę sąc się
sub tel nie, a to jest je dy nie wspo mnie nie. Ob -
ra casz się na dru gi bok... I? Wo do spad łez jest
ma łym ziarn kiem w po rów na niu z po licz ka -
mi. Za tka ny nos i skrzy wio na mi na. Cze go
chcieć wię cej? Je dy nie księ ży ca i sen ty men tal -
nej pio sen ki. Epic kie za koń cze nie. 

Cał ko wi ta od mia na, coś in ne go. Ze śli -
zgnąć się ze sto su za schnię tej oliw ki, po le cieć
agraf ka mi na pla ne tę dwóch księ ży ców i ró żo -
we go nie ba. Usiąść na brze gu nie bie skich wo -
do ro stów i od dy chać no wym my dla nym po wie -
trzem. Za ja dać się pę che rzy ka mi pa pie ru
i w koń cu po ło żyć się na ska li. W miej scu,
gdzie sły chać dwa dźwię ki. Je den obok dru gie -
go, gdzie pierw szy wy da je się być sil niej szy. Za -
snąć. Obu dzić się w nor mal no ści z tym sa mym
dud nie niem pod uchem i w pier siach. 

Mar ta Ma zu ruk

Wi zy ta w „The Oxford En glish Cen tre”
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Spra woz da nie Bur mi strza Nie mo dli na
z dzia łal no ści mię dzy se syj nej w okre sie
od 21 stycz nia 2011r. do dnia 24 lu te -
go 2011r. 

• W dniu 28 stycz nia Bur mistrz do ko nał oce ny
pra cy dy rek to rów przed szko li nr 1 i nr 2 w Nie mo dli nie. 

• W dniu 1 lu te go od by ło się spo tka nie Bur mi -
strza z Soł ty sem i miesz kań ca mi wsi Ma gnu szo wi ce
w spra wie or ga ni za cji do ży nek gmin nych w tej miej -
sco wo ści.

• W dniu 2 lu te go z ini cja ty wy Bur mi strza od by -
ło się in au gu ra cyj ne spo tka nie Ze spo łu In ter dy scy pli -
nar ne go, któ re go głów nym ce lem jest prze ciw dzia -
ła nie prze mo cy w ro dzi nie. W tym sa mym dniu
Bur mistrz pod pi sał list in ten cyj ny z Pre ze sem PSS Ba -
zalt Gra cze Sp. z o.o. – Pa nem An drze jem Miś tą
w spra wie prze ję cia Za kła do we go Do mu Kul tu ry
w Gra czach przez gmi nę.

• W dniu 3 lu te go Bur mistrz wziął udział w Zgro -
ma dze niu Gmin Eu ro re gio nu Pra dziad.

• W dniu 8 lu te go Bur mistrz prze wod ni czył Ze -
spo ło wi Kon sul ta cyj ne mu do spraw oświa ty, pod -
czas któ re go omó wio no pro po zy cje zmian w re gu la -
mi nie wy na gra dza nia nie mo dliń skich na uczy cie li.

• W dniu 12 lu te go Bur mistrz wraz z Prze wod -
ni czą cym RM Ma riu szem Niec ka rzem wzię li udział
w Wal nym Zgro ma dze niu Udzia łow ców PSS Ba zalt
Gra cze, pod czas któ re go do szło do gło so wa nia pro -
jek tu uchwa ły do ty czą cej prze ka za nia w for mie da -
ro wi zny ZDK w Gra czach. Zgro ma dze nie w gło so wa -
niu taj nym nie udzie li ło zgo dy na prze ka za nie te go
obiek tu Gmi nie.

• W dniu 16 lu te go go ściem Bur mi strza był
pro jek tant ob wod ni cy Nie mo dli na z fir my: Mo sty
Ka to wi ce. Pod czas spo tka nia omó wio no za kres
współ pra cy z biu rem pro jek to wym w cią gu naj bliż -
szych 3 mie się cy, w ce lu mak sy mal ne go przy spie sze -
nia prac pro jek to wych.

• W dniu 18 lu te go Bur mistrz spo tkał się z wy -
ko naw cą ka na li za cji eta pu V w Nie mo dli nie. Pod czas
spo tka nia omó wio no pro po zy cję fir my AZY SA w za -
kre sie anek so wa nia ter mi nu za koń cze nia prac in -
we sty cyj nych.

• W dniu 22 lu te go Bur mistrz spo tkał się
z przed sta wi cie la mi firm wy wo żą cych od pa dy ko mu -
nal ne z te re nu gmi ny w ce lu omó wie nia po stę pu se -
gre ga cji od pa dów, ze szcze gól nym uwzględ nie niem
od pa dów bio de gra do wal nych na te re nie gmi ny.
W tym sa mym dniu Bur mistrz spo tkał się ze stra ża -
ka mi OSP Gro dziec w spra wie omó wie nia zmia ny
kon cep cji lo ka li za cji ga ra żu dla wo zu bo jo we go tej
jed nost ki. W spo tka niu uczest ni czył rad ny RM Pan
Grze gorz Za wał ka.

• W dniu 23 lu te go Bur mistrz spo tkał się z no -
wym dy rek to rem Ma ja Pol ska w ce lu omó wie nia bie -
żą cych pro ble mów tej fir my. W tym sa mym dniu
Bur mistrz spo tkał się z miesz kań ca mi wsi Ro gi
w związ ku z za koń cze niem re kul ty wa cji skła do wi ska
od pa dów oraz ko niecz no ścią roz wią za nia umów,
na mo cy któ rych miesz kań cy tej wsi by li zwol nie ni
z pła ce nia za wy wóz śmie ci. W spo tka niu uczest ni -
czył rad ny RM Pan Mi ro sław Dec.

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

Zgod nie z roz po rzą dze niem Mi ni strów Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji oraz
Obro ny Na ro do wej z dnia 23 lu te go 2011r. w spra wie prze pro wa dze nia kwa li fi ka cji
woj sko wej w 2011r. ter min ogło sze nia kwa li fi ka cji woj sko wej na te ry to rium pań stwa
wy zna cza się na dzień 21 mar ca 2011r., a czas jej trwa nia usta lo ny zo stał na okres
od dnia 4 kwiet nia do dnia 30 czerw ca 2011 ro ku. 

Na pod sta wie wy żej wy mie nio ne go roz po rzą dze nia do kwa li fi ka cji woj sko wej wzy wa się: 
1. męż czyzn uro dzo nych w 1992 ro ku; 
2. męż czyzn uro dzo nych w la tach 1987 – 1991, któ rzy nie po sia da ją okre ślo nej ka te go rii zdol no -

ści do czyn nej służ by woj sko wej; 
3. oso by uro dzo ne w la ta ch1990 1991, któ re: 
• zo sta ły uzna ne przez po wia to we ko mi sje le kar skie, ze wzglę du na stan zdro wia, za cza so wo nie -

zdol ne do czyn nej służ by woj sko wej, je że li okres tej nie zdol no ści upły wa przed za koń cze niem kwa li fi ka -
cji woj sko wej, 

• zo sta ły uzna ne przez po wia to we ko mi sje le kar skie, ze wzglę du na stan zdro wia, za cza so wo nie -
zdol ne do czyn nej służ by woj sko wej, je że li okres tej nie zdol no ści upły wa po za koń cze niu kwa li fi ka cji woj -
sko wej, i zło ży ły, w try bie art. 28 ust. 4 i 4b usta wy z dnia 21 li sto pa da 1967r. 

• po wszech nym obo wiąz ku obro ny Rze czy po spo li tej Pol skiej, wnio ski o zmia nę ka te go rii zdol no ści
do czyn nej służ by woj sko wej przed za koń cze niem kwa li fi ka cji woj sko wej, 

• zo sta ły uzna ne, ze wzglę du na stan zdro wia, za zdol ne do czyn nej służ by woj sko wej i zło ży ły, w try -
bie art. 28 ust. 4b usta wy z dnia 21 li sto pa da 1967 r. o po wszech nym obo wiąz ku obro ny Rze czy po spo -
li tej Pol skiej, wnio ski o zmia nę ka te go rii zdol no ści do czyn nej służ by woj sko wej, je że li nie zo sta ły prze -
nie sio ne do re zer wy; 

4. ko bie ty uro dzo ne w la tach 1987 – 1992 po sia da ją ce kwa li fi ka cje przy dat ne do czyn nej służ by
woj sko wej oraz ko bie ty po bie ra ją ce na ukę w ce lu uzy ska nia tych kwa li fi ka cji, któ re w ro ku szkol nym lub
aka de mic kim 2010/2011 koń czą na ukę w szko łach lub na uczel niach me dycz nych i we te ry na ryj nych
oraz na kie run kach psy cho lo gicz nych al bo bę dą ce stu dent ka mi lub ab sol went ka mi tych szkół lub kie -
run ków, o któ rych mo wa w § 2 roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 11 mar ca 2010 r. w spra wie wska -
za nia grup ko biet pod da wa nych obo wiąz ko wi sta wie nia się do kwa li fi ka cji woj sko wej (Dz. U. Nr 54,
poz. 321); 

5. oso by, któ re ukoń czy ły 18 lat ży cia i zgło si ły się ochot ni czo do peł nie nia służ by woj sko wej, je że li
nie po sia da ją okre ślo nej ka te go rii zdol no ści do czyn nej służ by woj sko wej. 

Oso ba sta wia ją ca się do kwa li fi ka cji woj sko wej po raz pierw szy przed sta wia bur mi strzo wi do wód
oso bi sty, a w uza sad nio nych przy pad kach – in ny do ku ment po zwa la ją cy na usta le nie toż sa mo ści, ko -
mi sji le kar skiej po sia da ne do ku men ty le kar skie do ty czą ce sta nu zdro wia. Po nad to na po trze by ewi -
den cji woj sko wej sta wia ją cy się przed sta wia po twier dze nie zgło sze nia się do re je stra cji, fo to gra fię o wy -
mia rach 3 x 4 cm bez na kry cia gło wy oraz do ku ment stwier dza ją cy po ziom wy kształ ce nia lub
po bie ra nie na uki.

Oso ba sta wia ją ca się do kwa li fi ka cji woj sko wej ko lej ny raz przed sta wia bur mi strzo wi do wód oso -
bi sty, ko mi sji le kar skiej do ku men ty le kar skie do ty czą ce zmian w sta nie zdro wia w okre sie od po przed -
niej kwa li fi ka cji woj sko wej, a woj sko we mu ko men dan to wi uzu peł nień woj sko wy do ku ment oso bi sty.

Oso ba, któ ra z waż nych przy czyn nie mo że sta wić się do kwa li fi ka cji woj sko wej w wy zna czo nym ter -
mi nie i miej scu, obo wią za na jest za wia do mić o tym bur mi strza, wła ści we go ze wzglę du na miej sce po -
by tu sta łe go lub po by tu cza so we go trwa ją ce go po nad 3 mie sią ce.

Nie sta wie nie się do kwa li fi ka cji woj sko wej przed bur mi strzem, wła ści wą ko mi sją le kar ską lub woj -
sko wym ko men dan tem uzu peł nień w okre ślo nym ter mi nie i miej scu lub nie pod da nie się ba da niom
le kar skim al bo nie przed sta wie nie do ku men tów, któ rych przed sta wie nie zo sta ło na ka za ne, pod le ga
grzyw nie al bo ka rze ogra ni cze nia wol no ści (art. 224 pkt 1 i 3 usta wy z dnia 21 li sto pa da 1967 r.
o po wszech nym obo wiąz ku obro ny Rze czy po spo li tej Pol skiej – Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416,
z późn. zm.).

Uprzed nio mo że być wo bec oso by, któ ra nie sta wi ła się do kwa li fi ka cji woj sko wej bez uza sad nio nej
przy czy ny, na ło żo na grzyw na w ce lu przy mu sze nia lub za rzą dzo ne przy mu so we do pro wa dze nie przez
Po li cję do kwa li fi ka cji woj sko wej (art. 32 ust. 6 cy to wa nej usta wy).

In for ma cja do dat ko wa – oso by zgła sza ją ce się do kwa li fi ka cji, w przy pad ku zmian w sta nie zdro -
wia win ne przed sta wić ko mi sji le kar skiej wszel ką po sia da ną do ku men ta cją le kar ską, zwłasz cza za świad -
cze nia le kar skie do ty czą ce cho rób oczu.

In for ma cji w spra wie kwa li fi ka cji woj sko wej udzie la In spek tor GCR Urzę du Miej skie go
w Nie mo dli nie – tel. 077 4606 295 w. 218 (po kój nr 63, III pię tro UM).

Po nad to in for ma cje bę dą za miesz cza ne na stro nie in ter ne to wej Urzę du Miej skie go
www.nie mo dlin.pl. 

Opr. In spek tor GCR UM
Ze non Ro mań czu kie wicz
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Bur mistrz Nie mo dli na
In for mu je, że na ta bli cy ogło szeń

w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli nie znaj -
du ją się na stę pu ją ce ogło sze nia:

I nie ogra ni czo ny prze targ ust ny
na dzier ża wę czę ści nie ru cho mo ści ozna czo -

nej nr dział ki 622/11 k. m. 10 po ło żo nej przy ul. Re -
ja w Nie mo dli nie.

Wy mie nio na wy żej nie ru cho mość za pi sa na
jest w księ dze wie czy stej KW 55948. Sta no wi wła -
sność Gmi ny Nie mo dlin. 

Przed mio tem prze tar gu jest wy so kość czyn szu
za dzier ża wę te re nu o po wierzch ni 15,00 m2 – za -
bu do wa ne go ga ra żem bla sza nym, któ ry sta no wi
od ręb ny przed miot wła sno ści. 

Wy wo ław cza wy so kość czyn szu dzier żaw ne go
za te ren za bu do wa ny ga ra żem bla sza nym o po -
wierzch ni 15,00 m2 – wy no si 26,50 zł mie sięcz nie. 

Doczyn szu zo sta nie do li czo ny na leż ny po da tek VAT
w wy so ko ści wy ni ka ją cej z obo wią zu ją cych prze pi sów.

Prze targ od bę dzie się w dniu 15 kwiet -
nia 2011 ro ku o go dzi nie 10.10 w Urzę dzie Miej -
skim w Nie mo dli nie, pok. 62.

Wa run kiem przy stą pie nia do prze tar gu jest
wpła ce nie w ka sie Urzę du Miej skie go w Nie mo dli -
nie wa dium w wy so ko ści 5,00 zł do dnia 12 kwiet -
nia 2011 ro ku do godz. 14.00 

Wpła co ne wa dium zo sta nie:
• za li czo ne na po czet czyn szu, je że li oso ba

wpła ca ją ca wa dium wy gra prze targ
• zwró co ne, je że li oso ba wpła ca ją ca wa dium

nie wy gra prze tar gu.
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.

Wy gry wa ją cy prze targ zo bo wią za ny jest
w ter mi nie do 29 kwiet nia 2011 r. za wrzeć umo -
wę dzier ża wy. W przy pad ku nie za war cia umo wy
w tym ter mi nie wa dium ule gnie prze pad ko wi.

I nie ogra ni czo ny prze targ ust ny
na dzier ża wę czę ści nie ru cho mo ści ozna czo -

nej nr dział ki 468 k. m. 8 po ło żo nej w Nie mo dli -

nie przy ul. Bo ha te rów Po wstań Ślą skich. Wy mie -
nio na wy żej nie ru cho mość za pi sa na jest w księ -
dze wie czy stej KW 53163. Sta no wi wła sność
Gmi ny Nie mo dlin.

Przed mio tem prze tar gu jest wy so kość czyn szu
za dzier ża wę te re nu o po wierzch ni 380 m2. 

Wy wo ław cza wy so kość czyn szu dzier żaw ne go
za te ren prze zna czo ny na ogró dek przy do mo wy
o po wierzch ni 380 m2 – wy no si 98,80 zł rocz nie. 

Do czyn szu zo sta nie do li czo ny na leż ny po da -
tek VAT w wy so ko ści wy ni ka ją cej z bo wią zu ją cych
prze pi sów.

Prze targ od bę dzie się 15 kwiet nia 2011 ro ku
o go dzi nie 10.00 Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli -
nie, pok. 62.

Wa run kiem przy stą pie nia do prze tar gu jest
wpła ce nie w ka sie Urzę du Miej skie go w Nie mo dli -
nie wa dium w wy so ko ści 10,00 zł do dnia 12
kwiet nia 2011 r. do godz. 14.00. 

Wpła co ne wa dium zo sta nie:
• za li czo ne na po czet czyn szu, je że li oso ba

wpła ca ją ca wa dium wy gra prze targ
• zwró co ne, je że li oso ba wpła ca ją ca wa dium

nie wy gra prze tar gu.
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.

Wy gry wa ją cy prze targ zo bo wią za ny jest
w ter mi nie do 29 kwiet nia 2011 r. za wrzeć umo -
wę dzier ża wy. W przy pad ku nie za war cia umo wy
w tym ter mi nie wa dium ule gnie prze pad ko wi.

Po nad to in for mu je się, że na ta bli cy ogło szeń
znaj du ją się wy ka zy nie ru cho mo ści prze zna czo -
nych do dzier ża wy:

w dro dze nie ogra ni czo ne go prze tar gu ust ne go
• część dział ki nr 468 o po wierzch ni 380 m2

po ło żo nej przy ul. Boh. Po wstań Śl. w Nie mo dli nie,
• część dział ki nr 622/11 o po wierzch ni 15

m2 po ło żo nej przy ul. Re ja w Nie mo dli nie,
w try bie bez prze tar go wym: część dział ki

nr 993 o pow. 502 m2 (5x 100,4 m2) po ło żo nej
przy ul. Że rom skie go w Nie mo dli nie.

In for ma cji udzie la się w po ko ju nr 35 tut.
Urzę du, tel. (77) 4606295 do 7 wew. 209.

VI se sja Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie
W dniu 24 lu te go 2011r. od by ła się VI se -

sja Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie, na któ rej
pod ję to na stę pu ją ce uchwa ły:

• uchwa ła Nr VI/47/11 – w spra wie zmian
bu dże tu Gmi ny Nie mo dlin na rok 2011. 

• uchwa ła Nr VI/48/11 – w spra wie okre śle -
nia wa run ków i try bu fi nan so wa nia za da nia wła -
sne go Gmi ny Nie mo dlin w za kre sie two rze nia wa -
run ków sprzy ja ją cych roz wo jo wi spor tu.

• uchwa ła Nr VI/49/11 – w spra wie współ -
dzia ła nia z Mia stem Opo le w za kre sie ob ję cia
dzia ła nia mi pro fi lak tycz ny mi osób za gro żo nych
uza leż nie niem od al ko ho lu, do pro wa dzo nych
w sta nie nie trzeź wo ści do Izby Wy trzeź wień Miej -
skie go Ośrod ka Po mo cy Oso bom Bez dom nym
i Uza leż nio nym w Opo lu. 

• uchwa ła Nr VI/50/11 – zmie nia ją ca uchwa -
łę w spra wie „Pro gra mu współ pra cy Gmi ny Nie mo -
dlin z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi oraz in ny mi
pod mio ta mi pro wa dzą cy mi dzia łal ność po żyt ku
pu blicz ne go na rok 2011”

• uchwa ła Nr VI/51/11 – w spra wie wy so ko -
ści sta wek za 1 km prze bie gu po jaz dów uży wa nych
do ce lów służ bo wych przez rad nych Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie.

• uchwa ła Nr VI/52/11 – w spra wie uchwa -
le nia wie lo let nie go pla nu roz wo ju i mo der ni za cji
urzą dzeń wo do cią go wych i urzą dzeń ka na li za cyj -
nych w Gmi nie Nie mo dlin na la ta 2011 – 2020. 

• uchwa ła Nr VI/53/11 – w spra wie za twier -
dze nia ta ryf nazbio ro we za opa trze nie wwo dę izbio -
ro we od pro wa dza nie ście ków wGmi nie Nie mo dlin. 

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

w Biu rze Ra dy Miej skiej w Urzę dzie Miej skim
w Nie mo dli nie.

Pod czas VI Se sji Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie,
Bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz od zna -
czył ty tu łem „Za słu żo ny dla Zie mi Nie mo dliń skiej”
Wo je wo dę Opol skie go Ry szar da Wil czyń skie go.

Wię cej in for ma cji w „Ak tu al no ściach” na stro -
nie in ter ne to wej Urzę du Miej skie go – www.nie -
mo dlin.pl. Insp. GCR. UM w Nie mo dli nie

OGŁO SZE NIE
Bur mistrz Nie mo dli na ogła sza I ust ny prze targ nie ogra ni czo ny na dzier ża wę ni żej wy mie nio nej nie -

ru cho mo ści, sta no wią cych wła sność Gmi ny Nie mo dlin

Po ło że nie Nr księ gi wie czy stej Opis nie ru cho mo ści Prze zna cze nie Wy wo ław cza Wa dium
nie ru cho mo ści wy so kość

czyn szu
Gra bin OP1O/0083545 Dział ka nr 243/10 Pro duk cja rol na 25,00 zł 5,00 zł

kl. N 0,0052

Prze targ od bę dzie się 5 kwiet nia 2011 r. o godz. 11.30 w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli nie, pok. 62.
Wa run kiem przy stą pie nia do prze tar gu jest wpła ce nie wa dium, w ka sie Urzę du Miej skie go w Nie -

mo dli nie, do dnia 4 kwiet nia 2011 r. do godz. 14.00.
Wpła co ne wa dium zo sta nie:
• za li czo ne na po czet czyn szu, je że li oso ba wpła ca ją ca wa dium wy gra prze targ,
• zwró co ne, je że li oso ba wpła ca ją ca wa dium nie wy gra prze tar gu.
Wy gry wa ją cy prze targ zo bo wią za ny jest w ter mi nie do 30 kwiet nia 2011 r. za wrzeć umo wę dzier -

ża wy. W przy pad ku nie za war cia umo wy w tym ter mi nie wa dium ule ga prze pad ko wi.
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. 077/46 06 295 do 7 Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie, ul. Bo ha te rów Po -
wstań Ślą skich 27 pok. 37.

OGŁO SZE NIE
Na czel nik Dru gie go Urzę du Skar bo we go

w Opo lu in for mu je, iż w dniu 18 mar ca i 15
kwiet nia 2011 r. w godz. 9 – 14 w sie dzi bie
Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie, zor ga ni -
zo wa no do dat ko wy punkt przyj mo wa nia ze -
znań po dat ko wych za 2010 r. przez pra cow -
ni ków urzę du skar bo we go. W punk cie bę dzie
moż na zło żyć ze zna nie po dat ko we oraz uzy -
skać in for ma cje do ty czą ce roz li cze nia do cho -
dów za 2010 r.

Za pra sza my do sko rzy sta nia z moż li wo -
ści zło że nia ze zna nia po dat ko we go na te re nie
Pań stwa gmi ny.

Za stęp ca Na czel ni ka 
Dru gie go Urzę du Skar bo we go

w Opo lu
mgr Bo że na Rec lik
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Przed wio śnie i wio sna to okres, w któ -
rym jak Pol ska dłu ga i sze ro ka pa lą się
przy droż ne ro wy, skar py, trzci no wi ska
na wy sy cha ją cych sta wach, tor fo wi skach.
Utrzy mu je się mo da na bez myśl ne pod pa -
la nie wszyst kie go, co po ro śnię te jest usy -
cha ją cą tra wą. 

Aby za po biec te mu wy so ce szko dli we mu zja wi -
sku, do wszyst kich osób, któ rym na ser cu le ży ochro -
na śro do wi ska, zwra ca my się z ape lem o za prze sta -
nie wy pa la nia su chych traw i rów no cze śnie
od dzia ły wa nie swo im przy kła dem na in nych.

Zgod nie z za sa da mi wie dzy agro tech nicz nej wy -
so ka tem pe ra tu ra nie użyź nia gle by, a je dy nie ją wy -
ja ła wia, za tem nie jest to sku tecz ny spo sób eli mi na -
cji nie po żą da nych ro ślin i od na wia nia łąk. Te re ny,
na któ rych pro wa dzo ne jest wy pa la nie traw, sta ją się
na wie le lat po zba wio ny mi ży cia pu sty nia mi, a wszel -
kie wy stę pu ją ce na nich for my ży cia ule ga ją znisz cze -
niu, zwłasz cza flo ra bak te ryj na przy śpie sza ją ca roz -
kład resz tek ro ślin nych i asy mi la cję azo tu
at mos fe rycz ne go. 

Sta ty sty ki nie po zo sta wia ją żad nych wąt pli wo -
ści – wcze sną wio sną stra ża cy no tu ją na wet kil ku -
krot ny wzrost licz by wy jaz dów do po ża rów, z któ -
rych zde cy do wa na więk szość to po ża ry su chych
traw, szu wa rów itp. 

Każ dy wy jazd jed no stek stra ży po żar nej to spo -
re kosz ty, któ re wszy scy po kry wa my so li dar nie, bez
wzglę du na to, czy zga dza my się z „ideą” wy pa la nia,
czy bez względ nie wal czy my z jej prze ja wa mi. Jed -
na go dzi na dzia łań ga śni czych kosz tu je po dat ni ka co
naj mniej kil ka set zło tych. 

In for mu je my, że wy pa la nie traw jest nie zgod ne
z pra wem, szko dli we dla śro do wi ska na tu ral ne go i ja -
ko ści gleb. Dzia ła nia te sta no wią rów nież za gro że nie

dla ży cia i mie nia ludz kie go. Oso by ła mią ce pra wo
mo gą zo stać uka ra ne man da tem lub od po wia dać
przed są dem grodz kim.

Okre śla ją to od po wied nie za pi sy praw ne:

Usta wa z dnia 14 kwiet nia 2004 r. o ochro nie
przy ro dy. (Dz. U. Nr 92, poz. 880) Zgod nie z art. 124
usta wy „za bra nia się wy pa la nia łąk, pa stwisk, nie -
użyt ków, ro wów, pa sów przy droż nych, szla ków ko le -
jo wych oraz trzci no wisk i szu wa rów”.

Wy pa la nia traw za bra nia też: 

Usta wa z dnia 28 wrze śnia 1991 r. o la sach
(tekst jed no li ty Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435
z późn. zm.). 

Art. 30 ust. 3 pkt 3 mó wi, że „w la sach oraz
na te re nach śród le śnych, jak rów nież w od le gło ści
do 100 m od gra ni cy la su, za bra nia się dzia łań
i czyn no ści mo gą cych wy wo łać nie bez pie czeń stwo,
a w szcze gól no ści:

– roz nie ce nia, po za miej sca mi wy zna czo ny mi
do te go ce lu przez wła ści cie la la su lub nad le śni -
cze go, 

– ko rzy sta nia z otwar te go pło mie nia, 
– wy pa la nia wierzch niej war stwy gle by i po zo -

sta ło ści ro ślin nych”.

Ka ry za wy pa la nie traw, łąk i nie użyt ków
Ar ty kuł 131 usta wy o ochro nie przy ro dy mó wi,

że „kto wy pa la łą ki, pa stwi ska, nie użyt ki, ro wy, pa sy
przy droż ne, szla ki ko le jo we, trzci no wi ska lub szu wa -
ry, pod le ga ka rze aresz tu lub grzyw ny”.

Zgod nie z art. 82, § 1 Ko dek su wy kro czeń,
za wy kro cze nie te go ty pu gro zi ka ra aresz tu, grzyw -
ny lub na ga ny. 

Ko deks kar ny art. 163 § 1 „Kto spro wa dza zda -
rze nie, któ re za gra ża ży ciu lub zdro wiu wie lu osób al -
bo mie niu w wiel kich roz mia rach, ma ją ce po stać po -
ża ru, pod le ga ka rze po zba wie nia wol no ści od ro ku
do 10 lat.

Do dat ko we sank cje za gra ża ją oso bom, któ re
do pro wa dzi ły do czy jejś śmier ci lub po wsta nia strat
ma te rial nych. 

Wy pa la nie mo że skut ko wać ob ni że niem lub
wstrzy ma niem do płat dla rol ni ków. 

Prze strze ga my przed za gro że nia mi i skut ka mi
wy pa la nia traw!!!

Insp. GCR UM w Nie mo dli nie
Ko men dant MG w Nie mo dli nie

Załącznik do zarządzenia Burmistrza Niemodlina
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) podaje się do

publicznej wiadomości:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH  PRZEZNACZONCH DO DZIERŻAWY

Po ło że nie Nr księ gi wie czy stej Oznaczenie nieruchomości Opis nie ru cho mo ści Prze zna cze nie Forma Wysokość
nie ru cho mo ści dzierżawy czynszu

Molestowice OP1O/0065509/0 Działka  nr 39/2 Własność Gminy Niemodlin. Produkcja Dzierżawa Czynsz w 2011 r.
Działka nr 39/2 o pow. O,6485 ha, rolna na okres 110,00  zł
w tym: RIVa – 0,25, RIVb 0,3685 trzech lat. W latach następnych wysokość czynszu
i RV 0,03 ha będzie uaktualniana.

Rzędziwojowice OP1O/0054162/0 Działka  nr 86 Własność Gminy Niemodlin. Produkcja Dzierżawa Czynsz w 2011 r. 32,00  zł 
Działka  nr 86 o pow. 0,26 ha, rolna na okres W latach następnych wysokość czynszu
w tym: RIVb-0,0,19  i  RV 0,07 ha trzech lat. będzie uaktualniana.

Niemodlin OP1O/0089877/0 Cz. działki   nr  285 Własność Gminy Niemodlin. Produkcja Dzierżawa Czynsz wywoławczy  do przetargu
Cz. działki nr 285 o pow. 0.66 ha, rolna na czas w 2011 r. 50,00 zł
w tym: RV-0,66 ha  nieokreślony W latach następnych wysokość czynszu

będzie uaktualniana.
Roczny czynsz dzierżawny płatny do 15 maja  każdego roku bez odrębnego wezwania.
Niniejszy wykaz powieszono na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Niemodlinie.

ZAWIADOMIENIE
In for mu je my, że w dniu 21 kwiet -

nia 2011 r. na te re nie Mia sta Nie mo -
dli na i So łectw Gmi ny Nie mo dlin fir -
ma RE MON DIS Gli wi ce Sp. z o. o.
do ko na nie od płat ne go od bio ru od -
pa dów o du żych ga ba ry tach oraz
sprzę tu AGD i RTV, z wy jąt kiem opon
i ram okien nych z szy ba mi.

W związ ku z po wyż szym Za kład
Go spo dar ki Ko mu nal nej i Miesz ka -
nio wej w Nie mo dli nie pro si Pań stwa
o wy sta wie nie w dniu 20 kwiet -
nia 2011 r. ww. od pa dów w ob rę bie
usta wio nych przy bu dyn kach po jem -
ni ków do wy wo zu nie czy sto ści ko mu -
nal nych w ta ki spo sób, aby by ły one
wi docz ne od stro ny uli cy.

mgr inż. Adam Pięt ka
Dy rek tor ZGKiM w Nie mo dli nie

Wypalanie traw…
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Wo je wo da Opol ski Ry szard Wil czyń ski
– Za słu żo ny dla Zie mi Nie mo dliń skiej 

W dniu 24 lu te go 2011 r., pod czas szó stej Se sji
Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie, Bur mistrz Nie mo dli -
na Mi ro sław Stan kie wicz od zna czył ty tu łem „Za słu -
żo ny dla Zie mi Nie mo dliń skiej” Wo je wo dę Opol skie -
go Ry szar da Wil czyń skie go. 

Uchwa łę w spra wie przy zna nia Wo je wo dzie
Opol skie mu te go za szczyt ne go od zna cze nia,
na wnio sek Bur mi strza Nie mo dli na, pod ję ła w 2010
ro ku Ra da Miej ska Nie mo dli na po przed niej ka den cji. 

Na uro czy sto ści, oprócz ho no ro we go go ścia Ry -
szar da Wil czyń skie go oraz Bur mi strza Nie mo dli na
Mi ro sła wa Stan kie wi cza, nie za bra kło tak że rad nych
Ra dy Miej skiej 2006 – 2010 wraz z jej prze wod ni czą -
cym Ja nem Olek są, rad nych Ra dy Miej skiej obec nej
ka den cji i po zo sta łych go ści. 

Jak po wie dział Prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie Ma riusz Niec karz, któ ry po pro wa -
dził uro czy stą Se sję, Ry szard Wil czyń ski czyn nie
wspie ra miesz kań ców na szej gmi ny, któ rzy dą żą
do te go, aby ob wod ni ca Nie mo dli na po wsta ła jak
naj szyb ciej, i wresz cie je go wraż li wość na bo lącz ki
zwy kłych lu dzi jest wszyst kim do sko na le zna na, jak
jest po trze ba znaj du je czas, aby przy je chać, roz ma -
wiać i wspie rać tych, któ rzy te go po trze bu ją.

Dzie więć dzie sią te uro dzi ny Pa ni Ja ni ny

W dniu 15 lu te go br. miesz kan ka Nie mo -
dli na Ja ni na Fran kow ska ob cho dzi ła okrą -
głą – dzie więć dzie sią tą – rocz ni cę uro dzin. 

Wi zy tę za cnej ju bi lat ce zło żył Bur mistrz Nie mo -
dli na Mi ro sław Stan kie wicz, ży cząc jej na stęp nych
dłu gich lat w do brym zdro wiu i po myśl no ści. 

Z pew no ścią głów ną re cep tą, któ ra po zwo li ła Pa -
ni Ja ni nie cie szyć się tak pięk nym ju bi le uszem, jest
po go da du cha, któ ra nie opusz cza jej na co dzień
i od świę ta, cze go mo gli do świad czyć go ście przy by -
li na uro czy stość. 

„Po cho dzę z oko lic Dą bro wy Gór ni czej. Wie le
prze szłam w ży ciu, los mnie rzu cał w róż ne stro ny,
miesz ka łam w Niem czech, dwa dzie ścia pięć lat z mę -
żem we Fran cji. Na swo jej dro dze spo ty ka łam róż -
nych lu dzi. Ale nie mo gę na rze kać. Się ga jąc wspo -

mnie nia mi do te go, co by ło, z ca łą pew no ścią ni cze -
go nie ża łu ję” – stwier dzi ła Pa ni Ja ni na.

Sza now nej ju bi lat ce ży czy my du żo zdro wia
i wszyst kie go naj lep sze go.

kk

In for ma cja w spra wie
bu do wy ob wod ni cy Nie mo dli na

Biu ro pro jek to we Mo sty Ka to wi ce in for mu je,
że pro wa dzo ne są ba da nia geo tech nicz ne i wy ko -
ny wa ne są ma py do ce lów pro jek to wych na tra sie
pla no wa ne go prze bie gu ob wod ni cy Nie mo dli na.
W związ ku z tym ko niecz ne jest wej ście wy ko naw -
ców na grun ty, przez któ re prze bie gać bę dzie ob -
wod ni ca. Po wyż sze ba da nia geo tech nicz ne i po -
mia ry geo de zyj ne nie zbęd ne są do wy ko na nia
pro jek tu bu dow la ne go ob wod ni cy Nie mo dli na,
dla te go Biu ro pro jek to we pro si o zro zu mie nie po -
wyż szej sy tu acji i umoż li wie nie wej ścia na grun ty
pry wat ne.

Inf. wł.

Umo wa na „Bu do wę i do po sa że nie pla ców
za baw na ob sza rach wiej skich w Gmi nie
Nie mo dlin” pod pi sa na

W dniu 16 mar ca 2011r. Bur mistrz Nie mo dli -
na Mi ro sław Stan kie wicz wraz ze Skarb ni kiem Gmi -
ny Ali cją Do ma lew ską pod pi sa li umo wę na wy ko -
na nie za da nia o na zwie „Bu do wa i do po sa że nie
pla ców za baw na ob sza rach wiej skich w Gmi nie
Nie mo dlin”. 

Ce lem pro jek tu bę dzie bu do wa ogól no do stęp -
nych pla ców za baw w 19 so łec twach Gmi ny Nie mo -
dlin. Pro jekt skie ro wa ny jest głów nie do dzie ci i mło -
dzieży z te re nów wiej skich Gmi ny Nie mo dlin. Dzię ki
re ali za cji pro jek tu nie mal w każ dym so łec twie Gmi -
ny Nie mo dlin po wsta ną no wo cze sne, bez piecz ne
i ogól no do stęp ne pla ce za baw. Pla ce za baw zo sta -
ną wy bu do wa ne w miej sco wo ściach: Mo le sto wi ce,
Lip no, Mi cha łó wek, Gra bin, Gro dziec, Ja czo wi ce, Ja -
ku bo wi ce, Rzę dzi wo jo wi ce, Rut ki, Ma gnu szo wi ce,
So snów ka, Go ście jo wi ce, Ra do szo wi ce, Tar ni ca, Rosz -
ko wi ce, Kra sna Gó ra, Szy dło wiec Ślą ski, Sar ny Wiel -
kie i Tłu sto rę by. Pierw szym eta pem re ali za cji pro jek -
tu bę dzie wy bór wy ko naw cy usłu gi w dro dze
prze tar gu nie ogra ni czo ne go.

Inf. wł.

Ze spół In ter dy scy pli nar ny do spraw
prze ciw dzia ła nia prze mo cy w ro dzi nie
i ochro ny ofiar prze mo cy w Gmi nie Nie mo dlin

W dniu 2 lu te go 2011 r. Mi ro sław Stan kie wicz,
Bur mistrz Nie mo dli na zwo łał po sie dze nie Ze spo łu In -
ter dy scy pli nar ne go do spraw prze ciw dzia ła nia prze -
mo cy w ro dzi nie w Gmi nie Nie mo dlin. Pod sta wo wym
ak tem praw nym, re gu lu ją cym za da nia w za kre sie
prze ciw dzia ła nia prze mo cy w ro dzi nie oraz za sa dy
po stę po wa nia wo bec osób do tknię tych prze mo cą
w ro dzi nie jest usta wa z dnia 29 lip ca 2005 r. o prze -
ciw dzia ła niu prze mo cy w ro dzi nie (Dz. U. z 2005r.
Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).

Prze wod ni czą cą Ze spo łu zo sta ła Ja dwi ga Wo lak -
-Waw rzy niak, dy rek tor Po rad ni Psy cho lo gicz no – Pe da -
go gicz nej w Nie mo dli nie, wi ce prze wod ni czą cą Iwo na
Traw ka, dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej w Gra czach.
W skład Ze spo łu po nad to wcho dzą: Edy ta Ka pu ściń ska,
za stęp ca kie row ni ka Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej
w Nie mo dli nie, Zo fia Gwóźdź – Wą cha ła, prze wod ni -
czą ca Miej sko -Gmin nej Ko mi sji Roz wią zy wa nia Pro ble -
mów Al ko ho lo wych w Nie mo dli nie, Te re sa Adam czyk,
dy rek tor Sa mo rzą do we go Za kła du Opie ki Zdro wot nej
w Nie mo dli nie, Kry sty na Ma ziarz, pre zes Za rzą du Re -
jo no we go Pol skie go Ko mi te tu Po mo cy Spo łecz nej w Nie -
mo dli nie oraz Jo an na Ku bi ca, ku ra tor za wo do wy ds. ro -
dzin nych i nie let nich SR w Opo lu.

W ce lu zgło sze nia za ist nia łe go pro ble mu, wy ma -
ga ją ce go udzie le nia po mo cy i uru cho mie nia pra cy
Ze spo łu, na le ży wy peł nić i zło żyć wnio sek o zwo ła nie
po sie dze nia do Prze wod ni czą ce go Ze spo łu In ter dy -
scy pli nar ne go. 

Wnio sek moż na zło żyć oso bi ście al bo li stow nie
naad res: Po rad nia Psy cho lo gicz no –Pe da go gicz na wNie -
mo dli nie – ul. Woj ska Pol skie go 5, 49-100 Nie mo dlin.

Opra co wa ła
Edy ta Ka pu ściń ska

Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej w Nie mo dli nie

Za kła do wy Dom Kul tu ry w Gra czach
za pra sza do udzia łu w:

II Kon kur sie Wiel ka noc nym na naj pięk -
niej szą pi san kę, pal mę wiel ka noc ną oraz
wiel ka noc ny wy piek. 

Uro czy sta ga la i wrę cze nie na gród bę dzie mia -
ła miej sce 17 kwiet nia 2011r. o go dzi nie 16.00 w Za -
kła do wym Do mu Kul tu ry w Gra czach. 

Re gu la min
I Or ga ni za tor: 
Za kła do wy Dom Kul tu ry w Gra czach
II Cel Wy sta wy – Kon kur su: 
• pro pa go wa nie tra dy cji zwią za nej z te ma ty ką

Świąt Wiel ka noc nych,
• po pu la ry za cja twór czo ści wła snej oraz oca le -

nie od za po mnie nia ty po wych form twór czo ści lu do -
wej zwią za nych z okre sem Wiel ka noc nym, 

• ak ty wi za cja mło dzie ży i do ro słych miesz kań ców
gmi ny Nie mo dlin w kie run ku upra wia nia sztu ki lu do wej.

III Ka te go rie kon kur so we: 
I. Pi san ka wiel ka noc na - tech ni ka wy ko na nia

pra cy do wol na (kra szan ka, wy dmusz ka, w for mie
pa pie ro wej, sol nej, szy deł ko wa ne, ry so wa ne, wy dzie -
ran ka, pla ste li na),

II. Pal ma wiel ka noc na (max. wy so kość 3 m),
III. Wy piek wiel ka noc ny
IV Wa run ki uczest nic twa: 
1. Wkon kur sie mo gą uczest ni czyć miesz kań cy gmin

Nie mo dlin, Tu ło wi ce, Le win Brze ski i Łam bi no wi ce. 
2. Ko mi sja oce nia ją cą po wo ła na przez Or ga ni -

za to ra wy bie rze w każ dej ka te go rii naj lep szą pra cę
oraz wy piek. Głów nym kry te rium oce ny prac bę dą
wa lo ry ar ty stycz ne i es te tycz ne, a w przy pad ku wy -
pie ków tak że wa lo ry sma ko we. 

3. Wa run kiem prze pro wa dze nia kon kur su w każ -
dej ka te go rii jest na de sła nie prac kon kur so wych
przez co naj mniej 3 uczest ni ków.

4. Uczest nic two w kon kur sie na le ży zgło sić w Za -
kła do wym Do mu Kul tu ry w Gra czach lub te le fo nicz -
nie pod nr tel. 77 4609 867 do 11 kwiet nia.

5. Pi san ki wiel ka noc ne oraz pal my wiel ka noc ne
na le ży do star czyć do Za kła do we go Do mu Kul tu ry
w Gra czach w dniach 11-15 kwiet nia. Cia sta wiel ka -
noc ne pro si my do star czyć w dniu 17 kwiet nia do go -
dzi ny 15.30.

Wieści
z gminy
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– 11. 01. 2011 r., godz. 01:05, Nie mo dlin, ul. Brze ska,
Po li cjan ci z KP w Nie mo dli nie za trzy ma li nie trzeź we go
(0,46 mg/l) Krzysz to fa O. zam. S. M. pow. Brzeg, któ ry kie -
ro wał sa mo cho dem mar ki VOLKS WA GEN PAS SAT,

– 12. 01. 2011 r., godz. 17:30, tra sa Szy dło wiec Ślą -
ski – Rzę dzi wo jo wi ce, Po li cjan ci z KP Nie mo dlin za trzy ma -
li nie po sia da ją ce go upraw nień do kie ro wa nia po jaz da mi,
nie trzeź we go (0,34 mg/l) An drze ja S. lat 53 (zam. Rzę dzi -
wo jo wi ce), któ ry kie ro wał sa mo cho dem mar ki FIAT 126 p.,

– 13. 01. 2011 r., godz. 12:30, Nie mo dlin, Ry nek, nie -
zna ny spraw ca z to reb ki skradł port fel z do wo dem oso bi -
stym i kar tą ban ko ma to wą na szko dę Ha li ny H.,

– 15. – 17. 01. 2011 r., godz. 14:00 – 07:00, Nie mo -
dlin, ul. Woj ska Pol skie go 6, nie usta lo ny spraw ca wy ry wa -
jąc dol ną ko twę mo cu ją cą kra tę usi ło wał wła mać się
do skle pu spo żyw cze go, lecz za mie rzo ne go ce lu nie osią -
gnął z uwa gi na nie  po ko na nie za bez pie czeń, dzia łał
na szko dę Li dii K.,

– 18. – 01. 2011 r., godz. 02:45, Nie mo dlin, ul. Woj -
ska Pol skie go, Po li cjan ci z KP za trzy ma li na go rą cym uczyn -
ku Mar ci na S. lat 16 i Ka mi la S. lat 10 (zam. Nie mo dlin),
któ rzy wy bi ja jąc szy bę usi ło wa li wła mać się do kio sku
na szko dę Li dii K.,

– 23. 01. 2011 r., godz. 22:05, Nie mo dlin, ul. Drzy ma -
ły 4, Jan W. lat 62 (zam. pow. Opo le) oraz Da mian W.
lat 22 (zam. pow. Opo le) bi jąc i ko piąc po ca łym cie le Sta -
ni sła wa A. lat 52 do pro wa dzi li do bez bron no ści, a na stęp -
nie do ko na li kra dzie ży mię sa oraz sto ją ce go na po dwó rzu
sa mo cho du mar ki PO LO NEZ CA RO, po wo du jąc stra ty,
któ re zo sta ną usta lo ne w póź niej szym ter mi nie. Spraw cy
za trzy ma ni w po ści gu przez pa trol z KP Nie mo dlin. Po stę -
po wa nie pro wa dzi KMP Opo le,

– 24. 01. 2011 r., godz. 00:30, Nie mo dlin, ul. Pod wa -
le, nie zna ny spraw ca wy bi ja jąc szy bę wła mał się do ma -
ga zy nu, z któ re go skradł sil nik o mo cy 7KW na szko dę Bo -
gu sła wa J.,

– 25. 01. 2011 r., godz. 14:07, Nie mo dlin, ul. Rey mon -
ta, Po li cjan ci RK KP w Nie mo dli nie za trzy ma li Ma te usza J.
lat 20 (zam. N. pow. Opo le) po szu ki wa ne go na pod sta wie
Na ka zu Do pro wa dze nia wyd. przez SR w Opo lu ce lem
osa dze nia w ZK oraz udo wod ni li mu iż w okre -
sie 30.12.2010 – 3.01. 2011 r. do ko nał kra dzie ży z wła ma -
niem na szko dę fir my OA ZA GA MES,

– 24. – 25. 01. 2011 r., godz. 14:30 – 05:30, Nie mo -
dlin, ul. Ry nek, nie  usta lo ny spraw ca roz bi ja jąc i wła mu jąc
znisz czył lu ster ka bocz ne oraz wy cie racz ki w sa mo cho dzie
mar ki MAZ DA MX3 na szko dę Ada ma Ł.,

– 22. – 26. 01. 2011 r., godz. 16:00 – 15:00, Rosz ko -
wi ce, nie zna ny spraw ca wy wa ża jąc drzwi wła mał się
do do mu jed no ro dzin ne go, z któ re go skradł te le wi zor
mar ki SAM SUNG, dru kar kę mar ki LE XMARK, ki no do mo -
we mar ki KLA RUS i gło śni ki mar ki BO SE na szko dę Wik to -
ra M.,

– 26. 01. 2011 r., godz. 19:21, Nie mo dlin, ul. Opol -
ska, nie zna ny spraw ca do sa mo cho du mar ki JE EP za tan -
ko wał 48,6 li tra ety li ny i od je chał nie uisz cza jąc za pła ty
na szko dę PKN OR LEN,

– 30. 01. 2011 r., godz. 00:45, Nie mo dlin, ul. Ry nek,
pa trol Po li cji z KP Nie mo dlin, za trzy mał nie trzeź we go (1,16
mg/l) Ada ma G. lat 32 (zam. N. pow. Opo le), któ ry kie ro -
wał sa mo cho dem mar ki VW JET TA po mi mo są do we go za -
ka zu pro wa dze nia po jaz dów me cha nicz nych,

– 30. 01. 2011 r., godz. 12:15, Nie mo dlin, ul. 700- le -
cia, Po li cjan ci z KP Nie mo dlin za trzy ma li do kon tro li dro -
go wej An drze ja N., lat 39 (zam. Nie mo dlin), któ ry kie ro wał
po jaz dem mar ki HON DA HRV bę dąc w sta nie nie trzeź -
wym 0,26 mg/l,

–01.02.2011 r., godz.17:08, Nie mo dlin, ul. Kor fan te -
go, funk cjo na riu sze KP Nie mo dlin re ali zu jąc in for ma cję wła -
sną do ko na li roz li cze nia Pio tra M. lat 21 (zam. Nie mo dlin
pow. Opo le), któ re mu to udo wod nio no, iż wdniu10.01.2011
r. do ko nał kra dzie ży pusz ki wraz z pie niędz mi na szko dę Pa -
ra fii Rzym sko -Ka to lic kiej w Nie mo dli nie,

– 08. – 09. 02. 2011 r., godz. 05:00, Nie mo dlin, Ry -
nek, nie zna ny spraw ca wy wa ża jąc drzwi wła mał się
do ma ga zy nu piz ze rii, z któ re go skradł al ko hol i ar ty ku ły
spo żyw cze na szko dę Re na ty S.,

– 10. – 11. 02. 2011 r., godz. 11:30, Nie mo dlin, ul.
Drzy ma ły, nie zna ny spraw ca z klat ki scho do wej skradł
sku ter mar ki SU ZU KI KA TA NA na szko dę Kry sty na K.,

– 14. – 15. 02.2011, godz. 10:15, Gra cze, nie zna ny
spraw ca od ci na jąc ze słu pa skradł 180 me trów ka bla te -
le fo nicz ne go na szko dę TP S. A.,

– 15. 01. – 15. 02. 2011 r., godz. 12:00 – 13:30, Ja -
czo wi ce 3 A, nie zna ny spraw ca wy py cha jąc okno wła mał
się do do mu jed no ro dzin ne go, z któ re go skradł elek tro na -
rzę dzia, kom pu ter, wie żę mar ki TECH NICS oraz myj kę ci -
śnie nio wą na szko dę Jo an ny B.,

– 24. 01. – 15. 02. 2011 r., Sar ny Wiel kie, nie zna ny
spraw ca zry wa jąc kłód kę wła mał się do ga ra żu, z któ re go
skradł be to niar kę, sil nik ło dzi mo to ro wej, hy dro for z pom -
pą, pom pę do wo dy, elek tro na rzę dzia, ru rę ogro do wą, ko -
wa dła, pro stow nik, kom pre sor oraz bu tlę tle no wą na szko -
dę Bog da na S.,

– 16. 02. – 17.02. 2011 r., godz. 03:00, Brzęcz ko wi ce,
nie zna ny spraw ca wy bi ja jąc szy bę woknie wła mał się dodo -
mu jed no ro dzin ne go, z któ re go skradł prze wód elek trycz ny,
pod ka szar kę i pi łę spa li no wą na szko dę Bro ni sła wa K.,

– 16. 02. 2011 r., godz. 00:45, Rzę dzi wo jo wi ce, nie -
zna ny spraw ca ko piąc w drzwi uszko dził sa mo chód mar -
ki VOL SKVA GEN PO LO na szko dę Da riu sza M. (zam. R.
pow. Opo le),

– 16. 02. – 18. 02. 2011 r., godz. 17:00 – 09:30, Rosz -
ko wi ce, nie zna ny spraw ca wy ła mu jąc drzwi wej ścio we
wła mał się do do mu w bu do wie, z któ re go skradł prze wód
elek trycz ny na szko dę Kry sty ny S.,

– 17. 02. – 18. 02. 2011 r., godz. 16:00 – 06:10, Nie -
mo dlin, ul. Bo ha te rów Po wstań Ślą skich, nie zna ny spraw -
ca ob le wa jąc sub stan cją ko lo ru czar ne go do ko nał znisz -
cze nia dwóch zna ków oraz ele wa cji bu dyn ku na szko dę
Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie,

– 19. 02. – 20.02. 2011 r., Gra cze, ul. Nie mo dliń ska,
nie zna ny spraw ca wy bi ja jąc szy bę w oknie wła mał się
do pie kar ni, z któ rej skradł ar ty ku ły spo żyw cze na szko dę
Mał go rza ty P.,

– 22. 02. 2011 r., godz. 16:10, Nie mo dlin, Po li cjan ci
z KP za trzy ma li w po ści gu Da mia na B. lat 23, Krzysz to fa
G. lat 26, To ma sza W. lat 18 i Ada ma B. lat 15 (zam. O.
pow. Opo le), któ rzy ze skle pu skra dli ko sme ty ki w po sta ci
szam po nów i kre mów na szko dę PSS SPO ŁEM,

– 27. 02. 2011 r., godz. 01:00, Nie mo dlin, ul. Opol -
ska, nie zna ny spraw ca z to reb ki skradł port fel z do wo dem
oso bi stym, pra wem jaz dy, kar tą ban ko ma to wą, pie niędz -
mi i te le fo nem ko mór ko wym mar ki SA GEM na szko dę
Mał go rza ty D.,

– 12. 02. 2011 r., godz. 08:30, Nie mo dlin, ul. Krót ka,
nie zna ny spraw ca ukrę ca jąc sko bel wła mał się do szo py,
z któ rej skradł dra bi nę alu mi nio wą, ko sę spa li no wą mar -
ki STIHL, ko siar kę oraz 380 li trów ole ju na pę do we go
na szko dę Edwar da D. 

Ze bra ła: Ka ta rzy na Knie ja

6. Pra ce wiel ka noc ne po win ny być opi sa ne w na -
stę pu ją cy spo sób: imię i na zwi sko au to ra, ad res, nu -
mer te le fo nu. 

Do dat ko we in for ma cje moż na uzy skać pod nu -
me rem tel. 77/ 4609 867.

Naj cen niej szy dar…
W dniu 10 mar ca br. miesz kań cy Nie -

mo dli na mo gli od dać krew w am bu lan sie,
któ ry w go dzi nach przed po łu dnio wych
usta wio ny był pod bu dyn kiem Ze spo łu
Szkół w Nie mo dli nie.

Pie lę gniar ka – Ada Win kow ska, któ ra po bie ra ła
krew od wszyst kich chęt nych, po wie dzia ła, że ak cja,
zor ga ni zo wa na przez Re gio nal ne Cen trum Krwio -
daw stwa i Krwio lecz nic twa w Opo lu, naj więk szym po -
wo dze niem cie szy ła się wśród uczniów i na uczy cie li
nie mo dliń skiej szko ły. 

Przed sa mym po bra niem krwi u daw ców prze -
pro wa dza ne by ły ba da nia le kar skie – ozna cza ny był
po ziom he mo glo bi ny, mie rzo ne ci śnie nie i tęt no, le -
karz prze pro wa dzał rów nież ba da nie fi zy kal ne. 

W su mie w Nie mo dli nie krew od da ło trzy na ście
osób, jed no ra zo wo każ da z nich mo gła od dać 450 mi -
li li trów krwi. Osiem osób zro bi ło to po raz pierw szy. 

kk

Uhonorowani

W związku z 66 rocznicą wyzwolenia
KL Auschwitz mieszkanka Niemodlina
Zofia Zużałek, została odznaczona przez
Prezydenta Rzeczpospolitej Bronisława
Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski za wybitne
zasługi  w ratowaniu ludzkiego życia. 

Pani Zofia, jak pozostałe trzydzieści dwie osoby
uhonorowane przez prezydenta, z narażeniem życia
udzielała pomocy więźniom niemieckiego obozu
zagłady w Oświęcimiu. 

Bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz
na spo tka niu z Zo fią Zu ża łek, któ re od by ło się
w dniu 21 mar ca br. w Urzę dzie Miej skim w Nie mo -
dli nie, po gra tu lo wał tak za szczyt ne go od zna cze nia
i po dzię ko wał pa ni Zo fii za od wa gę i praw dzi we
czło wie czeń stwo, któ rym wy ka za ła się w trud nych
cza sach wo jen nych. Pod kre ślił swo ją du mę z fak tu, że
Zo fia Zu ża łek jest miesz kan ką Nie mo dli na, z pew no -
ścią po win na być przy kła dem i au to ry te tem dla mło -
dych po ko leń Po la ków. 

W dniu 21 marca Burmistrz Niemodlina wręczył
również okolicznościowe medale, przyznane przez
Marszałka Województwa Opolskiego, z okazji XX –
lecia samorządu terytorialnego osobom, które
tworzyły przez wiele lat Samorząd Gminy Niemodlin
i na trwałe wpisały się   w jego historię. Uhonorowani
zostali: Janina Drobisz, Kazimiera Kuchna, Kazimierz
Górski   i Janusz Okrzesa.  

kk

Trzy ma my rę kę na pul sie
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Wyniki

L.p. Nazwa drużyny Nazwa drużyny Wynik

1. Football Academy Niemodlin  B Football Academy Opole 0-0
2. Football Academy Niemodlin  A Football Academy Chróścice 0-1
3. Oderka Opole Rodło Opole 0-1
4. Zagłębie Lubin Małapanew Ozimek 2-0
5. Football Academy Opole Football Academy Niemodlin  A 0-1
6. Football Academy Chróścice Football Academy Niemodlin  B 3-0
7. Małapanew Ozimek Oderka Opole 4-0
8. Rodło Opole Zagłębie Lubin 0-1
9. Football Academy Chróścice Football Academy Opole 2-0
10. Football Academy Niemodlin  A Football Academy Niemodlin B 0-1
11. Małapanew Ozimek Rodło Opole 1-1
12. Zagłębie Lubin Oderka Opole 0-1
13. Rodło Opole Football Academy Chróścice 4-0
14. Football Academy Opole Małapanew Ozimek 1-1
15. Football Academy Niemodlin A Zagłębie Lubin 1-4
16. Oderka Opole Football Academy Niemodlin B 3-2
17 Football Academy Chróścicie Małapanew Ozimek 0-1
18. Football Academy Opole Rodło Opole 0-1
19. Małapanew Ozimek Football Academy Niemodlin A 2-0
20. Football Academy Niemodlin B Zagłębie Lubin 0-3
21. Oderka Opole Football Academy Opole 1-0
22. Football Academy Chróścice Zagłębie Lubin 0-5
23. Rodło Opole Football Academy Niemodlin A 1-0
24. Football Academy Niemodlin B Małapanew Ozimek 0-1
25. Oderka Opole Football Academy Chróścice 1-0
26. Zagłębie Lubin Football Academy Opole 6-0
27. Rodło Opole Football Academy Niemodlin B 1-0
28. Football Academy Niemodlin A Oderka Opole 0-2

Ma łe gwiaz dy nie mo dliń skiej pił ki noż nej
Na si naj młod si adep ci sztu ki pił kar skiej z Fo ot ball Aca de my

gra li w Ru dzie Ślą skiej w bar dzo sil nie ob sa dzo nym tur nie ju pił -
kar skim dla dzie ci z rocz ni ka 2004 i młod szych.

Po ty ka li się tam z naj lep szy mi szkół ka mi pił ki noż nej z Gór ne go Ślą ska i nie
tyl ko. Chłop cy z FA Nie mo dlin, któ rzy tre nu ją do pie ro trzy mie sią ce, dziel nie
sta wia li czo ła ta kim sław nym dru ży nom jak Ruch Cho rzów czy Sió dem ka Ty -
chy, prze gry wa jąc z ni mi po 2-0. 

Pierw sze skrzyp ce w dru ży nie FA ro ze grał Ma te usz Kow nac ki, strze lec
czte rech bra mek w tur nie ju. Na sza dru ży na za ję ła dzie wią te miej sce po zwy -
cię stwie z Po lo nią Ła zi ska 3-1. 

Skład nie mo dliń skiej dru ży ny: Do mi nik Du ra (bram karz), Ka mil Ru snak,
Fi lip Bru de, Mi ko łaj Kuź miń ski, Kon rad Ta lik, Ma te usz Kow nac ki, Ka mil Kre -
to wicz, Da niel Teo do ro wicz i Kac per Di łaj. 

To masz Ru snak

W Ha li Wi do wi sko wo -Spor to wej w Nie -
mo dli nie, w dniu 6 mar ca br., od był
się I Ogól no pol ski Tur niej Pił ki Noż nej rocz -
ni ka 2002 i młod szych o Pu char Bur mi -
strza Nie mo dli na. 

Or ga ni za to rem, obok Urzę du Miej skie go w Nie -
mo dli nie, by ła rów nież Fo ot ball Aca de my Nie mo -
dlin – szkół ka pił kar ska szko lą ca naj młod sze dzie ci
z Gmi ny Nie mo dlin. W roz gryw kach udział wzię ły
dru ży ny Za głę bia Lu bin, Ode rki Opo le, Fo ot ball Aca -
de my Chró ści ce, Ro dła Opo le, Ma łej pan wi Ozi mek,
Fo ot ball Aca de my Opo le oraz przed sta wi cie le go -
spo da rzy – Fo ot ball Aca de my Nie mo dlin A i Fo ot ball
Aca de my Nie mo dlin B. 

Nie mo dliń ski tur niej zgro ma dził wie lu sym pa ty -
ków pił ki noż nej, za sia da ją cych za rów no na wi dow -
ni, któ ra by ła szczel nie wy peł nio na, jak i bio rą cych ak -
tyw ny udział we wszyst kich me czach. Ro ze gra no
dwa dzie ścia osiem spo tkań. Nie by ło po dzia łu
na miej sca, zwy cięz ców i zwy cię żo nych. Naj waż niej -
sze by ło sa mo uczest nic two, chęć po ka za nia się
przed pu blicz no ścią, a przede wszyst kim sa tys fak cja
z gry i do bra za ba wa z za cho wa niem za sad fa ir -play. 

Je dy ną for mą ry wa li za cji by ło wy ło nie nie „Ma łe go
Wiel kie go Pił ka rza”, czy li trzech naj bar dziej ak tyw nych
za wod ni ków na bo isku, w po szcze gól nych dru ży nach. 

Na za koń cze nie tur nie ju wszy scy uczest ni cy
otrzy ma li na gro dy ufun do wa ne przez Bur mi strza
Nie mo dli na Mi ro sła wa Stan kie wi cza. 

Pu char „Fa ir Play” Bur mi strza Nie mo -
dli na otrzy ma ła dru ży na Za głę bia Lu bin

Me da le – wy róż nie nia „Ma ły Wiel ki Pił -
karz” otrzy ma li:

Fo ot ball Aca de my Nie mo dlin A –Do mi nik Ru -
snak, Ra fał Ku rat nik, Ma ciej Szpiech

Fo ot ball Aca de my Nie mo dlin B –Mi chał Żół ta -
niec ki, Ma ciej Ilów, Mi ko łaj Łysz czar czyk 

Ma ła pa new Ozi mek –Woj ciech No ga, Mar cel
Mo len dow ski, Ja kub Mrosz czyk 

Fo ot ball Aca de my Opo le – Mi chał Su rzyn, To -
biasz Ba zan, Ma te usz Par sie wicz

Za głę bie Lu bin – Ad rian Ko ziarz, Ma te usz Szwaj,
Pa tryk Dwor nik

Fo ot ball Aca de my Chró ści ce – Ma rek Wa rze -
cha, Fi lip Wień czek, Szy mon Po lok 

Ode rka Opo le – Woj ciech Da nie lak, Pa tryk Waj -
man, Da vid Mroz 

Ro dło Opo le – Bar tosz Sło miń ski, Ka mil Szyf ko,
Krzysz tof Szy ma niec

kk

Ogólnopolski Turniej piłki nożnej dla najmłodszych
rozegrany w Niemodlinie
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W nie dzie lę, 13 mar ca 2011 r., w Ha li Wi -
do wi sko wo -Spor to wej w Nie mo dli nie, od był
się tur niej fi na ło wy pod su mo wu ją cy roz -
gryw ki Nie mo dliń skiej Ha lo wej Pił ki Noż nej.

W tur nie ju fi na ło wym udział wzię ły 4 naj lep sze ze -
spo ły run dy za sad ni czej, wktó rej uczest ni czy ło18 ze spo -
łów po dzie lo nych na dwie gru py A i B po 9 dru żyn.
Do tur nie ju fi na ło we go zgru py Aawan so wa ły eki py: Eu -
ro Tam i Old bo je, a z gru py B UEG Grod ków i FC Ma łe. 

Jak zwy kle ry wa li za cja by ła za cię ta, a me cze,
gro ma dzą ce licz ną pu blicz ność, sta ły na wy so kim po -

Finał Niemodlińskiej Halowej Ligi Piłkarskiej

Szkol ny tur niej
ha lo wej pił ki noż nej

W dniu 11 lu te go 2011 r., z ini cja ty wy
sa mo rzą du uczniow skie go Ze spo łu Szkół
im. Bo le sława Chro bre go w Nie mo dli nie
od był się szkol ny tur niej ha lo wej pił ki
noż nej. 

W roz gryw kach wzię ły udział dru ży ny z po -
szcze gól nych klas gim na zjum, li ceum i szko ły za wo -
do wej. W kil ku skła dach nie za bra kło na wet przed -
sta wi cie lek płci pięk nej, któ re dziel nie re ali zo wa ły
tak ty kę roz pra sza nia uwa gi prze ciw ni ka. 

Wszy scy za wod ni cy wal czy li na mia rę swo ich
moż li wo ści, a nad spraw nym prze bie giem za wo -
dów czu wa li na uczy cie le wy cho wa nia fi zycz ne go
na szej szko ły. 

Po za cię tej spor to wej wal ce wy ło ni ły
się zwy cię skie dru ży ny:

I miej sce -  kla sa 1 ZSZ w skła dzie: Ma te usz
Ce bo, Da mian Len kie wicz, Ma ciej Misz tal, Da -
mian Szpa la, Szy mon Wilk.

II miej sce - kla sa 3d gim na zjum w skła dzie:
Ma te usz Dzie dzic, Mi chał Ko kow ski, Ma te usz
Mierz wiak, Gra cjan Nie mi row ski, Ad rian Po tę pa,
Łu kasz Za ra nek.

III miej sce - kla sa 3b LO w skła dzie: Krzysz -
tof Chro bak, Mi chał Czer pak, Grze gorz Dro bisz, Fi -
lip Le sko wicz, Pa weł Re sze lew ski, Ma te usz Zie liń ski.

Zwy cię skie dru ży ny otrzy ma ły z rąk pa ni dy rek -
tor słod ką na gro dę nie spo dzian kę. Tym mi łym ak -
cen tem roz po czę ły się te go rocz ne fe rie zi mo we,

Elż bie ta Woź niak

zio mie pił kar skim, by ły za cię te i cie ka we od pierw szej
do ostat niej mi nu ty każ de go spo tka nia. 

Pew nym zwy cięz cą tur nie ju oka za ła się eki pa Eu -
ro Tam, któ ra od nio sła kom plet zwy cięstw. Na dru -
gim miej scu z dwo ma zwy cię stwa mi upla so wa ła się
dru ży na Old bo jów, trze cie miej sce z do rob kiem jed -
no zwy cię stwo i dwie po raż ki za ję ła eki pa UEG Grod -
ków, a czwar te FC Ma łe. 

Wszyst kie dru ży ny wy stę pu ją ce w fi na le otrzy -
ma ły pa miąt ko we pu cha ry i dy plo my, zwy cię ska eki -
pa do dat ko wo kom plet stro jów pił kar skich. Oka za łe
sta tu et ki otrzy ma li rów nież król strzel ców NHLP Łu -
kasz Kon dys z dru ży ny Eu ro Tam i naj lep szy bram -
karz NHLP Ka zi mierz Krze siń ski z dru ży ny Old bo je.

Or ga ni za to rem NHLP był Urząd Miej ski w Nie -
mo dli nie, a na gro dy ufun do wał Bur mistrz Nie mo dli -
na Mi ro sław Stan kie wicz.

Pod su mo wu jąc w roz gryw kach run dy za sad ni czej,
któ ra trwa ła od 8 stycz nia do 5 mar ca 2011 ro ku, ro -
ze gra no 78 me czów, któ re łącz nie trwa ły 39 go dzin
i strze lo no 666 bra mek i wy stą pi ło 245 za wod ni ków.

Ko rzy sta jąc z oka zji jesz cze raz or ga ni za to rzy
NHLP, dzię ku ją Pa nu Da nie lo wi Ho he isel za po moc
w pro mo cji li gi. 

Inf. wł. 

Wy ni ki Tur nie ju Fi na ło we go
Nie mo dliń skiej Ha lo wej Pił ki Noż nej:

1. UEG Grod ków – Old bo je 4: 8
2. Eu ro Tam – FC Ma łe 2: 1
3. Old bo je – Eu ro Tam 2: 3
4. FC Ma łe – UEG Grod ków 1: 5
5. FC Ma łe – Old bo je 1: 3
6. Eu ro Tam – UEG Grod ków 9: 3

Kla sy fi ka cja koń co wa
fi na ło we go tur nie ju NHLP

1. Eu ro Tam 
2. Old bo je 
3. UEG Grod ków 
4. FC Ma łe
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Bi twa na gło sy – Bi twa o ka sę… 
Śpie wać każ dy mo że, tę po wszech nie zna ną praw dę,

któ rą Jo nasz Ko fta ukuł w la tach osiem dzie sią tych i „wy -
śpie wał” usta mi Je rze go Stuh ra, sto su ją bez naj mniej sze -
go za że no wa nia nie mal wszy scy, któ rym nie ste ty „słoń
na ucho na dep nął”.

Do swo ich wo kal nych umie jęt no ści pra gną prze ko nać
wi dzów, słu cha czy, ju ry pro gra mów te le wi zyj nych ty pu
„Szan sa na Suk ces”, „Idol”, „Jak oni śpie wa ją”, „Mam ta -
lent” „Bi twa na gło sy” czy „X – Fac to r”. Te le wi zja ma naj -
więk szą po żyw kę z lu dzi bez skru pu łów, wsty du, ta len tu
dla te go sze ro ko otwie ra ra mio na przed ty mi, któ rzy są
dziw ni, eks cen trycz ni, ro bią tzw. show. Je dy ną ich wa dą
jest to, że nie po tra fią śpie wać. Ale prze cież każ dą wa dę
moż na za mie nić w za le tę, fa chow cy od mar ke tin gu to wie -
dzą… A jesz cze je śli ta ka po ten cjal na „gwiaz da” zo sta nie
do szczęt nie zmiaż dżo na pod cię ża rem kry ty ki ze stro ny ju -
ry, to już suk ces mu ro wa ny, sym pa tia i współ czu cie wi dzów

rów nież. Co praw da sła wa ta kie go „de li kwen ta” po trwa
chwi lę, do pó ki emi sja pro gra mu, z któ re go się wy wo dzi, nie
skoń czy się. Ale waż ne, że choć przez te przy sło wio we pięć
mi nut był na ustach mi lio nów. 

Dla wie lu, prze ko na nych o swo im ta len cie, ta ki na gły
upa dek z chmur na zie mię by wa jed nak bo le sny, więc mo -
że trze ba, w koń cu, przed udzia łem w ko lej nym pro gra mie
ty pu „Mam ta lent” („Nie mam ta len tu i to mój ta lent”), za -
sta no wić się nad tym, czy „gra jest war ta świecz ki”. Te le -
wi zja ma to do sie bie, że pro mu je swój „pro dukt” do pó ki
przy no si zy ski – jak prze sta nie to znaj dzie się no wy, a lu -
dzie to ku pią… W re zul ta cie i tak naj więk szy mi gwiaz da -
mi tych pro gra mów są i po zo sta ną kon tro wer syj ni ju ro rzy,
któ rzy chy ba rów nież tra fia ją tam tyl ko po to, by świat
o nich nie za po mniał. 

A gdzie w tym wszyst kim miej sce na praw dzi wą mu -
zy kę, pio sen kę z du szą, wraż li wych wo ka li stów, pa sjo na -
tów, lu dzi na praw dę uzdol nio nych, któ rych nie in te re su je
sztucz ny blichtr chwi lo we go suk ce su? 

Miej my na dzie ję, mi mo wszyst ko, że ta len tem i pra -
cą moż na jesz cze, w dzi siej szych cza sach, osią gnąć suk -
ces i za skar bić so bie ser ca słu cha czy, któ rzy prze cież ma -

ją swo ją wraż li wość i in te li gen cję mu zycz ną. Szko da tyl ko,
że tzw. „spe cja li ści” od me diów i show biz ne su w to nie wie -
rzą, kreu jąc to, co kreu ją…

Ka ta rzy na Knie ja

PN: Przez kil ka lat uczęsz cza łaś
do Stu dia Pio sen ki Ośrod ka Kul tu ry w Nie -
mo dli nie, pod okiem in struk to rów „szli fo -
wa łaś” swój ta lent. Od te go ro ku szkol ne -
go sa ma de biu tu jesz w ro li in struk tor ki
śpie wu Stu dia Pio sen ki Ośrod ka Kul tu ry
w Nie mo dli nie – czy ma my zdol ną mło -
dzież w Nie mo dli nie?

Mag da le na Krze mień: Je że li cho dzi o mło -
dzież to za le ży od wie ku i od po dej ścia do mu zy ki.
Na za ję cia, któ re pro wa dzę w Ośrod ku Kul tu ry
w Nie mo dli nie, przy cho dzi dwa na ście osób. Są dzę,
że nie mo gę na rze kać na brak wy obraź ni mu zycz nej
u mo ich pod opiecz nych. Na to miast, je śli cho dzi
o kwe stię na uki, jest to dość zło żo ny pro ces, tym bar -
dziej, je śli ma się z tym stycz ność po raz pierw szy.
Dla mnie to jest w ja kimś stop niu też na uka – dzię -

ki tym ma łym ar ty stom zro zu mia łam, jak po strze ga
sfe rę mu zycz ną ta ki ma ły czło wiek. 

PN: Jak od kryć ta lent w mło dym czło -
wie ku, jak z nim pra co wać, by go nie za -
prze pa ścił?

Mag da le na Krze mień: Zdą ży łam już
na ty le po znać dzie ci, z któ ry mi pra cu ję, że wiem
od ja kiej stro ny do każ de go pod cho dzić. Każ dy
z nich jest cho dzą cą in dy wi du al no ścią, każ dy jest
na in nym eta pie doj rze wa nia, co w su mie jest bar -
dzo cie ka we, po nie waż wi dać jak roz wi ja się w nich
wraż li wość mu zycz na. Dla „pe re łek” sta ram się
do bie rać re per tu ar, któ ry po mo że im w ja kiś spo -
sób po bu dzić to „coś”, co w nich drze mie. Każ dy
utwór jest ja kąś hi sto rią, opo wie ścią o ży ciu, przy -
ziem nych spra wach – nie każ dy jed nak jest w sta -
nie po dzie lić utwór na czę ści, a to jest jed nak bar -
dzo istot ną rze czą. Sta ram się ich na uczyć, że
pio sen ka po sia da też tekst.

PN: Na co zwra casz uwa gę, gdy wy ko -
nu jesz utwór i co pod po wia dasz swo im
uczniom – jak za śpie wać pio sen kę, zin -
ter pre to wać ją, by w peł ni do tar ła do słu -
cha cza?

Mag da le na Krze mień: Każ dy po tra fi śpie -
wać na swój spo sób, je że li na to miast cho dzi o in ter -
pre ta cję tek stu, jest to rzecz trud na, w któ rą trze ba
wło żyć tro chę wy sił ku i po świę ce nia. Pod sta wą jest
zro zu mie nie tek stu, świa do mość o czym się śpie wa
oraz do tar cie do słu cha cza. A je śli już się do trze
do wi dow ni, to jest to po ło wa suk ce su i sa tys fak cji.
Za ha cza to w ja kiś spo sób rów nież o ak tor stwo,
a ono jest przede wszyst kim spra wą wy obraź ni.
W każ dym czło wie ku ist nie ją po ten cjal ne za ląż ki nie -
mal wszyst kich sta nów psy chicz nych i emo cjo nal -
nych. Ja rów nież wciąż się te go uczę i sta ram się
prze ka zy wać to mło dym ar ty stom.

PN: Jak na kło nić mło de go czło wie ka,
zwłasz cza w dzi siej szych trud nych cza -
sach, by się gnął po mu zy kę nie co am bit -
niej szą od tej, któ rą sły chać na co dzień
w roz gło śniach ko mer cyj nych, czy na dys -
ko te kach? 

Mag da le na Krze mień: Nie ste ty, z tym by wa
cięż ko. Co dzien ność to ma chi na na pę dza na mar ke -
tin giem, ko mer cją, spo łecz ność to ku pu je. Cięż ko
jest prze ko nać mło de go czło wie ka do od kry wa nia
„pio sen ki z tek stem”, któ rej zro zu mie nie wy ma ga
ja kiejś doj rza ło ści, w szcze gól no ści, gdy ma on pro -
stą, lek ką i przy jem ną mu zy kę na wy cią gnię cie rę ki.
Jest to kwe stia po dej ścia i ela stycz no ści oso by. Je śli
czło wiek chce się peł niej re ali zo wać, to bę dzie to
czy nił.

PN: Czym jest dla Cie bie mu zy ka, pio -
sen ka?

Mag da le na Krze mień: Mu zy ka uwal nia
od po go ni za te raź niej szo ścią. Jest od skocz nią
od przy ziem nych spraw. Uwraż li wia, po zwa la roz wi -
jać się du cho wo i emo cjo nal nie. Uczy po sza no wa nia
do nio sło ści każ dej se kun dy. Po ma ga do strzec to, co
nie do strze gal ne.

PN: Ja kie są Two je mu zycz ne pla ny
i ma rze nia? Gdzie bę dzie moż na Cię usły -
szeć w naj bliż szym cza sie? 

Mag da le na Krze mień: Mu zy ka to mo ja pa -
sja. Ży ję tym. Na to miast po wtó rzę po raz ko lej ny, że
nie wią żę z mu zy ką swo jej przy szło ści. Jest mnó -
stwo lu dzi uzdol nio nych mu zycz nie o nie ba nal nych
wo ka lach. Jest się na praw dę bar dzo cięż ko wy bić, je -
że li ktoś te go pra gnie, po ko ra sta je się Two im dru gim
imie niem. Mo im wy znacz ni kiem na tym eta pie jest
stu pro cen to wa sa mo re ali za cja, pró bu ję za chły snąć
się wszyst kim po tro chę, aby móc w koń cu tra fić
na coś, w czym się speł nię, co umoż li wi ło by mi od -
zwier cie dle nie mu zy ki dla słu cha cza z mo je go punk -
tu wi dze nia. Nie ustan nie bę dę do te go do cie rać do -
pó ki te go nie do świad czę. I chy ba mo gę po wie dzieć,
że mo im ma rze niem jest wła śnie osią gnię cie sta nu
rów no wa gi mu zycz nej i ro bie nie te go, w czym bę dę
czu ła się naj le piej. Je śli cho dzi o wy stę py pu blicz ne,
to z pew no ścią 7 kwiet nia bę dzie moż li wość do zna -
nia daw ki do brej mu zy ki z udzia łem mło dych wo ka -
li stów i mo im. Być mo że też w ma ju, ale wię cej szcze -
gó łów zdra dzić nie mo gę.

PN: Dzię ku ję za roz mo wę i ży czę po wo -
dze nia w re ali za cji ma rzeń. 

Mu zy ka po ma ga do strzec to, co nie do strze gal ne…
Z Mag da le ną Krze mień, in struk tor ką śpie wu w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie, wo ka list ką,
któ ra swo im ta len tem i gło sem po ru sza ludz kie ser ca, roz ma wia Ka ta rzy na Knie ja.

Felieton
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Grze gorz Tur nau
w Nie mo dli nie

W dniu 19 ma ja (czwar tek) br.,
o godz. 18:00 w sa li wi do wi sko wej
Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie, pod -
czas Kon cer tu Lau re atów VII Ogól no -
pol skie go kon kur su na In ter pre ta cję
Pio se nek Agniesz ki Osiec kiej „OCE -
ANY” wy stą pi Grze gorz Tur nau.

Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie
na gro dzo ny sta tu et ką „ERY KA” 

Pod czas roz strzy gnię cia Mię dzy na ro -
do we go Kon kur su Sa ty rycz ne go „Ope ra
i Ba let” w dniu 14 kwiet nia 2011 r., w sa -
lach Mu zeum Te atral ne go w Gma chu Te -
atru Wiel kie go Ope ry Na ro do wej w War -
sza wie, zo sta ną wrę czo ne sta tu et ki
„Ery ków 2009”. 

Mi ło nam po in for mo wać, że Sta tu et kę ma łe go
Ery ka otrzy mał Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie za or -
ga ni zo wa nie Mię dzy na ro do we go Kon kur su Ry sun ku
Sa ty rycz ne go „Kar pik”. Du że Ery ki otrzy ma ją Te atr
i Ga le ria Sztu ki „Ram pa” i „TVP War sza wa”. 

Idea po wsta nia sta tu et ki Ery ka zro dzi ła się w ro -
ku 1998, a po my sło daw cą na gro dy w bran ży ry -
sun ku sa ty rycz ne go był Ja cek Fran kow ski. Na zwę
„Eryk” za pro po no wał Grze gorz Szu mow ski. W ten
spo sób uho no ro wa no wy bit ną po stać za ło ży cie la
i wie lo let nie go dy rek to ra Mu zeum Ka ry ka tu ry
w War sza wie Ery ka Li piń skie go. Twór cą sta tu et ki
jest ar ty sta Ja cek Pod la siń ski. 

Ma łe go Ery ka otrzy mał rów nież nasz pra cow nik
Mi chał Gra czyk w ro ku 2003 za usta no wie nie pierw -
sze go na świe cie re kor du w ry so wa niu non -stop
przez 24 go dzi ny.

Mię dzy na ro do wy Kon kurs „KAR PIK” or ga ni zo wa -
ny jest od ro ku 2003. W tym ro ku od bę dzie się IX edy -
cja, któ rej pod su mo wa nie na stą pi w li sto pa dzie.

Red.

Or ga ni za tor Kon kur su: Ośro dek Kul tu ry w Nie -
mo dli nie • VII Ogól no pol ski Kon kurs na in ter pre ta -
cję Pio se nek Agniesz ki Osiec kiej „Oce any” od bę -
dzie się dn. 19 ma ja 2011 r. (czwar tek),
o godz. 10.00, w sa li wi do wi sko wej Ośrod ka Kul tu -
ry w Nie mo dli nie, ul. M. Re ja 1.

KON CERT LAU RE ATÓW
– 19 ma ja 2011 r., godz. 18.00.
– sa la wi do wi sko wa Ośrod ka Kul tu ry.

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

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

mło dzie ży.

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

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

• W Kon kur sie mo gą uczest ni czyć ama tor skie
ze spo ły wo kal ne, wo kal no -in stru men tal ne, du ety,
so li ści,

• Pod czas Kon kur su uczest ni cy pre zen tu ją je -
den wy bra ny utwór z twór czo ści Agniesz ki Osiec kiej.

• Wy ko naw cy oce nia ni bę dą w na stę pu ją cych
KA TE GO RIACH WIE KO WYCH:

1) gim na zjum (so li ści i ze spo ły)
2) szko ły po nad gim na zjal ne (so li ści i ze spo ły)
• Lau re aci bio rą udział w Kon cer cie Lau re -

atów w dniu Kon kur su, 19 MA JA (czwar tek),
GODZ. 18.00. Pod czas Kon cer tu Lau re aci wy ko nu -
ją na gro dzo ny utwór. Udział Lau re atów w Kon cer -
cie jest obo wiąz ko wy.

• Or ga ni za tor za strze ga so bie pra wo za pro sze -
nia do udzia łu w Kon kur sie i Kon cer cie Lau re atów
ze spo łów i so li stów nie bio rą cych udzia łu w prze słu -
cha niach wstęp nych.

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

• Or ga ni za tor za strze ga so bie pra wo do usta -
le nia do dat ko we go ter mi nu prze słu chań (w ra zie du -
żej licz by uczest ni ków).

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

cie udzia łu w PRZE SŁU CHA NIACH WSTĘP NYCH
w wy bra nym ter mi nie:

14,15 kwiet nia lub 5,6 ma ja w godz. 10.00-
18.00 oraz prze sła nie kar ty zgło sze nia do dnia 11
kwiet nia (w przy pad ku pierw sze go ter mi nu prze słu -
chań) lub do dnia 29 kwiet nia (w przy pad ku dru gie -
go ter mi nu prze słu chań) na ad res: 

Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie
ul. M Re ja 1, 49-100 Nie mo dlin
tel./faks (077)–460–60-96
lub E -MA IL: ok@nie mo dlin.pl
UWA GA! Zgło sze nia wy sła ne po ter mi nie nie

bę dą przyj mo wa ne.
Wy ło nie ni w prze słu cha niach wstęp nych uczest -

ni cy Kon kur su zo sta ną po wia do mie ni te le fo nicz nie
oza kwa li fi ko wa niu się doIIETA PU KON KUR SU. In for -
ma cja zo sta nie rów nież za miesz czo na na stro nie
Ośrod ka Kul tu ry wNie mo dli nie: www.oknie mo dlin.org

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

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

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

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

ną uho no ro wa ni dy plo ma mi, aLau re aci na gro da mi.
S E R D E C Z N I E 

Z A P R A S Z A M Y! 
W cza sie trwa nia Kon kur su za pew nia my cie pły

po si łek.
Szcze gó ło we in for ma cje:

www.oknie mo dlin.org

Sce na Mło dzie -
żo wa Ośrod ka Kul -
tu ry w Nie mo dli nie
za pra sza na kon -
cert „STOP KLAT KA
– pio sen ki Jo na sza
Ko fty” oraz wer ni -
saż wy sta wy ry sun -
ków Mi cha ła Gra -
czy ka.

Sa la ka me ral na Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo -
dli nie, 7 kwiet nia (czwar tek) 2011 r., godz. 18.30.

Wstęp wol ny! Za pra sza my...

STOP KLAT KA
– pio sen ki Jo na sza Ko fty

Pro gram kon cer tu:

1. „Stop klat ka” – Ju sty na Ada mow ska
2. „Trze ba ma rzyć” – Mag da le na Krze mień
3. „Rim baud Anie le Stró żu mój” – Ur szu la Ma zur 
4. „Po dró żą każ da mi łość jest” – Mag da le na Mro żek
5. „Sam ba przed roz sta niem” – Do ro ta Zy siak
6. „Au to bu sy za pła ka ne desz czem” – Alek san dra Ka le ta
7. „Pa ra sol nie chro ni od łez” – Mag da le na Mro żek
8. „Je go por tret” – Alek san dra Ka le ta
9. „Wo ła nie Eu ry dy ki” – Do ro ta Zy siak
10. „Już tyl ko się zna my” – Ju sty na Ada mow ska
11. „Epi ta fium dla Ma ha lii Jack son” – Mag da le na Krze mień
12. „Być wszę dzie gdzie nas nie ma” – Ur szu la Ma zur
13. „Song o ci szy” – wy ko na nie wspól ne

Przy go to wa nie mu zycz ne:
Ka ta rzy na Pa szu la-Gryf, Pa weł Ostrow ski
Akom pa nia ment: Pa weł Ostrow ski
Nar ra tor: Ma riusz Ja rzom bek
Sce na riusz: Ka ta rzy na Knie ja
Sce no gra fia: Mi chał Gra czyk
Na gło śnie nie: Sła wo mir Ra dec ki

REGULAMIN KONKURSU „OCEANY 2011”



PULS
Niemodlina

Wydawca: Ośrodek Kultury w Niemodlinie, ul. Reja 1, tel./fax 77 460 60 96, e-mail: pulsniem@o2.pl
Redaktor Naczelny: Katarzyna Paszula-Gryf
Współpracują: Michał Graczyk, Katarzyna Knieja
Skład i opracownie graficzne: Studio conTEXT, Opole, tel. 77 4567 335, www.context.pl
Druk: Drukarnia Sady, Krapkowice, tel. 77 466 70 24, www.sady.net.pl
Nakład: 1500 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo skrótu i korekty tekstów oraz nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. 

Po ło że nie i ob rys śre dnio wiecz ne go mia sta
do dziś jesz cze wy raź nie przy po mi na sta ry, sło wiań -
ski Nie mo dlin. Po ło żo ny mię dzy rze ką a nie du żym
wznie sie niem nie two rzy wzo ru sza chow ni cy ty po we -
go nie miec kie go mia sta ko lo nial ne go, lecz ukształ to -
wa ny jest w for mie roz cią gnię te go owa lu. Je go wnę -
trze prze ci na jed na głów na uli ca – za mknię ta
na koń cach cha rak te ry stycz ny mi punk ta mi: zam -
kiem na wscho dzie i ko ścio łem pa ra fial nym na za -
cho dzie, od da lo ny mi od sie bie oko ło 275 m – a w od -
le gło ści 40 me trów od niej bie gną rów no le gle dwie
in ne ulicz ki, oka la ją ce mia sto od po łu dnia i pół no cy.
Ta kie skrom ne wy mia ry, ja kie wy zna czo no przy za kła -
da niu mia sta, za cho wa no aż do XVIII i XIX wie ku, kie -
dy to kształ to wa ły się je go przed mie ścia. Pod ko -
niec cza sów pia stow skich mia sto nieraz by wa ło
prze lud nio ne. We dług urba rza z 1534 ro ku na oko -
ło 85 wszyst kich wy ty czo nych par ce li, je dy nie 5 by -
ło nie  za go spo da ro wa nych. W 1534 ro ku mia sto
za miesz ki wa ło 80 sta łych miesz kań ców. Po bli ska Ści -
na wa mia ła ich rów nież 80, Bia ła 81, przy czym
w Bia łej miesz ka ło jesz cze do dat ko wo 5 Ży dów; Prud -
nik za miesz ki wa ło 139 miesz czan i 13 Ży dów. W tym
sa mym cza sie w Pszczy nie sta ły 82 do my, w Koź lu
i By to miu 170, w Opo lu 282. Licz ba sta łych miesz -
kań ców tych miast zbli żo na by ła do ilo ści znaj du ją -
cych się tam do mów.

Wi dok Nie mo dli na we dług Com pen dium Si le -
sia cum to po gra phi cum F. B. Wer ne ra (1765).

Wi dok Nie mo dli na. Fo to 2008.

Nie wiel ką spo łecz ność mia sta chro ni ły na tu ral ne
ba gna, roz cią ga ją ce się po je go pół noc nej stro nie,
a od po łu dnia li nia mu rów miej skich, wy bu do wa nych
po mię dzy zam kiem i ko ścio łem. Naj star szy prze kaz,
któ ry wiek czci god nych mu rów za pew ne prze ce nia,
po da je że wy bu do wa ne zo sta ły już w XIII wie ku przez
Tem pla riu szy. Jed nak że dziś wia do mo, że pier wot ne
for my for ty fi ka cji – wał i fo sa, w pa rze zwa ne pa li sa -
dą – w du żych mia stach, jak Wro cław, Brzeg, Ra ci -
bórz, Głub czy ce do pie ro od XIV wie ku za stę po wa ne
by ły mu ra mi, a w ma łych mia stecz kach, jak Klucz bork,
Po lko wi ce, Wią zów jesz cze w XVIII wie ku ist nia ły w ca -
ło ści lub w czę ści. Dla te go też moż na przy pusz czać,
że nie mo dliń skie mu ry miej skie sta nę ły w miej scu sta -

rych wa łów praw do po dob nie do pie ro w póź nym śre -
dnio wie czu. Ka mie ni i ce gieł ja ko bu dul ca do wzno sze -
nia for ty fi ka cji miej skich uży to więc dość póź no. Na ko -
niec cza sów pia stow skich więk szość bu dow li
pu blicz nych, po za ko ścio łem, wy ko na na by ła z drew -
na. Jesz cze w 1539 ro ku mia stu nada no kró lew ski
przy wi lej, ze zwa la ją cy gmi nie miej skiej na „po bie ra nie
z pań skich la sów dę bów oraz in ne go bu dul ca drew -
nia ne go na mo sty i bu dyn ki pu blicz ne”. W 1534 ro -
ku mia sto po sia da ło piec do wy pa la nia ce gieł, ale ten
"uży wa ny był rzad ko", co spo strze ga urbarz.

Bra ma opol ska. Wi zu ali za cja kom pu te ro -
wa 2008.

We dług ry ci ny Wer ne ra z 1765 ro ku, mu ry
wzmoc nio ne by ły wie żą ny ską, usy tu owa ną po stro -
nie za chod niej obok ko ścio ła pa ra fial ne go, oraz
ośmio ma in ny mi, mniej szy mi wie ża mi. Rów nież
od wscho du, przy zam ku, sta ła wie ża zwa na opol ską
– po cząt ko wo ja ko wie ża bram na, ale już w 1765 ro -
ku po zo sta ło po niej je dy nie "wy so kie łu ko wa te skle -
pie nie opar te o ma syw ne fi la ry" z pła sko rzeź bą
przed sta wia ją cą wi ze ru nek św. Ur szu li. To łu ko wa te
skle pie nie, tak sa mo jak i ny ska wie ża bram na, oko -
ło po ło wy XIX wie ku zo sta ło ro ze bra ne, a ma te riał
uzy ska ny z roz biór ki obu wież uży to do po sta wie nia
bu dyn ku urzę du są do we go. Dzi siaj więk sze po zo -
sta ło ści mu ru za cho wa ły się jesz cze na te re nie daw -
ne go ogrod nic twa.

Nie mo dliń skie mu ry miej skie na te re nie daw ne -
go ogrod nic twa. Fo to 2007

Post scrip tum 
Ry ci na Wer ne ra po ka za na na po cząt ku opra co -

wa nia po cho dzi z cza sów po wiel kim po ża rze Nie mo -
dli na. Przed sta wia więc dość oso bli wy wi dok mia sta.
Pod czas, gdy je go po łu dnio wa stro na wy peł nio na jest
ca ła do ma mi, to po stro nie pół noc nej, w głów nym
cią gu i na ostat nim pla nie zna leźć moż na je dy nie pa -
rę za gu bio nych bu dyn ków. Bra ku je tu rów nież ja kich -
kol wiek umoc nień; ba gni ste łą ki sta no wią je dy ną
ochro nę mia sta. Przy ko ście le uchwy co ny zo stał tyl ko
ka wa łe czek ota cza ją ce go go mu ru, z dwie ma ma ły mi
wie życz ka mi. Na to miast po po łu dnio wej stro nie stoi
jesz cze sta ry mur obron ny z 8 sła bo wy eks po no wa ny -
mi wie ża mi. Mur ten, oprócz ochro ny mia sta, słu żył ce -
lom go spo dar czym, po nie waż przy je go bra mach urzę -
do wa li po bor cy po dat ko wi, po bie ra ją cy opła ty
za prze jazd przez mia sto. Po stro nie ko ścio ła sta ła
jesz cze wów czas wy so ka wie ża ny ska, z któ rej ka mie -
nie w XIX wie ku, jak wspo mnia no już wcze śniej, zna la -
zły za sto so wa nie przy bu do wie są du okrę go we go. Od -
po wia da ją cej jej wie ży opol skiej, sto ją cej po dru giej
stro nie ryn ku, na ry ci nie Wer ne ra już nie wi dać. Po zo -
stał po niej tyl ko wy so ki, moc no wy pu kły łuk, wspię ty
o frag men ty mu rów, opa trzo ny pła sko rzeź bą św. Ur -
szu li; zbu rzo no go w 1860 ro ku. Przy stro nie po łu -
dnio wej, pa trząc na ry ci nę Wer ne ra, znaj du je się rów
po łą czo ny z rze ką Ści na wą. 

Opra co wa nie: Ma riusz Woź niak

Li te ra tu ra:  Pra sch ma Hans, Ge schich te der
Her r schaft Fal ken berg in Obe rschle sien, Fal ken berg
O/S. 1929.

Nie mo dliń skie mu ry miej skie

Nie mo dliń skie mu ry miej skie. Wi zu ali za cja kom pu te ro wa wy ko na na na ba zie fo to gra fii z 2008 ro ku. Ta -
ki wła śnie Nie mo dlin moż na by ło oglą dać jesz cze na po cząt ku lat sie dem dzie sią tych (XX w.) do pó ki szcze -
pa no wic kie łą ki nie zo sta ły za mie nio ne na wszech kró lu ją ce ogród ki dział ko we.


