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Dro dzy Czy tel ni cy!
Od da je my w Wa sze rę ce gru dnio we wy da nie „Pul su Nie mo dli na”,

w któ rym czuć at mos fe rę zbli ża ją cych się świąt. Two rzą ją za miesz czo ne ży -
cze nia oraz re la cje z od wie dzin świę te go Mi ko ła ja. Jest tak że ar ty kuł pod su -
mo wu ją cy ak cję Szla chet nej Pacz ki, któ ra po raz pierw szy w na szej gmi nie i,
ma my na dzie ję, że nie ostat ni, po mo gła wie lu po trze bu ją cym ro dzi nom, a tak -
że dar czyń com, my śleć o świę tach Bo że go Na ro dze nia z ra do ścią.

Za pra sza my do lek tu ry re la cji z świę ta gór ni cze go sta nu – Bar bór ki oraz
wy wia du z pre ze sem Ba zal tu -Gra cze An drze jem Miś tą, któ ry m.in. opo wia -
da o mi ja ją cym ro ku i przy szło ści ko pal ni. Rów nież wy wia du udzie li ła nam Pau -
li na Żmu da, Mi strzy ni Pu cha ru Pol ski w ka ra te ky oku shin w ka te go rii wie ko -
wej mło dzi czek. 

Za chę ca my do prze czy ta nia re por ta żu o Mo na rze w Gra czach, o któ -
rym, cho ciaż ist nie je już je de na ście lat, spo ro osób o nim nie wie, a je śli
tak, to nie wie le. 

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

Pro si my rów nież przy jąć naj ser decz niej sze ży cze nia pięk nych
Świąt Bo że go Na ro dze nia, ro dzin ne go cie pła, pod cho in ką pre -
zen tów, na sto le kar pia, a w ser cu wiel kiej ra do ści. Wszel kiej
po myśl no ści i zdro wia w No wym Ro ku ży czy
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Ży cze nia dla pre mie ra
Do nal da Tu ska

26 li sto pa da br. Re gio nal ny Ko -
mi tet ds. Ob wod nic Ny sy i Nie mo -
dli na wrę czył pre mie ro wi Do nal do -
wi Tu sko wi, któ ry prze by wał
z jed no dnio wą wi zy tą w Opo lu,
plan szę do ty czą cą bu do wy na szej
ob wod ni cy. Na od wro cie plan szy
zna la zły się ży cze nia dla pre mie ra:
„Ser decz ne ży cze nia zdro wia,
wszel kiej po myśl no ści, wia ry
w speł nie nie ma rzeń i kon se kwen -
cji w re ali za cji za pla no wa nych pro -
gra mów oraz in we sty cji ży czy Re -
gio nal ny Ko mi tet ds. Ob wod nic
Ny sy i Nie mo dli na”.
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Uro czy sto ści roz po czę to msza świę tą. W na bo -
żeń stwie od pra wia nym w pa ra fial nym ko ście le uczest -
ni czy li pra cow ni cy „ka mion ki” w ga lo wych mun du rach
i ich ro dzi ny. Ko lej nym punk tem ob cho dów świę ta by -
ła uro czy sta aka de mia w Za kła do wym Do mu Kul tu ry
w Gra czach. Roz po czy na jąc spo tka nie, pre zes spół ki An -
drzej Miś ta go rą co przy wi tał przy by łych go ści, na cze -
le z sa mo rzą dow ca mi gmi ny Nie mo dlin, pro bosz czem
gra czew skiej pa ra fii, by ły mi i obec ny mi pra cow ni ka mi
fir my oraz miesz kań ca mi Gra czy i gmi ny Nie mo dlin. 

– To ra do sne świę to, któ re ob cho dzi my, jest uko ro -
no wa niem te go, co ro bi my na co dzień w cią gu ca łe go
ro ku – po wie dział pre zes Miś ta. – Po zwól cie, że zło żę
wszyst kim gór ni kom, ca łej bra ci gór ni czej, naj lep sze ży -
cze nia bar bór ko we. Niech wam się da rzy przez na stęp -
ne la ta, niech wam szczę ście sprzy ja, że by śmy wszy scy
ra zem mo gli jesz cze coś ra zem zro bić nie tyl ko dla sie -
bie, ale rów nież dla na sze go oto cze nia.

Nie za po mnia no o gór ni kach, któ rzy ode szli
w ostat nim cza sie i ich pa mięć uczczo no ci szą.

Po ży cze niach od pre ze sa spół ki „Ba zal tu Gra cze”
przy szedł czas na wrę cze nie dy plo mów i na gród za słu -

żo nym pra cow ni kom ko pal ni, któ rzy otrzy my wa li je
z rąk pre ze sa An drze ja Miś ty oraz Prze wod ni czą ce go
Związ ku Za wo do we go Gór ni ków w Pol sce przy „Ba zalt
Gra cze” Bro ni sła wa Ślu sar ka.

„Za słu żo ny dla gór nic twa RP” otrzy ma li Bog dan
Krę pa i Zbi gniew Wię cek. Za 40 lat pra cy w gór nic twie
„zło tą od zna kę” i dy plom ho no ro wy oraz za 35 lat nie -
na gan nej pra cy w fir mie „Ba zalt Gra cze” na gro dę pie -
nięż ną otrzy mał Wła dy sław Ję drze jow ski. Za 35 lat
pra cy w gór nic twie „srebr ną od zna kę” i dy plom ho no -
ro wy oraz za 35 lat nie na gan nej pra cy w fir mie „Ba zalt
Gra cze” na gro dę pie nięż ną otrzy ma li: Sta ni sław Ra kow -
ski, Ze non Sa mek, Bo le sław Sa sak i Mi chał Szur gut.
Za 30 lat nie na gan nej pra cy w fir mie „Ba zalt Gra cze”
na gro dę pie nięż ną otrzy ma li: Be ata Sit ko, Ma rian Ja -
ku bow ski, Sta ni sław Smy kal i Zbi gniew Wię cek. Za 25
lat nie na gan nej pra cy w gór nic twie zło ty ze ga rek, „brą -
zo wą od zna kę” i ho no ro wy dy plom oraz na gro dę pie -
nięż ną otrzy ma li: Bog dan Czart, Ja ro sław Ko ne fał,
Adam Mic kie wicz i Jan Świercz. Na to miast od cho dzą -
cy na eme ry tu rę i ren tę za dłu go let nią pra cę w Spół ce
pa miąt ko wy gra wer ton i na gro dę pie nięż ną otrzy ma -

li: Sta ni sław Pie trak (42 la ta pra cy) i Piotr Wit kow ski (38
lat pra cy).

Wrę czo no rów nież od zna cze nia Związ ku Za wo do -
we go Gór ni ków w Pol sce przy „Ba zalt Gra cze”. „Ho no -
ro we kor dy” otrzy ma li Ma rek Lach i Ja cek Wi tos. „Zło -
ta od zna kę” za za słu gi dla Związ ku otrzy ma li
Mie czy sław Do bro czyń ski i Ja ro sław Szcze pań czyk.
„Srebr ną od zna kę” Ogól ne go Po ro zu mie nia Związ ku
Za wo do we go otrzy mał Adam Nie dziej ko. Od zna cze nie
Kon fe de ra cji ZZG w Pol sce otrzy mał To masz Ku char ski.

Swo je ży cze nia dla gra czew skie go sta nu gór ni cze -
go zło ży li bur mistrz Mi ro sław Stan kie wicz oraz prze -
wod ni czą cy ra dy miej skiej Ma riusz Niec karz. – Szcze -
rze gra tu lu je my i dzię ku je my Pań stwu i Pa nu Pre ze so wi
za to, że „Ba zalt -Gra cze” bar dzo do brze dzia ła i udzie -
la się w na szej gmi ny m.in. po przez or ga ni za cję co rocz -
nie bie gów Skal ni ka, ma łe go i du że go, utrzy my wa nie za -
kła do wej ochot ni czej stra ży po żar nej, pręż nie dzia ła ją cy
klub cy kli stów. Ży czy my, aby św. Bar ba ra ota cza ła was
zdro wiem i po myśl no ścią, i, przede wszyst kim, aby
przy szły rok, wzo rem obec ne go, obył się bez wy pad ków
– po wie dział Mi ro sław Stan kie wicz.

Bar bór kę ob cho dzą wszy scy gór ni cy,
nie tyl ko ci w spodniach, ale i w spód ni cy,
oraz licz na gru pa dzie ci i mło dzie ży,
któ ra do sym pa ty ków gór ni czej bra ci na le ży.

Po ofi cjal nej czę ści bar bór ko wych uro czy sto ści na -
stą pił wy stęp ar ty stycz ny dzie ci z przed szko la, szko ły
pod sta wo wej i gim na zjum w Gra czach. Re cy to wa ne
i śpie wa ne ży cze nia od naj młod szych, pły ną ce ze sce ny,
spo tka ły się zen tu zja zmem pu blicz no ści, któ rą więk szość
sta no wi li gór ni cy. Za to sal wy śmie chu wy wo łał skecz za -
pre zen to wa ny przez gim na zja li stów. W do brych hu mo -
rach go ście i go spo da rze uda li się na ro dzin na bie sia -
dę gór ni czą. Po zo sta je wraz z dzieć mi ży czyć:

Ży czy my Wam, gór ni cy, by ście dłu go ży li
I jesz cze na szym dzie ciom i wnu kom słu ży li.
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Zasłużeni dla górnictwa
pracownicy Bazaltu Gracze

Życzenia od najmłodszych

Bar bór ka w Gra czach
W dniu 3 grud nia br., w wi gi lię wspo mnie nia świę tej Bar ba ry,

spół ka „Ba zalt -Gra cze” ob cho dzi ła świę to gór ni ków.



„Puls Nie mo dli na”: Pra cu je pan od po -
nad czter dzie stu lat w gór nic twie, pra wie
czter dzie ści z nich w Gra czach. Czy
na prze strze ni tych lat bar dzo zmie ni ła się
ko pal nia i gór nic two w Gra czach?

An drzej Miś ta: Sa ma ko pal nia nie zmie ni ła
się aż tak bar dzo. Po dob na jest tech no lo gia ura bia -
nia i kru sze nia ska ły. Zmie ni ły się na to miast ma szy -
ny i urzą dze nia słu żą ce do te go ce lu. Na po cząt ku
lat sie dem dzie sią tych za ku pio no pierw sze, wte dy
no wo cze sne, ko par ki hy drau licz no -po wietrz ne oraz
sa mo cho dy tech no lo gicz ne do prze wo zu urob ku.
Tym sa mym wy eli mi no wa no trans port szy no wy,
pod no sząc znacz nie wy daj ność pro duk cji, co po -
zwo li ło na re ali za cję co raz więk szych pla nów pię cio -
let nich na rzu co nych przez sys tem. Każ da to na do -
rzu co na do pla nu mia ła ko lo sal ne zna cze nie.
W po ło wie lat 70-tych wy bu do wa no no wą gry sow -
nię i wpro wa dzo no te le wi zję prze my sło wą. Póź niej,
cięż ką pra cę wier ta cza ręcz ne go i strza ło we go za -
stą pio no mło ta mi hy drau licz ny mi do roz bi ja nia brył
nad ga ba ry to wych. Stop nio wo ogra ni cza no pra cę
ko biet na za kła dzie prze rób czym, a na po cząt ku
lat 90-tych cał ko wi cie wy co fa no ko bie ty z pra cy
na pro duk cji. Pra ca w za py le niu i ha ła sie, a na do -
da tek na trzy zmia ny, nie jest pra cą dla pań. Mo der -
ni za cja za kła du prze rób cze go i więk sza wy daj ność
ma szyn kru szą cych po zwo li ła na li kwi da cję trze ciej
zmia ny. Te raz pra cu je my na dwie zmia ny i przy do -
brej or ga ni za cji wy do by cie ba zal tu jest na po dob -
nym po zio mie, jak przed tem, a że pod sta wę pro duk -
cji sta no wią wy so ko war to ścio we gry sy
wy ko rzy sty wa ne do be to nów kon struk cyj nych, to
spół ka ma się do brze.

Ja ki wpływ mia ły zmia ny ustro jo we
po „89 i, na stęp nie, pry wa ty za cja?

Wte dy upa da ły ko pal nie od kryw ko we, szcze gól -
nie na Dol nym Ślą sku. Po wsta wa ły no we spół ki,

wcho dził ob cy ka pi tał. Dla jed nych by ło to wy ba wie -
nie, dla in nych du ży pro blem, gdyż na stę po wa ły
zwol nie nia i ro sło bez ro bo cie. U nas by ło ina czej, bo
za war li śmy po ro zu mie nie w tzw. „trój ką cie ber -
mudz kim”: dy rek cja, ra da pra cow ni ca i związ ki za -
wo do we usta li li, że nie bę dzie żad nych zwol nień, co
naj wy żej bę dzie my mniej za ra biać i tak jest do dzi -
siaj. A jak przyj dzie do bry czas i bę dzie nas stać, to
spry wa ty zu je my przed się bior stwo na swój spo -
sób. I tak się sta ło.

Nikt nie chciał ku pić ko pal ni w Gra -
czach?

By li chęt ni na kup no ko pal ni ba zal tu, ale by ło
to nie ko rzyst ne dla pra cow ni ków, wiec nie do szło
do sprze da ży. Do pry wa ty za cji ko pal ni do szło wte -
dy, gdy zgro ma dzi li śmy środ ki na ka pi tał za kła do -
wy i tak po wsta ła spół ka „pra cow ni cza”. Mo im
zda niem by ła to wte dy dla nas je dy na słusz na for -
ma prze kształ ce nia, gdyż uwłasz cza ła pra cow ni ków
ko pa ni i mo gli śmy sa mi de cy do wać o wła snym lo -
sie. Cho dzi ło nam przede wszyst kim o za cho wa nie
miejsc pra cy, ra cjo nal ną eks plo ata cję zło ża ba zal -
tu, a do pie ro w dal szej ko lej no ści o zy ski i dy wi den -
dy. Tra fi li śmy do brze, bo roz po czę ła się w po bli żu
bu do wa au to stra dy A4 i dzię ki te mu mo gli śmy za -
ro bić na po trzeb ne in we sty cje w no wo cze sne ma -
szy ny i urzą dze nia do prze ro bu ba zal tu. W prze ciw -
nym ra zie mo że był by po trzeb ny in we stor
z ze wnątrz, któ ry z pew no ścią my ślał by o jak naj -
szyb szym zwro cie za in we sto wa nych pie nię dzy. Wte -
dy też mu sie li by śmy zwięk szać wy do by cie, po mno -
żyć za in we sto wa ne środ ki, ale tym sa mym
skró ci li by śmy ży wot ko pal ni. A my prze cież tu taj
miesz ka my, ży je my w tym śro do wi sku i za le ży nam
na jak naj dłuż szym funk cjo no wa niu ko pal ni, bo pó -
ki co, jest na szą głów ną ży wi ciel ką. 

Ja ki był ostat ni rok dla ko pal ni?
Rok 2012 jest dla nas wy jąt ko wo trud ny. Prak -

tycz nie „Bar bór ka” jest pod su mo wa niem ro ku, gdyż
w grud niu już nie wie le mo że my nad ro bić, ale po wtó -
rzę, że trud ny nie zna czy – tra gicz ny. Je ste śmy pro -
du cen tem kru szyw wy so kiej ja ko ści zu ży wa nych
przede wszyst kim przy bu do wie obiek tów dro go -
wych, a tych by ło w na szym re gio nie nie co mniej,
więc za po trze bo wa nie na be ton kon struk cyj ny też
spa dło. Od bi ło się to na na szej sprze da ży i wy ni kach
te go ro ku. Po za tym na gro ma dze nie za pa sów

przed Eu ro 2012 wstrzy ma ło od bio ry w pierw szym
pół ro czu. Dru gie pół ro cze by ło już o wie le lep sze
i ma my na dzie ję na kon ty nu ację te go tren du w ro -
ku 2013, a bę dzie do brze. 

W ta kim ra zie, czy jest pan za do wo lo ny
z cze goś, je śli cho dzi o mi ja ją cy rok?

Tak, je stem za do wo lo ny, że fir ma na sza w mia -
rę po ra dzi ła so bie w tym trud nym okre sie. Co praw -
da, w dru gim pół ro czu nie osią gnę li śmy ty le, ile by -
śmy chcie li, ale na ty le wy star cza ją co, by
z opty mi zmem pa trzeć w przy szłość.

To ja kie są pla ny na przy szły rok? 
Chce my po pra wić sprze daż, za rów no na ryn ku

kru szyw, jak i ma te ria łów bu dow la nych do cie pla ją -
cych tzn. sty ro pia nu. Ma my na dzie ję na zwięk sza nie
pro duk cji sty ro pia nu i stop nio we prze cho dze nie
na in ny ry nek, bę dą cy kie dyś pod sta wą na sze go do -
cho du. W pew nym sen sie jest to wy mu szo ne kur czą -
cy mi się za so ba mi ba zal tu, bo za kil ka lat ko pal nia
prze sta nie fe dro wać i o lo sie fir my de cy do wać bę dzie
in ny ro dzaj dzia łal no ści.

Ba zalt -Gra cze an ga żu je się w wie le
przed się wzięć lo kal nych i wspie ra róż ne
in sty tu cje oraz jed nost ki. Prze cież jest to
nie eko no micz ne, nie przy no si zy sków.
Skąd ta ka po sta wa?

Zy ski czer pie my nie tyl ko z te go, co fir ma wy -
pro du ku je i sprze da, ale też waż ne jest to, jak je -
ste śmy wi dzia ni w na szym oto cze niu. Chcie li by -
śmy być po strze ga ni ja ko fir ma przy ja zna dla
śro do wi ska i dla te go ro bi my, co moż li we, by jak
naj mniej być uciąż li wym w od dzia ły wa niu na to
śro do wi sko. Po za tym sta ra my się po ma gać róż -
nym in sty tu cjom i sto wa rzy sze niom funk cjo nu ją -
cym na te re nie na szej gmi ny. Sa mi też or ga ni zu -
je my wie le im prez o cha rak te rze kul tu ral no
– spor to wym, ma jąc za ple cze w po sta ci za kła do -
we go do mu kul tu ry i sta dio nu pił kar skie go w Gra -
czach. Wy zna ję ta ką fi lo zo fię, że czło wiek jest naj -
waż niej szy, więc rów nież za kład pra cy jest dla
czło wie ka, a nie czło wiek dla za kła du. Ina czej mó -
wiąc, fir mę two rzą lu dzie i oni są pod mio tem
wszyst kich dzia łań. Je ste śmy so lą tej zie mi i, oczy -
wi ście, ko rzy sta my z da rów, ja ki mi nas ob da rzy ła.
Oby jak naj dłu żej roz sąd nie. Po zwo li Pan, że
wszyst kim, któ rzy do brze czy nią, po dzię ku ję i po -
zdro wię po gór ni cze mu „Szczęść Bo że”.

Za kład dla czło wie ka
Wy wiad z pre ze sem fir my „Ba zalt -Gra cze” An drze jem Miś tą.
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W dniu 6 grud nia br. w Świe tli cy Śro do -
wi sko wej w Nie mo dli nie od by ła się za ba -
wa mi ko łaj ko wa, w któ rej udział wzię ło 24
uczest ni ków – pod opiecz nych świe tli cy.

Głów ną, a za ra zem naj bar dziej wy cze ki wa ną
atrak cją te go po po łu dnia, by ło wrę cze nie mi ko łaj -
ko wych pa czek. Za nim jed nak każ dy z uczest ni ków
otrzy mał pe łen sło dy czy po da ru nek, od był się ma -
ły kon kurs ta len tów. Nie za bra kło chęt nych do pre -
zen to wa nia prac pla stycz nych, re cy to wa nia wier -

szy ków, śpie wa nia pio se nek, a wszyst ko to, oczy -
wi ście, z Mi ko ła jem w ro li głów nej. Po peł nych
emo cji wy stę pach, wrę cze niu pa czek i słod kim po -
czę stun ku, dzie ci spę dzi ły czas na wspól nej za ba -
wie ta necz nej.

Dzia łal ność Świe tli cy fi nan so wa na jest przez
bur mi strza Nie mo dli na ze środ ków wy ni ka ją cych
z re ali za cji Gmin ne go Pro gra mu Pro fi lak ty ki i Roz wią -
zy wa nia Pro ble mów Al ko ho lo wych oraz w Gmin ne -
go Pro gra mu Prze ciw dzia ła nia Nar ko ma nii.

Mi ko łaj ki w świe tli cy śro do wi sko wej

Na świe tli cy wiej skiej w Lip nie na przyj -
ście świę te go Mi ko ła ja cze ka ło kil ku dzie -
się cio ro ma łych miesz kań ców miej sco wo -
ści z ro dzi ca mi.

W świe tli cy wiej skiej, w ocze ki wa niu na przy by -
cie Mi ko ła ja, wspól nie ba wi li się dzie ci, mło dzież
i do ro śli. Do za ba wy i tań ca za chę cał pro fe sjo nal ny
DJ, a dla ła su chów przy go to wa no słod ki po czę stu nek
i na po je. Sa la by ła świą tecz nie przy stro jo na na przy -
by cie go ścia. 

Da le ka dro ga, ja ką z La po nii do Lip na prze był Mi -
ko łaj, z pew no ścią się opła ci ła, bo wszyst kie dzie cia ki
by ły za chwy co ne dłu go ocze ki wa nym go ściem i pre -
zen ta mi, któ re przy niósł. Dzie ci re cy to wa ły wier szy ki,
od po wia da ły na py ta nia Mi ko ła ja, np. po czym po -
znać, że jest praw dzi wy. Dzie ci na py ta nia od po wia -
da ły śpie wa ją co, z pew no ścią za słu ży ły więc na wspa -
nia łe na gro dy oraz pa miąt ko we zdję cie z Mi ko ła jem.

Or ga ni za to ra mi mi ko ła jo we go świę ta by li soł tys
Lip na Jan Gor czow ski i ra da so łec ka.

mk

Mi ko łaj
w Lip nie

Mi ko łaj od wie dził Sa dy
1 grud nia br. w Sa dach po raz dru gi

zor ga ni zo wa na zo sta ła za ba wa mi ko łaj -
ko wa, w któ rej uczest ni czy ło 34 dzie ci.

Mi ko ła jo wi nie strasz ny był mróz i śnieg. Dzie ci
są prze cież naj waż niej sze. Każ de z nich otrzy ma ło
od nie go wspa nia ły pre zent w za mian za wier szyk,
pio sen kę, mi łe sło wa. Dzie ci by ły bar dzo za do wo lo -
ne. Świet nie się ba wi ły wspól nie z go ściem z La po nii
i ro dzi ca mi.

Spo tka nie z Mi ko ła jem by ło moż li we dzię ki za an -
ga żo wa niu soł tys miej sco wo ści Mar ty Bier nac kiej,
człon ko wi ra dy so łec kiej, któ ry udo stęp nił sprzęt na -
gła śnia ją cy, a tak że dzię ki rad ne mu Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie Bar to szo wi Waj ma no wi, za pew nia jąc
słod ki po czę stu nek. Or ga ni za to rzy im pre zy dzię ku ją
ro dzi com, któ rzy ak tyw nie za an ga żo wa li się w przy -
go to wa nie mi ko ła jek. mk

Mi ko łaj ki w Bi blio te ce
5 grud nia br. na mi ko łaj ko we spo tka nie

do nie mo dliń skiej bi blio te ki przy by li ucznio -
wie z kla sy IIIa ze SP nr 1 w Nie mo dli nie.

Mło dzi czy tel ni cy z cie ka wo ścią obej rze li pre zen -
ta cję mul ti me dial ną o „Świę tym Mi ko ła ju” i per fek cyj -
nie od po wia da li na py ta nia do mi ko łaj ko we go qu izu:
„Co wie my o św. Mi ko ła ju?”. Nie za bra kło rów nież za -
baw i kon kur sów, któ re do star czy ły mnó stwo śmie chu
i po zy tyw nych emo cji: tj. po lo wa nie na cia stecz ko,
por tre ty Mi ko ła ja, zi mo wa zga duj -zga du la, ba lo no wy
Mi ko łaj oraz za ba wy ru cho wej „Mi ko łaj wy bie ra się
w po dróż”. W ra do sny i po god ny na strój wpra wi ły na -
szych go ści świą tecz ne pio sen ki. Czas upły nął wszyst -
kim w mi łej i we so łej at mos fe rze, na ra cze niu się sło -
dy cza mi, a na ko niec obej rze niu za baw ne go
świą tecz ne go fil mu ani mo wa ne go „Pa da Shrek”.

Do ro ta Ol szew ska

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

W dniach 5 i 6 grud nia br. dla wszyst kich dzie ci
uczest ni czą cych w za ję ciach pla stycz nych, mu zycz nych,
ta necz nych i te atral nych Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli -
nie, Mi ko łaj przy go to wał wiel ki kosz pe łen sło dy czy. 

Mi ły słod ki upo mi nek do sta li rów nież ro dzi ce od bie -
ra ją cy dzie ci po za ję ciach. Z pew no ścią ten sym pa tycz -
ny ak cent spra wił, że na nie jed nej bu zi po ja wił się te go
dnia uśmiech, zwłasz cza u naj młod szych. Red.
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Co wiem o Mo na rze? Pra wie nic.
Wiem, że za ło żył go Ma rek Ko -
tań ski, aby le czyć nar ko ma nów.
To wszyst ko. I wiem, że jest Mo -
nar w Gra czach, bo wi dzia łem
pa rę lat te mu drew nia ną ta bli cę
„Mo nar Gra cze”. Jest więc we
mnie zwy kłe za in te re so wa nie,
cie ka wość miej sca, któ re jest tak
bli sko, a tak ma ło o nim wiem.

Pierw szy w Mo na rze wi ta mnie Da rek. Jest kie row -
ni kiem SOM -u (Służ by Ochro ny Mo na ru), więc to je go
obo wią zek spraw dzić, kto przy cho dzi. Wie, że mam być
dzi siaj u nich. Pro wa dzi mnie do biu ra, że by mnie ko -
muś „sprze dać”, po nie waż nie ma cza su, aby się mną
zaj mo wać. Dzi siaj do dat ko wo jest jesz cze kie row ni -
kiem kuch ni i od po wia da za obiad dla trzy dzie stu pa -
cjen tów i ka dry. Tra fiam do po ko ju te ra peu tów. Ale to

nie jest do bre miej sce dla ko goś ob ce go, kie dy ktoś
przy cho dzi po roz ma wiać z te ra peu tą. Dla te go
z Agniesz ką – pra cu ją cą tam psy cho loż ką – roz ma wia -
my na ka na pie sto ją cej na ko ry ta rzu czę ści miesz kal -
nej. Mi ja ją nas męż czyź ni w róż nym wie ku, młod si
i star si. Kie dyś w Mo na rze w Gra czach by ły rów nież ko -
bie ty, jed nak od pa ru lat ośro dek przyj mu je tyl ko męż -
czyzn. Je den z nich py ta się o coś i kil ka krot nie sły szę
sło wo spo łecz ność.

– Sło wo spo łecz ność wy stę pu je tu taj w pa ru zna -
cze niach. Po pierw sze spo łecz ność to lu dzie, któ rzy
zo sta li przy ję ci do Mo na ru. Kie dy przy cho dzi pa cjent,
to on py ta spo łecz ność, czy oni wy ra ża ją zgo dę, że by
do łą czył do nich. Po dob nie jest z no wy mi te ra peu ta mi
czy wo lon ta riu sza mi – spo łecz ność mu si za ak cep to wać
tę oso bę. Spo łecz ność to tak że co dzien ne spo tka nia
gru py, na któ rych jest pro wa dzo na te ra pia. Oprócz te -
go jest jesz cze te ra pia in dy wi du al na, z każ dym osob -
no – tłu ma czy mi Agniesz ka. – Spo łecz ność te ra peu -
tycz na to tak że me to da te ra pii, któ ra po le ga na tym,
że pa cjen ci tu taj miesz ka ją, ży ją, sa mi so bie przy go to -

wu ją je dze nie, sa mi sprzą ta ją, sa mi zaj mu ją się do -
mem, go spo dar stwem, na szy mi zwie rzę ta mi i tak da -
lej. Prze by wa ją tu taj przez oko ło rok, bo ty le trwa nasz
pro gram te ra pii. Te ra pia jest kom plek so wa i trwa ty le,
po nie waż pro ble mem nie jest sa mo bra nie nar ko ty ków
czy al ko ho lu, tyl ko po wód, dla cze go da na oso ba mu -
sia ła brać al bo pić. 

Sex Pistols

Pod czas roz mo wy przy sia da się obok Ro man. Ro -
man uro dził się w sześć dzie sią tym ósmym i szyb ko do -
cho dzi my do wnio sku, że la ta sześć dzie sią te i sie dem -
dzie sią te w mu zy ce by ły naj lep sze. Ja mó wię Be atle si
i Led Zep pe lin, a Ro man – Sex Pi stols. I to nie jest przy -
pa dek, wy star czy spoj rzeć na je go ta tu aże, kol czy ki
i wło sy. Ro man jest rów nie bez po śred ni, jak ze spół, któ -
ry wy mie nił. – Wiesz, dla mnie ćpa nie i pi cie to był
chleb po wsze dni. Tak jak ka wę pi ję i jem śnia da nie, tak
dla mnie by ło pi cie i ćpa nie. Po dwu dzie stu kil ku la tach
ro bie nia te go, mnie to już nu dzi ło. Jed no i to sa mo

Mo nar to ży cie
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w kół ko: mar z nię cie, mok nię cie, ja kieś sta nie, pła ce nie,
kom bi no wa nie, kra dzie że. Ta kie błęd ne ko ło. Ja nie ży -
łem, we ge to wa łem.

Nie owi ja w ba weł nę, że był w wię zie niu i na kil ku
od wy kach. I że nie do sta nie ni gdy żad ne go kre dy tu, bo
jest w BIK -u. Py tam się go, czy mo gę na pi sać o tym,
o czym roz ma wia my. Zga dza się. Cho ciaż dzi siaj jest
od po wie dzial ny za sprzą ta nie, po ka że mi ośro dek.
Wy cho dzi my na ze wnątrz i wcho dzi my do każ de go bu -
dyn ku. Ko lej no zwie dzam ga raż, „zwie rząt kow nię”
z koń mi, owca mi i ku ra mi, po miesz cze nie z ka ja ka mi
i nar ta mi, in ne z ma te ria ła mi bu dow la ny mi, dom mo -
na row ców, sto lar nię. Jest też po miesz cze nie ze sce ną
oraz stu dio, któ re jest za mknię te. Ro man opo wia da
o tym, co wi dzi my i o so bie. – Nie pa trzę się na in nych
i ty le. Abym tyl ko osią gnął to, co chcę osią gnąć. Być
trzeź wym. Ko bie tę ja kąś zna leźć. Na trzeź wo wszyst -
ko le piej sma ku je.

Mi ja my ko lej nych miesz kań ców. Każ dy ma coś
do ro bo ty. Nie któ rzy są kie row ni ka mi da nej pra cy. Ro -
man też był. – Za dwa dni bę dzie osiem mie się cy
w Gra czach. Na wet nie wiem, kie dy trzy funk cje mi zle -
cia ły: „zwie rząt ko wy”, szef bu dow lan ki i kie row nik
SOM -u. Po co te funk cje? Po to, że by śmy coś prze ro bi -
li, cze goś się na uczy li.

Pozytywny wpis

Ro man wra ca do swo ich dzi siej szych obo wiąz -
ków, a ja chcę zo ba czyć stu dio, któ re by ło za mknię te.
Pro wa dzi mnie tam Pio trek, cho ciaż to ja do sta ję klucz,
a nie on. Dla cze go? Po nie waż jest jesz cze no wi cju -
szem, a nie do mow ni kiem. Po byt i le cze nie w ośrod ku
są po dzie lo ne na eta py, któ rym przy pa da ją spe cy ficz -
ne ce le, pra wa i obo wiąz ki. Kie dy przy cho dzisz do Mo -
na ru, to je steś ob ser wa to rem. Je śli spo łecz ność cie bie
przyj mie, zo sta jesz no wi cju szem, któ ry mu si so bie
przy swo ić za sa dy by cia w ośrod ku, pra cy w gru pie,
punk tu al no ści, etc. Po tem zo sta je się do mow ni kiem
i peł ni róż ne funk cje, np. kie row ni ka kuch ni. Da lej jest
opie kun, a pod ko niec po by tu zo sta je się mo na row cem.
Pio trek jest no wi cju szem w Gra czach po raz dru gi. – Le -
czy łem się w ze szłym ro ku, od lu te go. No i wy cią gnę -
ło mnie po tem na Wo od stock, na fe sti wa le. Ale wró ci -
łem tu taj, bo wi dzę po so bie, że to tal ny brak
per spek tyw. Al bo się za ćpam, al bo coś ze so bą zro bię.
Ta ka jest praw da. No przy kre to jest, ale praw dzi we. Tu -
taj mu szę być z ludź mi, roz ma wiać z ni mi. I to gra. To
na praw dę dzia ła, bo w tym mo men cie masz ja kieś
wspar cie, wie rzysz w to, co się tu taj dzie je. Ale w mo -
men cie, kie dy je steś tro chę z bo ku, to na praw dę za sta -
na wiasz się „co ja tu taj ro bię?”. I wiesz co? To jest
na pew no głu pie, bo jak nie skoń czę ośrod ka, to się wy -
huś tam i ty le. Każ dy ma in ny pro blem, ale opie ra się
na tych sa mych me cha ni zmach. Dla te go je ste śmy tu -
taj ra zem i mó wi my o so bie.

W sal ce prób roz ma wia my o mu zy ce, pol skim
i ame ry kań skim ra pie, o Ślą sku, Za głę biu, o two rze niu
na ha ju. Py tam się Piotr ka, czy ży cie na trzeź wo le piej
sma ku je, czy to praw da. – Ja sne. Nar ko man zwy kle
bie rze, nie da je. W związ ku z dru gą oso bą jest bier ny.
Ale kie dy je steś trzeź wy, to mo żesz coś tej dru giej oso -
bie dać, ko chać, dbać o nią, in te re so wać tym. To
wszyst ko jest coś, cze go wcze śniej nie ro bi łeś praw do -
po dob nie. I masz zwrot. Bo ty le, ile da jesz, ty le do cie -
bie wra ca. 

W Mo na rze w Gra czach jest ze spół roc ko wy i gru -
pa ra per ska. Tę ostat nią two rzy rów nież Pio trek. Wła -
śnie koń czą na gry wać pły tę i bę dą sta rać się zna leźć
ko goś, kto ich wy pro mu je. Po wsta je też te le dysk do jed -
ne go z ka wał ków. Je stem za sko czo ny. Nie spo dzie wa -
łem się, że ta kie rze czy dzie ją się w Mo na rze. Pio trek
kie dyś też: – Jak je cha łem pierw szy raz na le cze nie, to
wy obra ża łem so bie psy chia tryk. A by łem w ośrod ku,

w któ rym ro bi li śmy fil my, wer ni sa że, kon cer ty, ma lo wa -
li śmy graf fi ti, tań czy li śmy bre ak’a. To wszyst ko da się
ro bić na trzeź wo, wiesz. Po ka zu je się czło wie ko wi, któ -
ry np. ca łe ży cie ćpał i nic nie ro bił, że moż na coś ro -
bić po za tym. Ta ki czło wiek ma pierw sze po zy tyw ne
wpi sy i ma do cze go wra cać, nie do prze szło ści. Bu du -
je swo je no we ży cie. Su per przy kła dem jest to, że co ro -
ku jeź dzi my do Bie lic na nar ty. Po ło wa lu dzi ni gdy nie
jeź dzi ła na nar tach, a nie wy obra żasz so bie, jak są za -
do wo le ni i wspo mi na ją ten obóz. Coś ta kie go bu du je
trzeź wość.

Normalni ludzie

Po dro dze do kuch ni, do któ rej chcę zajść, że by zo -
ba czyć się z Dar kiem, któ ry pierw szy mnie przy wi tał
w Mo na rze, spo ty kam dwóch chło pa ków. Wi ta my się
i po zna je my. Py ta ją się, co tu taj ro bię, więc mó wię, że
chcę coś o Mo na rze w Gra czach na pi sać. – Su per. Pa -
rę osób w koń cu się do wie, że nor mal nie ży je my – mó -
wi To mek. – Bo tak na praw dę to lu dzie my ślą, że mo -
na ry to sa me ćpu ny, ja kieś re cy dy wy, wiesz, i tak da lej.
A to jest nie praw da. Nor mal ni lu dzie. Po pro stu za du -
żo w pew nym mo men cie cze goś by ło i czło wiek się po -
gu bił. Ja tu je stem od al ko ho lu. Wcze śniej ćpa łem, ale
wy le czy łem się. Po tem po sze dłem w dru gie, ucie kłem
po pro stu w dru gie. Te raz le czę się z al ko ho lu i te raz już
nie mam do cze go uciec (śmiech). Te raz bę dę sam so -
bie. Ucie kam w mu zy kę, książ ki. To jest pięk ne – trzeź -
wość. Na trzeź wo jest lep sza za jaw ka jak się gra w ze -
spo le. Mo żesz to opi sać, że ro bi my te atr, że ma my
gru pę ra po wą i dru gą, ta ką hard roc ko wą. Film też na -
gra li śmy.

Oglą da łeś film? – py ta się mnie Mi chał. – Mu sisz
go obej rzeć. Nie wyj dziesz do pó ki nie obej rzysz fil mu.
To już trze ci raz, jak sły szę o ja kimś fil mie, zro bio nym
przez nich. – Wi dzisz? Sa mi nor mal ni lu dzie – mó wi To -
mek. – No sa mi nor mal ni lu dzie – przy ta ku ję mu.
– No! No ba! – wy krzy ku je, od cho dząc do swo ich za -
jęć, a ja idę do kuch ni.

Z róż nych sto łó wek i ba rów mlecz nych mam utrwa -
lo ny ob raz ku cha rek w kuch ni, ko biet. Dla te go na po -
cząt ku dłu go przy glą dam się sze ściu czy sied miu męż -
czy znom w bia łych far tu chach, któ rzy przy go to wu ją
obiad. Do brze mi w kuch ni. Zmar z łem i mu szę tro chę
od ta jać. Że by jed nak nie sie dzieć i pa trzeć, jak in ni
pra cu ją, po ma gam Dar ko wi w obie ra niu ziem nia ków.
Tro chę jesz cze na dzi siaj, resz ta bę dzie na ju tro. Kie dy
roz ma wia my o świę tach, Mo na rze, o sil nej wo li przy wy -
cho dze niu z na ło gu, py tam się Dar ka, co chciał by o so -
bie na pi sać w ga ze cie, gdy by mógł. – Na pisz, że chciał -
bym zo ba czyć Ra fa ła Pa sierb ka, bo faj nie jeź dzi i ro bi
ta kie tri ki. Oglą da łem wszyst kie je go fil mi ki i jest świet -
ny. Do koń ca obie ra nia roz ma wia my o Ra fa le, o tym,
ile pra cy trze ba wło żyć w tre ning. Da rek nie mo że
uwie rzyć, że Ra fał nie chce miesz kać w USA i być spon -
so ro wa nym przez du ży kon cern. Kie dy koń czą się ziem -
nia ki i mam go dzi nę do obia du, po sta na wiam zo ba czyć
film. Da rek mó wi, że też w nim grał.

Hej że ho

Że bym nie oglą dał fil mu na kom pu te rze, ra zem
z Bła że jem idzie my do do mu mo na row ców, gdzie jest
sa la z te le wi zo rem. Na ścia nie za uwa żam du ży por tret
Mar ka Ko tań skie go. Są też drew nia ne ozdo by na ścia -
nie. Do my ślam się, że nie zo sta ło to ku pio ne, ale wy ko -
na ne. Zresz tą, jak wszyst ko w tym ośrod ku. Ku pu je się
to, cze go nie moż na wy ko nać sa me mu. A ostat nim
dzie łem jest fil mik pod ty tu łem „Hej że ho”. Moż na go
zo ba czyć w In ter ne cie na YouTu be’ie na ka na le „Sto wa -
rzy sze nie Ka me ra”.

– By ły u nas warsz ta ty fil mo we, trzy dni, za dar -
mo. Or ga ni zo wa li je zna jo mi na szej te ra peut ki, Sto -

wa rzy sze nie Ka me ra ze Szcze ci na. Mó wi li, że że by
zro bić ta ki pięt na sto mi nu to wy fil mik, to trze ba prze -
szło mie siąc, a my mie li śmy tyl ko trzy dni – opo wia -
da Bła żej. – Ak to rzy, mu zy ka, to wszyst ko na sze by ło.
Je den dzień, wiesz, to by ła bu rza mó zgów, każ dy ja -
kiś po mysł, wy cią gnę li śmy esen cję z te go i po wstał ten
film: ca sting, dwie dru ży ny, jed na z psy chia try ka,
dru ga ze wsi i wal ka. Dru gi dzień to ostre na gry wa -
nie od ra na do no cy. Każ dy był za coś od po wie dzial -
ny. Trze ci dzień to skła da nie te go wszyst kie go. Jak po -
tem po ka za li śmy, to wszy scy by li za chwy ce ni. Też
zjazd ro dzi ców był. Nie dość, że ku pa śmie chu, to jesz -
cze bar dzo im się po do ba ło. Mam ta ki po mysł, że by
na stro nie Mo na ru zor ga ni zo wać coś ta kie go, jak ga -
le ria. Że by by ły na tej ga le rii ośrod ki i że by by ło po ka -
zy wa ne, że coś na tych ośrod kach lu dzie ro bią, że coś
się dzie je faj ne go, że by to za chę ca ło in nych do przy -
jaz du. Ta ga le ria jest też po to, że by od cza ro wać
Mo nar. Kie dyś w Mo na rze by ło cięż ko, ale te raz jest
cał kiem ina czej. Tu się uczy my żyć nor mal nie. Uczy -
my się pra co wać, żyć ja ki miś za sa da mi, któ re obo wią -
zu ją wszyst kich. – My ślisz, że ta ki film po ma ga
w ucze niu się ży cia? – py tam go. Bła żej: – Nie wiem.
Mi mó wią, że ten film bar dzo mi po mógł, bo nie je -
stem już ta ki spię ty, bo du żo na pię cia jest we mnie.
Ale du żo mi po mógł, bo zro bi łem się bar dziej wy lu zo -
wa ny. Mu sia łem grać i po zwo li łem so bie w tym fil mie
na pa rę luź nych rze czy i ze szło ze mnie to wszyst -
ko. I w ten spo sób po mo gło, mo że tak bar dziej te ra -
peu tycz nie. In ni też się prze ła my wa li.

Być wolnym

Po obej rze niu fil mu idzie my na sto łów kę. Jest po -
ra obia du. Jest też sa tys fak cja gru py ku chen nej, bo
zdą ży li z przy go to wa niem, a nie by ło tak pro sto. Wiem,
że coś im nie za gra ło i w su mie mu sie li zro bić obiad
w pół to rej go dzi ny. Kie dy jem po si łek, któ ry zro bi li sa -
mi fa ce ci, my ślę po raz ko lej ny, że tu taj wszyst ko zo sta -
ło zro bio ne od po cząt ku przez sa mych pa cjen tów.
Prze cież przed je de na sto ma la ty by ły tu taj ba ra ki, wo -
kół bu dyn ki sta cji na sien nej, a po dru giej stro nie dro -
gi ko pal nia. Kom plet nie żad nych wa run ków, aby za -
miesz kać. A te raz do my, sto łów ka, wszyst kie
po miesz cze nia, któ re wi dzia łem, bo isko, szklar nia, wia -
ta, oczko. Ko lej ni lu dzie pra cu ją dla te go ośrod ka, dla
sie bie i in nych, dla na stęp nych, któ rzy tu taj przy ja dą.

– Ja wie rzę w to, że two rze nie cze goś no we go
wpły wa na czło wie ka do brze – mó wi Woj ciech Fi jał kow -
ski, za ło ży ciel i kie row nik Mo na ru w Gra czach. – Nie
ma lep szych efek tów te ra peu tycz nych, niż do strze ga -
nie, że ja mam na coś wpływ, że ja to zro bi łem, że tu -
taj jest ka wa łek mnie. Wie rzę, że po za psy cho te ra pią,
któ ra oczy wi ście jest naj istot niej sza, trze ba dać czło wie -
ko wi do świad czyć, jak faj nie jest być wol nym, jak faj nie
jest two rzyć, jak faj nie jest mieć na coś wpływ. Nie za -
leż nie od te go, czy bę dę mi strzem w ma lo wa niu ob ra -
zów, czy mi strzem w ko sze niu tra wy.

W cza sie tej roz mo wy, dzie lę się swo imi wra że nia -
mi. Tym, co zo ba czy łem, tym, co usły sza łem, ko go spo -
tka łem. Przede wszyst kim jed nak tym, jak zmie ni ło się
mo je wy obra że nie, czy po strze ga nie Mo na ru. Py tam
się też o to, czym jest Mo nar, mo je go roz mów cę.

– Mo nar to na zwa in sty tu cji. Na to miast to, co my
tu taj ro bi my, to jest na uka ży cia. Te ra pia jest jak by przy -
bli ża niem każ de go czło wie ka do umie jęt no ści spo łecz -
ne go funk cjo no wa nia: do funk cjo no wa nia w gru pie, ko -
mu ni ko wa nia się z in ny mi, do za zna cza nia swo ich
gra nic, do po ka zy wa nia uczuć we wła ści wy spo sób,
do po wstrzy my wa nia emo cji, któ re mo gą ko goś
skrzyw dzić. Ge ne ral nie rzecz bio rąc, Mo nar to jest ży -
cie. Te ra pia ma nas do nie go przy bli żyć.

Ma rek Krzy ża now ski



Roz mo wa
„Pul su Nie mo dli na”

z bur mi strzem Nie mo dli na
Mi ro sła wem

Stan kie wi czem.

„Puls Nie mo dli na”: Mi ja ko lej ny rok.
Czas na pod su mo wa nia i re flek sje. Ja ki
ten rok był dla pa na?

Mi ro sław Stan kie wicz: Oso bi ście – bar dzo
trud ny. Po czą tek ro ku to nie uda na pró ba prze pro wa -
dze nia re fe ren dum z licz ny mi po mó wie nia mi i obe lga -
mi kie ro wa ny mi pod mo im ad re sem. Póź niej
od re ago wa nie or ga ni zmu za koń czo ne po by tem
w szpi ta lu i wresz cie śmierć sio stry. Wszyst ko to bar -
dzo prze ży łem. W tych trud nych wa run kach oso bi -
stych uda ło się jed nak pro wa dzić spra wy gmi ny
w do brym kie run ku. Za koń czy li śmy dwa eta py ka na li -
za cji Nie mo dli na oraz prze bu do wę ulic śród mie ścia.
Zo sta ła wy re mon to wa na świe tli ca wiej ska w Rzę dzi -
wo jo wi cach. Pod pi sa li śmy umo wę na do fi nan so wa nie
bu do wy ka na li za cji w Wy dro wi cach. W wy mia rze in -
we sty cyj nym był to naj lep szy rok dla na szej gmi ny
od wie lu lat.

PN: Pa nie bur mi strzu – w ostat nim cza -
sie mie li śmy dwie blo ka dy dro gi kra jo wej
nr 46 przez miesz kań ców mia sta. Na ja -
kim eta pie jest na sza ob wod ni ca?

MS: W mi ja ją cym ro ku Ge ne ral na Dy rek cja
Dróg Kra jo wych i Au to strad w Opo lu za koń czy ła pro -
jek to wa nie na szej ob wod ni cy i po sia da wszyst kie
uzgod nie nia włącz nie z de cy zja mi śro do wi sko wy mi.
Pod pi sa łem umo wy na bez płat ne uży cze nie dzia łek
gmin nych w okre sie przy szłej bu do wy. Na mój wnio sek
ra da miej ska udzie li ła zgo dy na prze ka za nie dzia łek
gmin nych bez od szko do wań w miej scach, gdzie ma
prze bie gać ob wod ni ca. Ak tyw nie uczest ni czy łem
w spo tka niach z wła dza mi wo je wódz ki mi do ty czą cy mi
bu do wy ob wod ni cy Nie mo dli na. Zro bi łem wszyst ko,
aby ta in we sty cja zo sta ła roz po czę ta. Obec nie bra ku -
je jesz cze de cy zji po li tycz nych i fi nan so wych na szcze -

blu rzą du. Na to nie ste ty nie mam wpły wu. In for ma -
cje pły ną ce z War sza wy o bra ku de cy zji roz po czę cia
bu do wy ob wod ni cy na sze go mia sta wy wo ła ły za nie -
po ko je nie miesz kań ców. Stąd też znie cier pli wie nie
i pro te sty.

PN: Czy to ozna cza, że ob wod ni cy
na pew no nie bę dzie?

MS: Je dy ną pew ną rze czą jest to, że na pew no
kie dyś umrze my. Wszyst kie in ne zda rze nia są za wsze
moż li we. Oczy wi ście po zo sta je py ta nie: kie dy? Nie ina -
czej wy glą da spra wa ob wod ni cy. 

PN: W po przed nim wy wia dzie wspo mi -
nał pan o dzia ła niach oszczęd no ścio wych
do ty czą cych na szej oświa ty. Jak dzi siaj
one wy glą da ją?

MS: Mó wi łem o oszczęd no ściach we wszyst kich
sfe rach funk cjo no wa nia gmi ny ze wzglę du na ob -
ostrze nia wpro wa dza ne przez mi ni stra fi nan sów
w sto sun ku do wszyst kich sa mo rzą dów. Od oszczęd -
no ści w urzę dzie, do oszczęd no ści w go spo dar ce
miesz ka nio wej. Mó wi łem mię dzy in ny mi, że ta kich
oszczęd no ści po szu ku je my rów nież w oświa cie. Prze -
cho dząc do od po wie dzi na za da ne py ta nie, to w cią -
gu ostat nie go mie sią ca do szło do spo tka nia rad nych,
na uczy cie li i ro dzi ców z przed sta wi ciel ką Sto wa rzy sze -
nia Przy ja ciół Szkół Ka to lic kich w Czę sto cho wie, w ce -
lu za pre zen to wa nia mo de lu pro wa dze nia szko ły
i przed szko la w Gra bi nie przez to sto wa rzy sze nie.
Po tym spo tka niu zde cy do wa na więk szość ro dzi ców
(pra wie wszy scy) oraz na uczy cie li wy po wie dzia ła się
za utwo rze niem szko ły ka to lic kiej w Gra bi nie. W dniu
dzi siej szym bra ku je jed nak kie run ko wej de cy zji Ra dy
Miej skiej po pie ra ją cej lub od rzu ca ją cej ten mo del
funk cjo no wa nia oświa ty w Gra bi nie. W ce lu zre ali zo -
wa nia po stu la tów ro dzi ców oraz na uczy cie li z Gra bi -
na, do ty czą cych po wsta nia szko ły ka to lic kiej,
skie ro wa łem sto sow ne pro jek ty uchwał li kwi da cji ze -
spo łu szkol no -przed szkol ne go, szko ły i przed szko la tak,
aby od wrze śnia mo gły te jed nost ki być pro wa dzo ne
przez sto wa rzy sze nie z Czę sto cho wy. Pra gnę do dać,
że utwo rze nie szko ły ka to lic kiej mu si być po prze dzo -
ne li kwi da cją szko ły gmin nej. Ta ki jest wa ru nek sta wia -
ny przez to sto wa rzy sze nie. Osta tecz ną de cy zję
o kie run kach pro wa dze nia oświa ty w Gra bi nie po dej -
mie ra da miej ska.

PN: Czy to ozna cza, że prze ka za nie
do pro wa dze nia szko ły i przed szko la
w Gra bi nie fir mie z Grod ko wa jest już nie -
ak tu al ne?

MS: Oczy wi ście, że nie. Prze ka za nie szko ły
i przed szko la bez ich li kwi da cji na dal ist nie je. Ten kie -
ru nek dzia łań zo stał jed nak przy ję ty przez ra dę miej -
ską, któ ra nie zna ła jesz cze pro po zy cji sto wa rzy sze nia
z Czę sto cho wy, a tak że opi nii ro dzi ców i na uczy cie li,
do ty czą cych utwo rze nia szko ły ka to lic kiej. Te raz ma -
my dwie pro po zy cje. Z Grod ko wa i z Czę sto cho wy.
Obie bar dzo in te re su ją ce i co waż niej sze – da ją ce gmi -
nie zna czą ce oszczęd no ści w wy dat kach bu dże to -
wych. Ra da ma w tej chwi li znacz nie więk szy wy bór.
Cze kam na de cy zje w tej spra wie.

PN: A co ze sto łów ka mi szkol ny mi?
MS: Tak jak in for mo wa łem wcze śniej, po sił ki nie

mu szą być przy go to wy wa ne w każ dej, na wet naj -
mniej szej szko le. Po win ni śmy ra cjo na li zo wać kosz ty
funk cjo no wa nia na szej oświa ty. Stąd pro po zy cja, aby
przy go to wy wa niem obia dów za ję ła się do tych cza so -
wa gru pa ku cha rek, któ re go to wa ły by obia dy w jed -

nej lub mak sy mal nie dwóch szko łach. Pro po zy cja
utwo rze nia przez pra cow ni ce kuch ni spół dziel ni so cjal -
nej ob słu gu ją cej wszyst kie szko ły, nie zo sta ła przy ję ta,
a szko da. Gmi na za pew nia ła udo stęp nie nie po miesz -
czeń, urzą dzeń oraz wy po sa że nia za dar mo przy szłej
spół dziel ni do koń ca 2014 ro ku. Za pew nia li śmy fi nan -
so wa nie po sił ków przez OPS upraw nio nym ro dzi nom.
Nie ste ty tak ko rzyst ne wa run ki nie zna la zły za in te re so -
wa nia tych pań. Obec nie trwa ją roz mo wy rad nych, ro -
dzi ców i dy rek to rów szkół nad przy szłym mo de lem
funk cjo no wa nia kuch ni w sto łów kach szkol nych, któ re
by ły, są i bę dą. Prze cież sto łów ki szkol ne to nie tyl ko
kuch nie, ale i miej sca wy da wa nia po sił ków oraz sa le
kon sump cyj ne. Zmia na miej sca wy twa rza nia po sił ków
nie ozna cza, że nie bę dzie po sił ków w szko łach.
Na pew no nie bę dzie li kwi da cji sto łó wek szkol nych.
Wszy scy, któ rzy mó wią lub po wta rza ją in for ma cje o li -
kwi da cji sto łó wek szkol nych – mó wią nie praw dę.

PN: Pa nie bur mi strzu, czy ko niec ro ku
to tyl ko pro ble my?

MS: Ależ skąd ta kie przy pusz cze nia. Ży cie to ka -
lej do skop róż nych przy pad ków. I tych trud nych, ale
i tych do brych. Roz ma wia li śmy o spra wach trud nych,
wy ma ga ją cych w naj bliż szym cza sie ich roz wią za nia
i pod ję cia sto sow nych de cy zji. Ma my rów nież do czy -
nie nia – i to w zde cy do wa nej więk szo ści – z mi ły mi
i do bry mi wy da rze nia mi. O re kor do wym ro ku in we -
sty cyj nym już mó wi łem. Cie szą osią gnię cia na szej
mło dzie ży. Ma my mi strza świa ta w spor tach mo to -
cy klo wych oraz mi strzy nię Pol ski w ka ra te. Ko lej ne
spor to we osią gnię cia ma ją na si mło dzi spor tow cy
w pił ce noż nej, te ni sie sto ło wym, fo ot sa lu, siat ków ce
i ko szy ków ce. Roz wi ja swo ją dzia łal ność nie mo dliń ski
ZHP. Na si mło dzi wy cho wan ko wie Ośrod ka Kul tu ry
zy sku ją uzna nie we Wro cła wiu, Opo lu, ale tak że Dar -
ło wie. Kon kurs ry sun ku sa ty rycz ne go „Kar pik”, ob cho -
dzą cy 10-tą rocz ni cę uro dzin, zy skał naj wyż sze sło wa
uzna nia ze stro ny uczest ni ków oraz za pro szo nych go -
ści. Wspa nia le pro mo wa ne są osią gnię cia na szych
po ten ta tów w ho dow li kar pia – Go spo dar stwa Ry bac -
kie go w Nie mo dli nie oraz RSP w Wy dro wi cach. Na si
przed się bior cy, po mi mo wie lu kło po tów go spo dar -
czych, wspie ra ją roz wój spor tu, oświa ty i kul tu ry. Do -
brze funk cjo nu ją sto wa rzy sze nia zaj mu ją ce się
trud ny mi spra wa mi osób nie peł no spraw nych i star -
szych: Ca ri tas, PKPS oraz Na dzie ja. Nasz ZOL za my -
ka bie żą cy rok po raz ko lej ny z do dat nim wy ni kiem
fi nan so wym. Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na wspól nie
z Ośrod kiem Kul tu ry wspie ra po wsta nie Uni wer sy te -
tu Trze cie go Wie ku, któ re go in au gu ra cyj ne spo tka nie
prze wi dzia no po No wym Ro ku. Tych osią gnięć lu dzi
oraz in sty tu cji na szej gmi ny moż na wy li czać o wie le
wię cej. In sty tu cje te w swo ich dzia ła niach są wspie -
ra ne przez gmi nę. Wszyst kim tym, któ rzy przy czy ni li
się do roz wo ju na szej gmi ny w tym ro ku, wy ra żam sło -
wa po dzię ko wa nia i sza cun ku.

PN: Pa nie bur mi strzu, zbli ża ją się świę -
ta Bo że go Na ro dze nia oraz No wy Rok.
Cze go ży czy pan na szym czy tel ni kom?

MS: Ży czę, aby te świę ta upły nę ły w spo ko ju i ra -
do ści. Aby ła miąc się opłat kiem przy wi gi lij nym sto le,
nie za bra kło cie pła ro dzin ne go, zaś skła da ne ży cze nia
pły nę ły pro sto z na szych serc. Wszyst kim współ pra -
cow ni kom Pul su Nie mo dli na oraz czy tel ni kom ży czę
sa mych po god nych dni w 2013 ro ku. Ży czę du żo zdro -
wia i po ko ju, bo jed no bez dru gie go jest uboż sze.

PN: Dzię ku ję za roz mo wę.
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Spra woz da nie
Bur mi strza
Nie mo dli na

przed sta wio ne w cza sie
ob rad XXXIV Se sji Ra dy
Miej skiej Nie mo dli nie

Pa nie Prze wod ni czą cy, Wy so ka Ra do.

Mi nę ła po ło wa obec nej ka den cji sa mo rzą du.
Wy da je się, że jest to do bry mo ment na pod ję cie
dys ku sji o osią gnię ciach mi nio nych dwóch lat, ale
tak że o spra wach, któ re wy ma ga ją dal sze go do sko -
na le nia i, co waż niej sze, zre ali zo wa nia w naj bliż -
szych dwu dzie stu mie sią cach. Mó wię o mie sią cach,
a nie o la tach. Bo już w mie sią cach na le ży li czyć
zbli ża ją ce się ko lej ne wy bo ry sa mo rzą do we. Czas
szyb ko mi ja.

Przy po mnę, że na sza gmi na, mię dzy in ny mi,
w tej ka den cji zre ali zo wa ła: ka na li za cję Nie mo dli -
na – etap V i VI oraz Go ście jo wic, bu do wę uli cy No -
wej, prze bu do wę ulic śród mie ścia, bu do wę wia ty
przy stan ko wej przy uli cy Re ja, bu do wę 19 no wo cze -
snych pla ców za baw. Wy re mon to wa no za byt ko wą
la tar nię w Ryn ku, sa lę ślu bów UM, świe tli cę wiej ską
w Rzę dzi wo jo wi cach. Uno wo cze śnio no ba zę dy -
dak tycz ną w na szych pla ców kach oświa to wych po -
przez za ku py no wo cze snych pro gra mów lub urzą -
dzeń kom pu te ro wych. Współ uczest ni czy my
w po wsta niu two rzą cej się aglo me ra cji opol skiej.
Gmi na roz wią za ła na dzie się cio le cia pro blem skła -
do wa nia i uty li za cji od pa dów ko mu nal nych. Po -
przez róż ne go ro dza ju dzia ła nia po wstał pro jekt bu -
do wy ob wod ni cy Nie mo dli na.

Są to nie któ re, istot ne osią gnię cia obec nej ka -
den cji sa mo rzą du, któ re wpły wa ją lub wpły ną
na lep sze ży cie na szych miesz kań ców. Bę dą słu ży -
ły miesz kań com przez wie le lat. Te przy kła dy po -
twier dza ją rów no cze śnie sta rą za sa dę, że tam,
gdzie jest współ pra ca i do bra wo la, są rów nież
suk ce sy. 

Za tę współ pra cę chciał bym wszyst kim oso -
bom współ uczest ni czą cym w pro ce sie przy go to wa -
nia de cy zji i re ali za cji trud nych dzia łań po dzię ko -
wać. W szcze gól no ści rad nym po przed niej i obec nej
ka den cji, któ rzy wspie ra li dzia ła nia bur mi strza
i urzę du w dzie le uno wo cze śnie nia gmi ny.

Wy so ka Ra do, Sza now ni Pań stwo.
Za wsze po wsta je py ta nie: czy zro bi li śmy

wszyst ko, co by ło moż na dla spo łecz no ści lo kal nej?
Czy moż na by ło zro bić wię cej? Od po wiedź jest zło -
żo na, po nie waż nie wszyst ko za le ży od nas. Ale
tam, gdzie jest to moż li we i za leż ne od na szych, sa -
mo rzą do wych de cy zji – za brak od po wied nich de -
cy zji w od po wied nim cza sie od po wia da my my sa -
mi. Czę sto w tej ka den cji sa mo rzą du spo ty kam
się z po sta wa mi, któ re od bie ga ją od idei służ by pu -
blicz nej, dba ją o in te re sy wła sne lub swo ich ro dzin.
Cza sa mi pró bu ją uza leż nić po par cie sto sow nych
pro jek tów od de cy zji do brych dla nich sa mych.
Cza sa mi są na nich wy wie ra ne wpły wy ze wnętrz -
ne ze stro ny na szych opo nen tów lub grup po li -

tycz nych, chcą cych za wszel ką ce nę po wro tu
do wła dzy. Ta kie po sta wy win ni śmy eli mi no wać. Po -
win ni śmy kie ro wać się w swo ich dzia ła niach do -
brem in nych, je że li nie wszyst kich, to przy naj mniej
więk szo ści oby wa te li.

Przed na mi ko lej ne wy zwa nia. Za pew ne doj -
rze li śmy już do pod ję cia trud nych pro ble mów
zwią za nych z ni żem de mo gra ficz nym, ogra ni cza -
niem kosz tów funk cjo no wa nia gmi ny, a tak że
ochro ną naj uboż szych oby wa te li. Pro po nu ję więc
w naj bliż szych mie sią cach Wy so kiej Ra dzie pod -
ję cie dys ku sji na te mat naj waż niej szych wy zwań
i za dań, któ re po win ny być zre ali zo wa ne jesz cze
w tej ka den cji.

Spra woz da nie Bur mi strza Nie mo dli na
z dzia łal no ści mię dzy se syj nej

za okres od 10 paź dzier ni ka 2012 r.
do 12 grud nia 2012 r.

W okre sie spra woz daw czym:
● W dniu 10 paź dzier ni ka bur mistrz spo tkał się

z wła ści cie la mi ap tek funk cjo nu ją cych w gmi nie
w ce lu usta le nia za sad współ pra cy do ty czą cych
zbiór ki le ków prze ter mi no wa nych od miesz kań ców.

● W dniu 12 paź dzier ni ka bur mistrz spo tkał się
z dy rek to ra mi oraz naj lep szy mi na uczy cie la mi
w gmi nie z oka zji Dnia Edu ka cji Na ro do wej.

● W dniu 13 paź dzier ni ka bur mistrz uczest ni -
czył w ob cho dach 50-le cia Szko ły Pod sta wo wej
w Ro gach, skła da jąc po dzię ko wa nia by łym i obec -
nym na uczy cie lom oraz uczniom za wspa nia łe osią -
gnię cia szko ły w mi nio nym pół wie czu.

● W dniu 16 paź dzier ni ka bur mistrz uczest ni -
czył w spo tka niu sa mo rzą dów po wia tu opol skie go
z Ko men dan tem Miej skim Po li cji w Opo lu oraz ko -
men dan ta mi ko mi sa ria tów i po ste run ków po li cji.
Pod czas spo tka nia omó wio no ak tu al ne pro ble my
oraz dzia ła nia po li cji zwią za ne z eli mi no wa niem
prze stęp czo ści na te re nie po wia tu.

● W dniu 17 paź dzier ni ka bur mistrz spo tkał
się z na uczy cie la mi ZSP w Gra bi nie w ce lu omó -
wie nia pro po zy cji ob ni że nia kosz tów funk cjo no -
wa nia szko ły.

● W dniu 18 paź dzier ni ka bur mistrz wraz
z rad ny mi RM wzię li udział w spo tka niu na uczy cie -
li oraz za in te re so wa nej prze ję ciem szko ły fir my
z Grod ko wa, któ ra przed sta wi ła pro po zy cje wa -
run ków za trud nie nia na uczy cie li szko ły i przed -
szko la. Ko lej ne spo tka nie w tej spra wie, tym ra zem
z udzia łem ra dy ro dzi ców, od by ło się w dniu 23
paź dzier ni ka.

● W dniu 19 paź dzier ni ka bur mistrz wraz
z prze wod ni czą cy mi ko mi sji sta łych RM oraz wi ce -
prze wod ni czą cym RM spo tka li się z przy szłym wła -
ści cie lem nie mo dliń skie go zam ku oraz po zna li za -
mia ry do ty czą ce re stau ra cji te go obiek tu.

● W dniu 24 paź dzier ni ka bur mistrz spo tkał się
z pa nem Ra fa łem Pa sierb kiem – mi strzem świa ta
w akro ba tycz nych spor tach mo to cy klo wych, dzię ku -
jąc mło de mu mi strzo wi za dzia ła nia na rzecz pro -
mo cji gmi ny.

● W dniu 25 paź dzier ni ka bur mistrz wziął
udział w spo tka niu sa mo rzą dów two rzą cych po ro -
zu mie nie w spra wie pro wa dze nia spój nej po li ty ki
go spo da ro wa nia od pa da mi na te re nie dzia ła nia re -
gio nal nej in sta la cji za go spo da ro wa nia od pa dów
na skła do wi sku w Do masz ko wi cach pod Ny są. 

W tym sa mym dniu bur mistrz wrę czył w imie -
niu Pre zy den ta RP me da le za dłu go let nie po ży cie
mał żeń skie pa rom, któ re ob cho dzi ły wspa nia ły ju -
bi le usz 50-le cia związ ków mał żeń skich.

● W dniu 30 paź dzier ni ka bur mistrz spo tkał się
z in we sto rem ho len der skim za in te re so wa nym bu do -
wą miesz kań na te re nie Nie mo dli na. 

W tym sa mym dniu bur mistrz spo tkał się z ra -
dą pe da go gicz ną ZSP w Gra bi nie.

● W dniu 7 li sto pa da bur mistrz spo tkał się
z ko mi te tem ob cho dów 730-le cia lo ka cji Nie mo dli -
na i 70-tej rocz ni cy wy da rzeń wo łyń skich.

● W dniu 9 li sto pa da bur mistrz spo tkał się
z rol ni ka mi w ce lu kon sul ta cji do ty czą cych wy so ko -
ści po dat ku rol ne go w 2013 ro ku.

● W dniu 12 li sto pa da bur mistrz uczest ni czył
w spo tka niu ro dzi ców i na uczy cie li ze sta ro stą opol -
skim w ZS w Nie mo dli nie, pod czas któ re go oma wia -
ne by ły pro ble my oraz osią gnię cia tej szko ły.

● W dniu 13 li sto pa da od by ła się do dat ko wa
se sja RM uświet nio na wy stę pem pol skich dzie ci
z Do li ny na Ukra inie, któ re prze by wa ły w Nie mo dli -
nie na za pro sze nie bur mi strza.

● W dniu 14 li sto pa da go ść mi bur mi strza
i RM by li przed sta wi cie le gmi ny Pra sch ma
z Czech. W trak cie wi zy ty go ście zgło si li chęć na -
wią za nia bliż szych kon tak tów po mię dzy miesz -
kań ca mi obu gmin i pod pi sa nia umo wy o part ner -
stwie w 2013 ro ku.

● W dniach 16 i 17 li sto pa da od był się ju bi le -
uszo wy, dzie sią ty kon kurs ry sun ku sa ty rycz ne go
Kar pik 2012. Te go rocz na im pre za, wzbo ga co na
kon fe ren cją na uko wą oraz po ka za mi i kon kur sa mi
ku li nar ny mi zwią za ny mi z ry ba mi i ry bac twem, cie -
szy ła się du żym za in te re so wa niem miesz kań ców
oraz tu ry stów. Pod czas Kar pi ka go ści li śmy de le ga -
cje za gra nicz ne z za przy jaź nio nych gmin: Do li ny
na Ukra inie oraz Śti tów z Czech. Po my sło daw cy
tej im pre zy, pa nu Mi cha ło wi Gra czy ko wi oraz oso -
bom, któ re przy czy ni ły się do roz wo ju te go kon kur -
su, skła dam wy ra zy po dzię ko wa nia i uzna nia
za wkład pra cy przy czy nia ją cy się do pro mo cji na -
szej gmi ny.

● W dniu 19 li sto pa da bur mistrz uczest ni czył
w spo tka niu z mi ni ster roz wo ju re gio nal ne go po -
świę co ne mu przy go to wa niom do po dzia łu i ab -
sorp cji środ ków w no wej per spek ty wie bu dże tu UE
na la ta 2014-2020.

● W dniu 20 li sto pa da z ini cja ty wy bur mi strza
od by ło się ro bo cze spo tka nie sta ro sty opol skie go,
dy rek to ra ZS w Nie mo dli nie oraz rad nych RM
w spra wie wzbo ga ce nia ofer ty edu ka cyj nej na sze -
go LO w związ ku z ma le ją cym za in te re so wa niem
uczniów na uką w tej szko le.

● W dniu 26 li sto pa da od by ło się spo tka nie sa -
mo rzą dow ców wo je wódz twa opol skie go z Pre mie -
rem RP Do nal dem Tu skiem. Pod czas spo tka nia Re -
gio nal ny Ko mi tet Mo ni to ru ją cy bu do wę ob wod nic
Ny sy i Nie mo dli na wrę czył pre mie ro wi pe ty cję
w spra wie przy spie sze nia bu do wy obu ob wod nic.

● W dniu 27 li sto pa da od by ło się spo tka nie
pra cow ni ków urzę dów miej skich Ny sy i Nie mo dli na
od po wie dzial nych za przy go to wa nie i wdro że nie
za sad go spo dar ki od pa da mi. Pod czas spo tka nia
do pre cy zo wa ne zo sta ły za pi sy do ty czą ce mo de lu
se gre ga cji od pa dów na te re nie na szej gmi ny.

● W dniu 28 li sto pa da go ściem bur mi strza
był pan Krzysz tof Żmu da, oj ciec Pau li ny, ak tu al nej
mi strzy ni Pol ski mło dzi czek w ka ra te. Bur mistrz po -
gra tu lo wał wspa nia łych osią gnięć spor to wych i wy -
cho waw czych. Pau li na Żmu da bę dzie re pre zen to -
wa ła nasz kraj na przy szło rocz nych Mi strzo stwach
Eu ro py w tej dys cy pli nie spor tu.

Bur mistrz
Mi ro sław Stan kie wicz
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XXXIII  Sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie
W dniu 29 listopada 2012 r. odbyła się XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie w kadencji 2010-

2014, podczas której, po rozpatrzeniu projektów uchwał, podjęto nw. uchwały:
● uchwała Nr XXXIII/189/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie

zamiaru przekazania placówek oświatowych do prowadzenia przez osoby  fizyczne,
● uchwała Nr XXXIII/190/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca

uchwałę w sprawie strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Niemodlin,
● uchwała Nr XXXIII/191/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013, 

● uchwala Nr XXXIII/192/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie
„Programu współpracy gminy Niemodlin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”, 

● uchwala Nr XXXIII/193/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem  Gminy Niemodlin na
lata 2013-2017,

● uchwała Nr XXXIII/194/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania
lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata,

● uchwała Nr XXXIII/195/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku, przyjmowanej jako
podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Niemodlin,

● uchwała Nr XXXIII/196/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie
zmian budżetu gminy Niemodlin na rok 2012,

● uchwała Nr XXXIII/197/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie
wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej
w Graczach” oraz przyjęcie środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pt. „System zielonych inwestycji (GIS – Green
Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”,

● uchwala Nr XXXIII/198/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie
udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia  Najświętszej Marii Panny w Niemodlinie,

● uchwała Nr XXXIII/199/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Niemodlin,

● uchwała Nr XXXIII/200/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

● uchwała Nr XXXIII/201/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 listopada 2012 r.  w sprawie
skargi na działalność Burmistrza Niemodlina.

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

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie
W dniu 12 grudnia 2012 r. odbyła się XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie w kadencji 2010-

2014, podczas której, po rozpatrzeniu projektów uchwał, podjęto nw. uchwały:
● Uchwała nr XXXIV /202/ 12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie

rozpoczęcia realizacji obwodnicy Niemodlina.
● Uchwała nr XXXIV /203/ 12Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niemodlin.
● Uchwała nr XXXIV /204/ 12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

● Uchwała nr XXXIV /205/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie
wyboru metody ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie   odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki
tej opłaty.

● Uchwała nr XXXIV /206/ 12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

● Uchwała nr XXXIV /207/ l2 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie
wzoru i terminów składania przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

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

Insp. GCR UM 
Zenon Romańczukiewicz

Zi ma ata ku je.
Przy po mnij my więc
o pew nych obo wiąz kach

Wła ści ciel, za rząd ca bu dyn ku, użyt -
kow ni cy te re nów słu żą cych ko mu ni ka -
cji pu blicz nej oraz za rząd cy dróg mo gą
zo stać uka ra ni jed no ra zo wym man da -
tem w wy so ko ści co naj mniej 500 zł
za nie usu wa nie lo du, śnie gu i bło ta.
Na to miast sąd ma pra wo uka rać ich
ka rą w wy so ko ści wie lo krot no ści tej
kwo ty. Od po wia da ją też za wy pad ki
na pod le ga ją cym im te re nie i sąd mo że
od nich za są dzić od szko do wa nie oraz
za dość uczy nie nie dla po szko do wa nych.

Na pod sta wie art. 5 ust. 1 pkt 4 usta wy
o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach
(tekst jedn. DzU z 2005 r. nr 236, poz. 2008 ze
zm.) za usu wa nie śnie gu i lo du z chod ni ka po ło -
żo ne go wzdłuż nie ru cho mo ści od po wia da wła ści -
ciel lub za rząd ca. Ta kim chod ni kiem jest wy dzie -
lo na część dro gi pu blicz nej, któ ra słu ży do ru chu
pie sze go i jest po ło żo na bez po śred nio przy nie ru -
cho mo ści. Na wła ści cie lu i za rząd cy cią ży rów nież
obo wią zek od śnie ża nia i usu wa nia lo du, któ ry za -
le ga w bra mie i na po dwó rzu po se sji. 

Gdy nie ru cho mość ma kil ku współ wła ści cie li, to
ten obo wią zek ob cią ża ich so li dar nie. Oprócz wła -
ści cie li bu dyn ku za od śnie ża nie od po wia da ją rów -
nież użyt kow ni cy wie czy ści, jed nost ki or ga ni za cyj ne,
za rząd cy oraz in ni użyt kow ni cy, a tak że in ne pod -
mio ty, któ re nią wła da ją. Chod nik po ło żo ny wzdłuż
na le żą cej donich nie ru cho mo ści mu szą od śnie żyć
na wet wów czas, gdy stoi na nim kiosk, po nie waż
na wła ści cie lu kio sku nie cią ży ta ki obo wią zek.

Wła ści ciel nie ru cho mo ści nie mu si od śnie żać
i usu wać lo du z chod ni ka, na któ rym znaj du je się
płat ny po stój lub część prze zna czo na na od płat -
ne par ko wa nie sa mo cho dów. Wte dy śnieg i lód
z tej po wierzch ni mu si usu nąć za rząd dro gi, któ -
ry po bie ra opła ty od wła ści cie li par ku ją cych sa -
mo cho dów.

Wła ści ciel po se sji mu si też za dbać o usu wa -
nie so pli z da chów za bu do wań znaj du ją cych się
na je go te re nie, a tak że o po zby cie się stam tąd
nad mia ru śnie gu.

Obo wiąz kiem wła ści cie la bu dyn ku jest też
uprząt nię cie za lę ga ją ce go śnie gu z da chu. Wła -
ści cie le lub za rząd cy, któ rzy nie wy wią żą się z obo -
wiąz ku od śnie ża nia da chu, mo gą zo stać uka ra -
ni. Mo że rów nież zo stać wpro wa dzo ny
na tych mia sto wy za kaz uży wa nia obiek tu, co do -
ty czy szcze gól nie hi per mar ke tów, hal spor to wych
lub tar go wych oraz ma ga zy nów wów czas, gdy
za le ga ją cy na da chu śnieg sta no wi za gro że nie
dla ży cia i zdro wia ludz kie go.

Naj gor sza jest sy tu acja, gdy śnieg roz pu ści
się w ja kimś stop niu, na stęp nie za mar z nie,
a na nim zbie ra ją na stęp ne war stwy. Gdy śnieg
za mie nia się w lód, wa ży ty le co wo da, czy li metr
sze ścien ny i wa ży bli sko to nę.

Ja ka jest ka ra za nie od śnie ża nie?
Zgod nie z art. 117 ko dek su wy kro czeń, każ -

dy kto nie wy wią zu je się z obo wiąz ku utrzy ma nia
po rząd ku w ob rę bie swo jej nie ru cho mo ści, pod -
le ga ka rze grzyw ny do 1500 zło tych al bo ka rze
na ga ny. O czym przy po mi na ją:

Gmin ne Cen trum Re ago wa nia
i Straż Miej ska
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Sza now ni Miesz kań cy
Od 1 stycz nia 2012 ro ku we szła w ży cie usta wa z dnia 1 lip -
ca 2011 ro ku o zmia nie usta wy o utrzy ma niu czy sto ści i po -
rząd ku w gmi nach. 

Usta wa ta wpro wa dza z dniem 1 lip ca 2013 ro ku no wy sys tem go spo da ro wa nia od -
pa da mi ko mu nal ny mi. Zmia ną w sto sun ku do obo wią zu ją cych do tych czas za sad bę dzie to,
że gmi na z dniem 1 lip ca 2013 ro ku sta nie się pod mio tem od po wie dzial nym za go spo da ro wa -
nie od pa da mi ko mu nal ny mi, zo bo wią za nym do zor ga ni zo wa nia ich od bio ru, trans por tui za go -
spo da ro wa nia. W za mian za świad cze nie wy żej wy mie nio nych usług wła ści cie le nie ru cho mo ści
bę dą wno sić do gmi ny opła tę za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi.

O wy so ko ści opłat de cy du je Ra da Miej ska i bę dą one jed na ko we dla wszyst kich miesz kań -
ców. Wła ści ciel nie ru cho mo ści zo bo wią za ny bę dzie do zło że nia de kla ra cji w ter mi nie okre ślo nym
w uchwa le Ra dy Miej skiej. De kla ra cja bę dzie pod sta wą do na li cze nia opła ty za go spo da ro wa -
nie od pa da mi ko mu nal ny mi, a opła ta ta bę dzie za wie ra ła kosz ty zbie ra nia, od bio ru, trans por -
tu, od zy sku, uniesz ko dli wia nia od pa dów, funk cjo no wa nia punk tu se lek tyw ne go zbie ra nia od pa -
dów oraz kosz ty ad mi ni stra cyj ne. 

Rów nież w dro dze uchwa ły gmi na usta la spo sób świad cze nia usług w za kre sie od bie ra nia
i go spo da ro wa nia od pa da mi. 

Z chwi lą wpro wa dze nia no we go sys te mu, wła ści cie le nie ru cho mo ści nie bę dą za wie ra li umów
na od biór od pa dów ko mu nal nych z przed się bior cą po sia da ją cym ze zwo le nie na pro wa dze nie
dzia łal no ści w tym za kre sie. Gmi na uczy ni to za nich. To gmi na w dro dze prze tar gu wy ło ni przed -
się bior cę, któ ry na jej te re nie zaj mie się wy wo zem od pa dów, tzn. bę dzie od bie rał od wła ści cie li
nie ru cho mo ści od pa dy ko mu nal ne nie se gre go wa ne i ze bra ne se lek tyw nie (po se gre go wa ne).

Co za tem zmia ny w sys te mie go spo da ro wa nia od pa da mi ko mu nal ny mi
ozna cza ją dla miesz kań ca?

• Po pierw sze, brak ko niecz no ści za wie ra nia sa mo dziel nie umów z fir mą zaj mu ją cą się wy -
wo zem od pa dów, bo zaj mie się tym gmi na. Wła ści cie le nie ru cho mo ści po win ni roz wią zać do tych -
cza so we umo wy na od biór od pa dów z fir ma mi wy wo zo wy mi, ze skut kiem na dzień 30 czerw -
ca 2013 ro ku.

• Po dru gie, bę dą sto so wa ne niż sze opła ty za od pa dy se gre go wa ne niż za od pa dy nie se -
gre go wa ne, opła cal na więc bę dzie se gre ga cja od pa dów. 

• Po trze cie, go spo da ro wa nie od pa da mi w spo sób nie zgod ny z prze pi sa mi usta wy (np. wy -
wóz śmie ci do la su) nie bę dzie skut ko wa ło zmniej sze niem wy so ko ści na leż nej gmi nie opła ty.
Wszyst kie od pa dy zo sta ną ode bra ne przez gmi nę. Nie bę dzie po trze by „ro bie nia” dzi kich wy sy -
pisk śmie ci.

Kto nie od czu je zmian?

Nie ule gną zmia nie za sa dy sys te mu go spo da ro wa nia od pa da mi ko mu nal ny mi na te re nie
nie ru cho mo ści nie za miesz ka łych, np. szko ły, urzę dy, przed się bior stwa, ho te le, skle py. Ich wła ści -
cie le na dal bę dą zo bo wią za ni do za war cia umo wy na od biór od pa dów z fir mą świad czą cą usłu -
gi wy wo zu od pa dów.

W imie niu wła ści cie li miesz kań w bu dyn kach wie lo lo ka lo wych de kla ra cję o wy so ko ści opła -
ty bę dą skła da li za rząd cy bądź ad mi ni stra to rzy nie ru cho mo ści.

Re asu mu jąc:

Wła ści cie le nie ru cho mo ści bę dą mie li obo wią zek:

1. Wy po sa żyć nie ru cho mość w po jem ni ki na od pa dy ko mu nal ne.

2. Zło żyć w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli nie de kla ra cję o wy so ko ści opła ty za go spo da ro -
wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi. Wła ści ciel sa mo dziel nie wy li czy wy so kość opła ty na pod sta wie
wa run ków okre ślo nych uchwa łą Ra dy Miej skiej.

3. Wno sić do ka sy Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie lub na je go kon to ban ko we opła tę za go -
spo da ro wa nie przez gmi nę od pa da mi ko mu nal ny mi. Opła tę na le ża ło bę dzie wno sić bez ocze -
ki wa nia na ra chu nek bądź we zwa nie do za pła ty (po dob nie jak w przy pad ku po dat ku od nie ru -
cho mo ści). Opła ta bę dzie wno szo na w ter mi nach okre ślo nych uchwa łą Ra dy Miej skiej.

O szcze gó łach no wych za sad go spo da ro wa nia od pa da mi ko mu nal ny mi, miesz kań cy gmi -
ny Nie mo dlin do wie dzą się pod czas pro wa dzo nej przez gmi nę kam pa nii in for ma cyj no – edu ka -
cyj nej od stycz nia 2013 ro ku.

UCHWA ŁA Nr XXXIV/203/12 
RA DY MIEJ SKIEJ
w NIE MO DLI NIE
z dnia 12 grud nia 2012r.

w spra wie Re gu la mi nu utrzy ma nia czy -
sto ści i po rząd ku na te re nie Gmi ny Nie -
mo dlin.

Na pod sta wie art. 4 ust. 1 i 2 usta wy z dnia 13
wrze śnia 1996 r. o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd -
ku w gmi nach (Dz. U. z 2012r. poz. 391) oraz art. 18
ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 usta wy z dnia 8 mar -
ca 1990 r. o sa mo rzą dzie gmin nym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) po za się -
gnię ciu opi nii Pań stwo we go Po wia to we go In spek -
to ra Sa ni tar ne go w Opo lu, Ra da Miej ska w Nie -
mo dli nie uchwa la, co na stę pu je:

§ 1. 
Przyj mu je się Re gu la min utrzy ma nia czy sto -

ści i po rząd ku na te re nie Gmi ny Nie mo dlin, sta -
no wią cy za łącz nik do ni niej szej uchwa ły.

§ 2. 
Wy ko na nie uchwa ły po wie rza się Bur mi -

strzo wi Nie mo dli na. 
§ 3.
1. Uchwa ła pod le ga ogło sze niu w Dzien ni ku

Urzę do wym Wo je wódz twa Opol skie go i wcho dzi
w ży cie po upły wie 14 dni od da ty ogło sze nia z mo -
cą obo wią zu ją cą od 1 stycz nia 2013 r.

2. Uchwa ła pod le ga po da niu do pu blicz nej
wia do mo ści zgod nie z § 116 Sta tu tu Gmi ny Nie -
mo dlin.

Prze wod ni czą cy Ra dy
Ma riusz Niec karz

Za łącz nik 
do uchwa ły Nr XXXIV/203/12
Ra dy Miej skiej Nie mo dli nie
z dnia 12 grud nia 2012r.

Re gu la min utrzy ma nia czy sto ści i po -
rząd ku na te re nie Gmi ny Nie mo dlin.

ROZ DZIAŁ I

Wy ma ga nia w za kre sie utrzy ma nia czy sto ści
i po rząd ku na te re nie nie ru cho mo ści.

§ 1. 
1. Wła ści cie le nie ru cho mo ści za pew nia ją

utrzy ma nie czy sto ści i po rząd ku po przez: 
1) wy po sa że nie nie ru cho mo ści we wła snym

za kre sie w po jem ni ki opi sa ne w § 4 ust. 1 i 2 ni -
niej sze go Re gu la mi nu oraz utrzy my wa nie ich w od -
po wied nim sta nie sa ni tar nym po rząd ko wym
i tech nicz nym;

2) se lek tyw ne zbie ra nie na stę pu ją cych ro dza -
jów od pa dów ko mu nal nych: 

a) ma ku la tu ry, kar to nu i tek tu ry, opa ko wań
wie lo ma te ria ło wych, 

b) two rzyw sztucz nych, 
c) od pa dów bio de gra do wal nych, w tym zie -

lo nych, 
d) opa ko wań ze szkła,
e) me ta li, 
f) prze ter mi no wa nych le ków i che mi ka liów,
g) od pa dów nie bez piecz nych, 



h) zu ży te go sprzę tu elek trycz ne go i elek tro -
nicz ne go,

i) zu ży tych ba te rii i aku mu la to rów,
j) zu ży tych opon,
k) me bli i in nych od pa dów wiel ko ga ba ry to -

wych,
l) od pa dów bu dow la nych i roz biór ko wych po -

cho dzą cych z prac re mon to wych. 

2. Od pa dy, o któ rych mo wa w ust. 1 pkt 2 wła -
ści cie le nie ru cho mo ści obo wią za ni są zbie rać nie -
zwłocz nie od chwi li ich po wsta nia. 

3. Od pa dy bu dow la ne ze bra ne na nie ru cho -
mo ści, któ re po wsta ły przy bu do wie, roz bu do wie
lub roz biór ce bu dyn ków czy obiek tów bu dow la -
nych, wła ści ciel nie ru cho mo ści zo bo wią za ny jest
usu nąć je na swój koszt. 

§ 2.
Wła ści cie le nie ru cho mo ści, uprzą ta jąc bło to,

śnieg, lód oraz in ne za nie czysz cze nia z chod ni ka
oraz in nych czę ści nie ru cho mo ści udo stęp nio nych
do użyt ku pu blicz ne go, ma ją obo wią zek usu nąć
je nie zwłocz nie, w miej sca gdzie nie bę dą po wo -
do wać za kłó ceń w ru chu po jaz dów i pie szych. 

§ 3.
1. My cie po jaz dów sa mo cho do wych po za

myj nia mi mo że od by wać się przy uży ciu środ ków
bio de gra do wal nych, pod wa run ka mi:

1) my cia na utwar dzo nych czę ściach
nie ru cho mo ści, do któ rych po sia da
się ty tuł praw ny lub za zgo dą jej wła -
ści cie la, w spo sób wy klu cza ją cy
bez po śred nie prze do sta wa nie się
ście ków do zbior ni ków wod nych lub
do zie mi;

2) nie za nie czysz cza nia śro do wi ska po -
przez od pro wa dza nie po wsta ją cych
ście ków do ka na li za cji sa ni tar nej lub
zbior ni ka bez od pły wo we go, po uprzed -
nim ich przej ściu przez od stoj nik i se -
pa ra tor ro po po chod nych.

2. Na pra wa po jaz dów sa mo cho do wych po -
za warsz ta ta mi sa mo cho do wy mi mo że od by wać
się wy łącz nie pod wa run ka mi:

1)  do ko ny wa nia na praw na utwar dzo -
nych na wierzch niach i nie za nie czysz -
cza nia śro do wi ska;

2) gro ma dze nia po wsta ją cych od pa dów
w prze zna czo nych do te go ce lu po jem -
ni kach;

3) do ko ny wa nia tych czyn no ści na nie ru -
cho mo ści, do któ rej po sia da się ty tuł
praw ny lub za zgo dą jej wła ści cie la.

ROZ DZIAŁ II

Ro dza je i mi ni mal na po jem ność po jem ni ków
prze zna czo nych do zbie ra nia od pa dów ko mu nal -
nych na te re nie nie ru cho mo ści oraz na dro gach
pu blicz nych oraz wa run ki roz miesz cza nia tych po -
jem ni ków i ich utrzy ma nia w od po wied nim sta -
nie sa ni tar nym, po rząd ko wym i tech nicz nym.

§ 4.
1. Usta la się na stę pu ją ce ro dza je po jem ni ków

prze zna czo nych do zbie ra nia od pa dów ko mu nal -
nych na te re nie nie ru cho mo ści:

1) po jem ni ki wy ko na ne z trwa łych ma te -
ria łów, za my ka ne, szczel ne, es te tycz -
ne, o po jem no ści od 60 l. do 1100 l.
kon te ne ry o poj. od 1.5 m3 do 10 m3,

2) wor ki o po jem no ści od 60 l. do 120 l.
z fo lii LDPE,

3) ko sze ulicz ne o po jem no ści od 20
do 70 l,

4) in ne spe cja li stycz ne po jem ni ki przy sto -
so wa ne do zbie ra nia od pa dów.

2. Po jem ni ki, wor ki i kon te ne ry po win ny być ozna -
czo ne ko lo ra mi w za leż no ści od prze zna cze nia:

1) do zbie ra nia od pa dów zmie sza nych,
nie za wie ra ją cych od pa dów pod le ga -
ją cych  se lek cji -czar nym lub po dob -
nym, np. gra fi to wym; 

2) do zbie ra nia od pa dów opa ko wa nio -
wych lek kich, skła da ją cych się z two -
rzyw sztucz nych, pa pie ru, kar to nu, tek -
tu ry, me ta li, opa ko wań wie lo war stwo -
wych – żół tym;

3) do zbie ra nia od pa dów opa ko wa nio -
wych ze szkła – zie lo nym;

4) do zbie ra nia od pa dów bio de gra do wal -
nych, w tym zie lo nych – brą zo wym;

5) do zbie ra nia od pa dów nie bez piecz -
nych – czer wo nym;

6) do zbie ra nia od pa dów bu dow la nych
– po ma rań czo wym.

3. Wła ści cie le nie ru cho mo ści ma ją obo wią -
zek utrzy my wa nia po jem ni ków w do brym sta nie
sa ni tar nym, po rząd ko wym oraz tech nicz nym,
po przez ich my cie i de zyn fek cję, tak aby ko rzy sta -
nie z nich mo gło od by wać się bez prze szkód i nie
po wo do wa ło za gro że nia bądź uciąż li wo ści dla śro -
do wi ska, po rząd ku oraz zdro wia użyt kow ni ków.

4. W ce lu utrzy ma nia po jem ni ków w na le ży -
tym sta nie tech nicz nym za bra nia się:

1) gro ma dze nia w po jem ni kach frak cji
od pa dów, dla któ rych po jem ni ki nie są
prze zna czo ne, w szcze gól no ści go rą -
ce go po pio łu;

2) spa la nia w po jem ni kach ja kich kol -
wiek od pa dów.

5. Po jem ni ki trwa le uszko dzo ne na le ży nie -
zwłocz nie wy mie niać na no we. 

6. Po jem ni ki na le ży usta wiać w gra ni cach nie -
ru cho mo ści w miej scu wy dzie lo nym, na na -
wierzch ni za bez pie czo nej przed gro ma dze niem
się na niej wo dy i bło ta w spo sób nie po wo du ją -
cy utrud nień dla miesz kań ców nie ru cho mo ści
i osób trze cich.

7. Wy sta wia nie wspól nych po jem ni ków
do zbie ra nia od pa dów dla dwóch lub wię cej nie -
ru cho mo ści wy ma ga po wia do mie nia Bur mi strza
Nie mo dli na i po wo du je:

1) po no sze nie przez wła ści cie li nie ru -
cho mo ści so li dar nej od po wie dzial no -
ści za od po wied nią ilość po jem ni -
ków, se lek cję zbie ra nych od pa dów
i utrzy ma nie po jem ni ków we wła ści -
wym sta nie sa ni tar nym i tech nicz nym;

2) w przy pad ku nie ru cho mo ści, nie za -
miesz ka łych, pod pi sa nie umo wy na od -
biór od pa dów przez wszyst kich wła ści -
cie li nie ru cho mo ści.

8. Wła ści cie le nie ru cho mo ści za bu do wa -
nych, na któ rych nie ma moż li wo ści usta wie nia
po jem ni ków do zbie ra nia od pa dów ko mu nal nych,
we wła snym za kre sie po zy sku ją miej sce speł nia -
ją ce wa run ki okre ślo ne w ust. 6. ce lem wsta wie -
nia po jem ni ków.

§ 5.
Mi ni mal na po jem ność po jem ni ków do gro -

ma dze nia od pa dów ko mu nal nych wy ni ka z ilo ści
miesz kań ców lub osób prze by wa ją cych na te re -
nie da nej nie ru cho mo ści oraz śred niej ilo ści wy -
twa rza nych od pa dów. 

§ 6.
1. Wła ści cie le nie ru cho mo ści usta la jąc licz -

bę i ro dza je po jem ni ków win ni kie ro wać się za sa -
dą wsta wia nia po jem ni ków o moż li wie du żej po -
jem no ści, mi ni ma li zu jąc ich ilość.

2. Nie ru cho mo ści za miesz ka łe na le ży wy po -
sa żyć w po jem ni ki za pew nia ją ce zbiór kę wy two -
rzo nych od pa dów ko mu nal nych, przy uwzględ nie -
niu śred niej ilo ści od pa dów ko mu nal nych wy two -
rzo nych w ilo ści 30 l. przez jed ne go miesz kań ca
w okre sie jed ne go ty go dnia. 

3. Wła ści cie le nie ru cho mo ści nie za miesz ka -
łych, na któ rych po wsta ją od pa dy ko mu nal ne, ma -
ją obo wią zek wy po sa żyć nie ru cho mość w po jem -
ni ki za pew nia ją ce zbiór kę wy two rzo nych od pa dów
ko mu nal nych, przy uwzględ nie niu śred niej ilo ści
od pa dów wy two rzo nych w róż nych źró dłach,
w okre sie jed ne go ty go dnia, w roz mia rze:

1) dla szkół, przed szko li i żłob ków – 3 l. po -
jem no ści po jem ni ka na każ de go ucznia, dziec ko
i pra cow ni ka; 

2) dla lo ka li han dlo wych – 50 l. po jem no ści
po jem ni ka na każ de 10 m2 po wierzch ni, jed nak
nie mniej niż je den po jem nik o po jem no ści 120
l. na każ dy lo kal;

3) dla punk tów han dlo wych po za lo ka lem
– 50 l. po jem no ści po jem ni ka na każ de go za trud -
nio ne go pra cow ni ka, jed nak nie mniej niż je den
po jem nik o po jem no ści 120 l. na każ dy punkt;

4) dla ho te li, do mów opie ki, in ter na tów, itp.
– 15 l. po jem no ści po jem ni ka na jed no łóż ko;

5) dla lo ka li ga stro no micz nych – 20 l. po jem -
no ści po jem ni ka na jed no miej sce kon sump cyj ne;

6) dla punk tów ga stro no micz nych szyb kiej ob -
słu gi po za lo ka la mi – co naj mniej 1 po jem nik o po -
jem no ści 120 l; 

7) dla za kła dów pro duk cyj nych, rze mieśl ni -
czych, usłu go wych w od nie sie niu do po miesz czeń
biu ro wych oraz so cjal nych – 10 l. po jem no ści po -
jem ni ka na każ de go za trud nio ne go;

8) dla ogro dów dział ko wych – 10 l. na każ -
dą dział kę w okre sie od 1 mar ca do 31 paź dzier -
ni ka każ de go ro ku oraz 1 l. po za tym okre sem;

9) dla cmen ta rzy – 2 l. na jed no miej sce po -
chów ku;

10) ko sze do zbie ra nia od pa dów przy dro gach
pu blicz nych o du żym na tę że niu ru chu oraz
na przy stan kach ko mu ni ka cji pu blicz nej, a tak że
na po zo sta łych nie ru cho mo ściach ogól no do -
stęp nych o po jem no ści od 20 do 70 l. 

4. Je że li okre ślo na w ust. 2 i 3 ilość po jem -
ni ków nie jest wy star cza ją ca do ze bra nia
wszyst kich od pa dów ko mu nal nych na le ży wy po -
sa żyć nie ru cho mość w po jem ni ki o więk szej po -
jem no ści.

5. W przy pad ku okre so we go wy two rze nia
zwięk szo nej ilo ści od pa dów ko mu nal nych mo gą
być uży te wor ki opi sa ne w § 4 ust. 1 pkt. 2.

ROZ DZIAŁ III

Czę sto tli wość i spo so by po zby wa nia się od -
pa dów ko mu nal nych i nie czy sto ści cie kłych z te -
re nu nie ru cho mo ści oraz te re nów prze zna czo nych
do użyt ku pu blicz ne go.

§ 7. 
1. Od pa dy, o któ rych mo wa w § 1 ust. 1 pkt

2 lit. a, b, c, d i e od bie ra ne bę dą od wła ści cie li
nie ru cho mo ści przez pod miot od bie ra ją cy od pa -
dy wg. usta lo ne go har mo no gra mu lub przyj mo -
wa ne do punk tu se lek tyw ne go zbie ra nia od pa dów
ko mu nal nych.
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2. Od pa dy, o któ rych mo wa w § 1 pkt 2 lit.
f, g, h, i, j, k i l w sta nie po se gre go wa nym, po win -
ny być w pierw szej ko lej no ści prze ka zy wa ne
przez wła ści cie li nie ru cho mo ści do punk tu se lek -
tyw ne go zbie ra nia od pa dów ko mu nal nych.

3. Do pusz cza się usu wa nie od pa dów ko mu nal -
nych z te re nu nie ru cho mo ści w na stę pu ją cy spo sób:

1) wiel ko ga ba ry to wych – zbie ra nie do po jem -
ni ków o po jem no ści 5-10 m3 usta wio nych w uzgod -
nio nych z od bie ra ją cym od pa dy miej scach lub
usta wia ne na chod ni kach nie wcze śniej niż
w dniu po prze dza ją cym od biór, w spo sób nie po -
wo du ją cy utrud nień w ru chu pie szych;

2) bu dow la nych – zbie ra nie do po jem ni ków
do star cza nych do raź nie w po ro zu mie niu z pod -
mio tem od bie ra ją cym od pa dy ko mu nal ne, usta -
wio nych na te re nie nie ru cho mo ści;

3) od pa dów nie bez piecz nych – zbie ra nie
w wy ty po wa nych pla ców kach:

a) prze ter mi no wa nych le karstw – w ap te kach,
któ re uczest ni czą w ich zbie ra niu,

b) zu ży tych ba te rii – wpla ców kach oświa to wych,
obiek tach uży tecz no ści pu blicz nej, punk tach sprze -
da ży de ta licz nej przy za ku pie no wych ba te rii,

c) zu ży te go sprzę tu elek trycz ne go i elek tro -
nicz ne go – prze ka za nie do punk tów sprze da ży de -
ta licz nej przy za ku pie no we go sprzę tu lub prze -
ka za ny pod mio to wi od bie ra ją ce mu od pa dy, 

4) od pa dy nie wy mie nio ne w pkt. 1, 2 i 3 mo -
gą być rów nież prze ka zy wa ne do punk tów sprze -
da ży de ta licz nej w cza sie za ku pu no we go to wa ru. 

4. Do pusz cza się zbie ra nie od pa dów bio de -
gra do wal nych, w tym zie lo nych, wy two rzo nych
na te re nie nie ru cho mo ści w przy do mo wych kom -
po stow ni kach. 

§ 8.
1. Wła ści cie le nie ru cho mo ści za miesz ka łych

obo wią za ni są do po zby wa nia się od pa dów ko -
mu nal nych z te re nu nie ru cho mo ści w spo sób zgod -
ny z har mo no gra mem od bio ru oraz gwa ran tu ją -
cy za cho wa nie czy sto ści i po rząd ku na te re nie nie -
ru cho mo ści.

2. Po zby wa nie się od pa dów ko mu nal nych
przez wła ści cie li nie ru cho mo ści od by wa się po -
przez ich umiesz cze nie w po jem ni kach, a na stęp -
nie ode bra nie ich przez pod miot od bie ra ją cy od -
pa dy ko mu nal ne. 

3. Od pa dy opa ko wa nio we przed umiesz cze -
niem w po jem ni ku na le ży:

1) po zba wić sub stan cji, któ ra by ła w nich
prze cho wy wa na,

2) trwa le zgnieść, ce lem zmniej sze nia
wiel ko ści od pa du. 

4. Wła ści cie le nie ru cho mo ści obo wią za ni
są udo stęp niać po jem ni ki prze zna czo ne do zbie -
ra nia od pa dów ko mu nal nych, na czas od bie ra nia
tych od pa dów, po przez ich wy sta wia nie w dniu
od bio ru po za te ren nie ru cho mo ści, w miej sce ła -
two do stęp ne dla od bie ra ją ce go od pa dy. 

5. Do pusz cza się po uzgod nie niu z pod mio -
tem od bie ra ją cym od pa dy ko mu nal ne, od biór od -
pa dów zgro ma dzo nych w po jem ni kach bez po śred -
nio z te re nu nie ru cho mo ści, z miejsc umoż li wia -
ją cych swo bod ny do jazd do nich przez od bie ra -
ją ce go od pa dy.

§ 9.
1. Wła ści cie le, nie ru cho mo ści nie za miesz -

ka łych z za strze że niem ust. 2, obo wią za ni są
do po zby wa nia się od pa dów ko mu nal nych nie
rza dziej niż:

1) od pa dów zmie sza nych – co naj mniej 1 raz
na mie siąc;

2) od pa dów bio de gra do wal nych, w tym zie -
lo nych – co naj mniej 1 raz na mie siąc;

3) od pa dów opa ko wa nio wych lek kich – 1 raz
na 2 m -ce;

4) od pa dów opa ko wa nio wych szkla nych – 1
raz na kwar tał;

5) od pa dów wiel ko ga ba ry to wych – dwu -
krot nie w cią gu ro ku;

6) od pa dów bu dow la nych – każ do ra zo wo
po za koń cze niu ro bót;

7) od pa dy z punk tów han dlo wych a tak że ga -
stro no micz nych, zlo ka li zo wa nych po za lo ka la mi,
na le ży usu wać co dzien nie.

2. Wła ści cie le nie ru cho mo ści pro wa dzą cy
dzia łal ność ga stro no micz ną, ho te lar ską lub dzia -
łal ność uży tecz no ści pu blicz nej obo wią za ni są
do po zby wa nia się od pa dów zmie sza nych z te re -
nu nie ru cho mo ści co naj mniej je den raz na dwa
ty go dnie.

§ 10.
1. Wła ści cie le nie ru cho mo ści po zby wa ją cy się

nie czy sto ści cie kłych z te re nu nie ru cho mo ści po -
win ni do ko ny wać tej czyn no ści w spo sób sys te ma -
tycz ny, nie do pusz cza jąc do prze peł nie nia się urzą -
dzeń do gro ma dze nia nie czy sto ści cie kłych, gwa -
ran tu jąc za cho wa nie czy sto ści i po rząd ku na nie -
ru cho mo ści.

2. Wła ści cie le nie ru cho mo ści, obo wią za ni są
do po zby wa nia się nie czy sto ści cie kłych z te re nu
nie ru cho mo ści co naj mniej raz na trzy mie sią ce,
z za strze że niem ust. 1.

3. Usta la się mi ni mal ną po jem ność zbior ni -
ków wy bie ral nych na nie czy sto ści cie kłe – 1000
l. na 1 oso bę dla go spo darstw do mo wych,
a w po zo sta łych przy pad kach 100 l. na oso bę ko -
rzy sta ją cą. 

ROZ DZIAŁ IV

In ne wy ma ga nia wy ni ka ją ce z wo je wódz kie -
go pla nu go spo dar ki od pa da mi.

§ 11.
1. Po dej mo wa nie dzia łań ma ją cych na ce lu

mi ni ma li za cje ilo ści od pa dów kie ro wa nych na skła -
do wi ska po przez:

1) pro wa dze nie sta łej kam pa nii edu ka cyj no
– in for ma cyj nej o naj lep szych me to dach i tech ni -
ce za go spo da ro wa nia od pa dów;

2) wdra ża nie efek tyw nych eko no micz nie me -
tod za go spo da ro wa nia od pa dów; 

3) or ga ni za cję no wych sys te mów zbie ra nia
od pa dów ko mu nal nych. 

2. Pro wa dze nie mo ni to rin gu po stę po wa nia
z od pa da mi i przed sta wia nie wnio sków Ra dzie
Miej skiej co 6 mie się cy.

ROZ DZIAŁ V

Obo wiąz ki osób utrzy mu ją cych zwie rzę ta do -
mo we, ma ją ce na ce lu ochro nę przed za gro że -
niem lub uciąż li wo ścią dla lu dzi oraz przed za nie -
czysz cze niem te re nów prze zna czo nych do wspól -
ne go użyt ku.

§ 12.
1. Utrzy my wa nie zwie rząt do mo wych nie mo -

że sta no wić za gro że nia lub uciąż li wo ści dla lu dzi.
2. Oso by utrzy mu ją ce zwie rzę ta do mo we,

w szcze gól no ści psy, zo bo wią za ne są trzy mać je
na te re nie swo jej nie ru cho mo ści.

3. Wy pro wa dza nie psa w miej sca pu blicz -
ne jest moż li we po speł nie niu na stę pu ją cych wa -
run ków:

1) wła ści ciel lub opie kun psa zo bo wią za ny jest
do wy pro wa dza nia psa na smy czy, a psy du że,
bądź ras uzna nych za agre syw ne lub za cho wu -
ją ce się w spo sób agre syw ny – na smy czy i w ka -
gań cu oraz wy łącz nie przez oso by peł no let nie,

2) zwol nie nie psa ze smy czy do zwo lo ne jest
tyl ko wte dy, gdy pies jest w ka gań cu, w miej scach
ma ło uczęsz cza nych przez lu dzi i tyl ko wte dy, gdy
opie kun psa ma moż li wość spra wo wa nia nad nim
bez po śred niej kon tro li.

4. Ust. 3 sto su je się od po wied nio do in nych
zwie rząt do mo wych mo gą cych sta no wić za gro -
że nie dla lu dzi.

5. Za bro nio ne jest po zo sta wia nie psa bez do -
zo ru, je że li nie jest on na le ży cie uwią za ny lub nie
znaj du je się w po miesz cze niu za mknię tym al bo
na te re nie ogro dzo nym w spo sób unie moż li wia -
ją cy wy do sta nie się psa na ze wnątrz.

ROZ DZIAŁ VI

Wy ma ga nia utrzy my wa nia zwie rząt go spo dar -
skich na te re nach wy łą czo nych z pro duk cji rol ni czej.

§ 13.
1. Na te re nach wy łą czo nych z pro duk cji rol -

ni czej zwie rzę ta go spo dar skie mo gą być utrzy my -
wa ne pod wa run kiem prze strze ga nia za sad
okre ślo nych w ni niej szej uchwa le.

2. Pro wa dzą cy ho dow lę zwie rząt go spo dar -
skich jest zo bo wią za ny:

1) za pew nić gro ma dze nie i usu wa nie po wsta -
ją cych w związ ku z ho dow lą od pa dów i nie czy sto -
ści w spo sób zgod ny z pra wem, w tym z wy mo -
ga mi ni niej szej uchwa ły,

2) nie do pusz czać do za nie czysz cze nia te re -
nu nie ru cho mo ści,

3) nie do pusz czać dopo wsta wa nia wo bec in nych
osób za miesz ku ją cych nanie ru cho mo ściach są sied -
nich uciąż li wo ści, awszcze gól no ści ha ła su iodo rów,

4) pro wa dzić ho dow lę wy łącz nie na po trze -
by wła sne go go spo dar stwa do mo we go. 

3. Za ka zu je się utrzy my wa nia zwie rząt go spo -
dar skich na te re nach prze zna czo nych w miej sco -
wym pla nie za go spo da ro wa nia prze strzen ne go
pod te re ny miesz ka nio we oraz w ob rę bie ist nie -
ją cej za bu do wy bu dyn ka mi wie lo lo ka lo wy mi.

ROZ DZIA Ł VII

Ob sza ry pod le ga ją ce obo wiąz ko wej de ra ty -
za cji i ter mi ny jej prze pro wa dza nia.

§ 14.
Obo wiąz ko wą de ra ty za cję na le ży prze pro wa -

dzić na te re nie ca łej Gmi ny od 1 do 15 kwiet nia
i od 1 do 15 paź dzier ni ka każ de go ro ku. 

UCHWA ŁA Nr XXXIV/204/12 
RA DY MIEJ SKIEJ
w NIE MO DLI NIE
z dnia 12 grud nia 2012r.

w spra wie szcze gó ło we go spo so bu
i za kre su świad cze nia usług w za kre sie
od bie ra nia od pa dów ko mu nal nych
od wła ści cie li nie ru cho mo ści i za go -
spo da ro wa nia tych od pa dów.

Na pod sta wie art. 6r ust. 3 usta wy z 13 wrze -
śnia 1996 r. o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku
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w gmi nach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 18
ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 usta wy z 8 mar -
ca 1990 r. o sa mo rzą dzie gmin nym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Ra da Miej -
ska w Nie mo dli nie uchwa la, co na stę pu je:

§ 1.
Uchwa ła okre śla szcze gó ło wy spo sób i za -

kres świad cze nia usług w za kre sie od bie ra nia
od pa dów ko mu nal nych od wła ści cie li nie ru cho -
mo ści i za go spo da ro wa nia tych od pa dów w za -
mian za uisz czo ną przez wła ści cie la nie ru cho -
mo ści opła tę za go spo da ro wa nie od pa da mi ko -
mu nal ny mi.

§ 2.
1. Okre śla się ilość, frak cje oraz czę sto tli wość

od bio ru od pa dów wy two rzo nych na te re nie nie -
ru cho mo ści za miesz ka łych:

1) od wła ści cie la nie ru cho mo ści od bie ra na
bę dzie każ da ze bra na ilość od pa dów ko mu nal -
nych, 

2) frak cje od pa dów ko mu nal nych zbie ra -
nych i se lek cjo no wa nych na te re nie nie ru cho mo -
ści dzie li się na czte ry gru py ze wzglę du na spo -
sób se lek cji i czę sto tli wość od bio ru:

a) od pa dy zmie sza ne po zo sta łe po se lek cji
od pa dów – zbie ra ne nie rza dziej niż 1 raz
w mie sią cu w za bu do wie jed no ro dzin nej i nie rza -
dziej niż 1 raz na dwa ty go dnie w za bu do wie wie -
lo ro dzin nej,

b) od pa dy opa ko wa nio we lek kie do któ rych
za li cza się ma ku la tu rę, opa ko wa nia z kar to nu i tek -
tu ry, opa ko wa nia z two rzyw sztucz nych, opa ko -
wa nia wie lo ma te ria ło we, fo lię, pusz ki me ta lo we
– zbie ra ne co naj mniej 1 raz na dwa mie sią ce,

c) opa ko wa nia szkla ne – zbie ra ne co naj mniej
je den raz na kwar tał.

d) od pa dy bio de gra do wal ne, w tym zie lo ne
– zbie ra ne nie rza dziej niż 1 raz w mie sią cu w za -
bu do wie jed no ro dzin nej i nie rza dziej niż 1 raz
na dwa ty go dnie w za bu do wie wie lo ro dzin nej,

3) od biór od pa dów od wła ści cie li nie ru cho -
mo ści bę dzie się od by wał zgod nie z przy ję tym
har mo no gra mem od bio ru po da nym do pu -
blicz nej wia do mo ści.

2. Usta la się frak cje wy se lek cjo no wa nych od -
pa dów ko mu nal nych, bez płat nie przyj mo wa nych
w Punk cie se lek tyw nej zbiór ki od pa dów ko mu nal -
nych: 

1) ma ku la tu ra, kar ton i tek tu ra, opa ko wa nia
wie lo ma te ria ło we, 

2) opa ko wa nia z two rzyw sztucz nych, 
3) od pa dy bio de gra do wal ne, w tym zie lo ne, 
4) opa ko wa nia ze szkła,
5) me ta le, 
6) prze ter mi no wa ne le ki i che mi ka lia,
7) od pa dy nie bez piecz ne, 
8) zu ży ty sprzęt elek trycz ny i elek tro nicz ny,
9) zu ży te ba te rie i aku mu la to ry,
10) od pa dy bu dow la ne i roz biór ko we,
11) me ble i in ne od pa dy wiel ko ga ba ry to we,
12) zu ży te opo ny.
3. Trans por tu od pa dów do Punk tu se lek tyw -

nej zbiór ki od pa dów ko mu nal nych od by wa się
na koszt do star cza ją ce go.

§ 3.
Wy ko na nie uchwa ły po wie rza się Bur mi -

strzo wi Nie mo dli na. 
§ 4.
1. Uchwa ła pod le ga ogło sze niu w Dzien ni ku

Urzę do wym Wo je wódz twa 
Opol skie go i wcho dzi w ży cie z dniem 1 lip -

ca 2013r.

2. Uchwa ła pod le ga po da niu do pu blicz nej
wia do mo ści zgod nie z § 116 Sta tu tu Gmi ny Nie -
mo dlin.

Prze wod ni czą cy Ra dy
Ma riusz Niec karz

UCHWA ŁA NR XXXIV/205/12 
RA DY MIEJ SKIEJ
w NIE MO DLI NIE
z dnia 12 grud nia 2012r.

w spra wie wy bo ru me to dy usta le nia
opła ty za go spo da ro wa nie od pa da mi
ko mu nal ny mi oraz usta le nia staw ki tej
opła ty.

Na pod sta wie art. 6k ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2
i 3 usta wy z 13 wrze śnia 1996 r. o utrzy ma niu czy -
sto ści i po rząd ku w gmi nach (Dz. U. z 2012 r.
poz. 391) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 usta wy z 8
mar ca 1990 r. o sa mo rzą dzie gmin nym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Ra da
Miej ska w Nie mo dli nie uchwa la, co na stę pu je: 

§ 1.
Do ko nu je się wy bo ru me to dy usta la nia opła -

ty za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi
ja ko opar tą na licz bie miesz kań ców za miesz ku -
ją cych da ną nie ru cho mość.

§ 2.
Okre śla się mie sięcz ną staw kę opła ty za go -

spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi:
1) w wy so ko ści 25,00 zł (słow nie: dwa dzie ścia

pięć zł) od każ de go miesz kań ca za od pa dy zmie -
sza ne,

2) w wy so ko ści 13,50 (słow nie: trzy na ście zło -
tych i 50 gr) od każ de go miesz kań ca za od pa dy
zbie ra ne i od bie ra ne w spo sób se lek tyw ny.

§ 3.
Wy ko na nie uchwa ły po wie rza się Bur mi -

strzo wi Nie mo dli na.
§ 4
1. Uchwa ła pod le ga ogło sze niu w Dzien ni ku

Urzę do wym Wo je wódz twa Opol skie go i wcho dzi
w ży cie z dniem 1 lip ca 2013r.

2. Uchwa ła pod le ga po da niu do pu blicz nej
wia do mo ści zgod nie z § 116 Sta tu tu Gmi ny Nie -
mo dlin.

Prze wod ni czą cy Ra dy
Ma riusz Niec karz

UCHWA ŁA NR XXXIV/206/12 
RA DY MIEJ SKIEJ
w NIE MO DLI NIE
z dnia 12 grud nia 2012r.

w spra wie ter mi nu, czę sto tli wo ści
i try bu uisz cza nia opła ty za go spo da ro -
wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi.

Na pod sta wie art. 6l usta wy z dnia 13
wrze śnia 1996 r. o utrzy ma niu czy sto ści
i po rząd ku w gmi nach (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 391) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 usta wy
z dnia 8 mar ca 1990r. o sa mo rzą dzie gmin -
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) Ra da Miej ska w Nie mo dli nie
uchwa la, co na stę pu je:

§ 1.
Opła tę za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu -

nal ny mi uisz cza się kwar tal nie, do 10 dnia każ -

de go mie sią ca roz po czy na ją ce go kwar tał, za da -
ny kwar tał.

§ 2.
Opła tę za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu -

nal ny mi uisz cza się bez we zwa nia w ka sie Urzę -
du Miej skie go w Nie mo dli nie lub prze le wem na je -
go ra chu nek ban ko wy. 

§ 3.
Wy ko na nie uchwa ły po wie rza się Bur mi -

strzo wi Nie mo dli na.
§ 4.
1. Uchwa ła pod le ga ogło sze niu w Dzien ni ku

Urzę do wym Wo je wódz twa Opol skie go i wcho dzi
w ży cie z dniem 1 lip ca 2013 r.

2. Uchwa ła pod le ga po da niu do pu blicz nej
wia do mo ści zgod nie z § 116 Sta tu tu Gmi ny Nie -
mo dlin.

Prze wod ni czą cy Ra dy
Ma riusz Niec karz

UCHWA ŁA NR XXXIV/207/12
RA DY MIEJ SKIEJ
w NIE MO DLI NIE
z dnia 12 grud nia 2012r.

w spra wie wzo ru i ter mi nów skła da -
nia przez wła ści cie li nie ru cho mo ści de -
kla ra cji o wy so ko ści opła ty za go spo da -
ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi. 

Na pod sta wie art. 6n ust. l usta wy z 13 wrze -
śnia 1996 r. o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku
w gmi nach (Dz. U. z 2012r. poz. 391) oraz art. 12
usta wy z l lip ca 2011 r. o zmia nie usta wy o utrzy -
ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach oraz nie -
któ rych in nych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897)
oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 usta wy z 8 mar ca 1990
r. o sa mo rzą dzie gmin nym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Ra da Miej ska
w Nie mo dli nie uchwa la, co na stę pu je: 

§ 1.
1. Okre śla się wzór de kla ra cji o wy so ko ści

opła ty za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal -
ny mi, skła da nej przez wła ści cie li nie ru cho mo ści,
sta no wią cy za łącz nik do ni niej szej uchwa ły.

2. De kla ra cję, o któ rej mo wa w ust. l, wła ści -
ciel nie ru cho mo ści obo wią za ny jest zło żyć w Urzę -
dzie Miej skim w Nie mo dli nie w ter mi nach okre -
ślo nych w art. 6m usta wy o utrzy ma niu czy sto ści
i po rząd ku w gmi nach.

§ 2.
Pierw szą de kla ra cję o wy so ko ści opła ty

za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi,
o któ rej mo wa w § 1 ust. 1 skła da się w ter mi nie
do 28 lu te go 2013 r.

§ 3.
Wy ko na nie uchwa ły po wie rza się Bur mi -

strzo wi Nie mo dli na.
§ 4.
1. Uchwa ła pod le ga ogło sze niu w Dzien ni ku

Urzę do wym Wo je wódz twa Opol skie go i wcho dzi
w ży cie po upły wie 14 dni od dnia ogło sze nia,
z mo cą obo wią zu ją cą od 1 stycz nia 2013r.

2. Uchwa ła pod le ga po da niu do pu blicz nej
wia do mo ści zgod nie z § 116 Sta tu tu Gmi ny Nie -
mo dlin.

Prze wod ni czą cy Ra dy
Ma riusz Niec karz

CZYSTA GMINA
NIEMODLIN
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Bonifikaty tylko
do 30 czerwca 2013 roku!
Ważne dla najemców lokali komunalnych

Dnia 29 li sto pa da 2012 ro ku zo sta ła pod ję ta
uchwa ła nr XXXIII/194/12 Ra dy Miej skiej w Nie mo -
dli nie zmie nia ją ca uchwa łę w spra wie za sad na by wa -
nia, zby wa nia i ob cią ża nia nie ru cho mo ści oraz ich
wy dzier ża wia nia lub naj mu na okres dłuż szy niż 3 la -
ta w za kre sie do ty czą cym za sad udzie la nia bo ni fi kat
przy za ku pie naj mo wa ne go lo ka lu miesz kal ne go.
W uchwa le tej zo sta ła wpro wa dzo na zmia na okre śla -
ją ca da tę obo wią zy wa nia bo ni fi kat tj. do 30 czerw -
ca 2013 r. Ozna cza to, iż w ter mi nie do 30 czerw -
ca 2013 r. mu szą zo stać za war te ak ty no ta rial ne.

Jak z po wyż sze go wy ni ka o moż li wo ści otrzy ma -
nia bo ni fi ka ty za de cy du je da ta zło że nia wnio sku
przez na jem cę. Oso by, któ re zło żą wnio sek po 15
mar ca 2013r. mu szą się li czyć z tym, że nie zo sta nie
im udzie lo na bo ni fi ka ta przy na by wa niu naj mo wa ne -
go lo ka lu miesz kal ne go. 

Wa run kiem wy zna cze nia lo ka lu do zby cia jest
nie po sia da nie za dłu że nia z ty tu łu naj mu lo ka lu
miesz kal ne go.

Jed no cze śnie in for mu ję, iż na jem ca, któ ry do ko -
na jed no ra zo wej za pła ty usta lo nej ce ny sprze da ży
przed za war ciem ak tu no ta rial ne go, ma moż li wość
na by cia na wła sność przed mio to we go lo ka lu miesz -
kal ne go z za sto so wa niem 90 % bo ni fi ka ty, przy czym
bo ni fi ka tę tę zwięk sza się do 95%, je że li wsku tek rów -
no cze snej sprze da ży wszyst kie miesz ka nia wcho dzą -
ce w skład da nej nie ru cho mo ści prze sta ną być wła -
sno ścią gmi ny. Bo ni fi ka ty w wy so ko ści 95% nie
sto su je się przy sprze da ży lo ka li miesz kal nych znaj du -
ją cych się w bu dyn kach jed no- lub dwu lo ka lo wych.
Pro szę o roz wa że nie wy ku pu swo je go miesz ka nia ze
sto sow ną bo ni fi ka tą. 

Wszel kie do dat ko we in for ma cje moż na uzy skać
w Urzę dzie Miej skim – Wy dział Rol nic twa, Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi

(p. 35) tel. 77 4606 295 wew. 209.

Uwa ga ro dzi ce!
Ro dzi ce dziec ka pod le ga ją ce go obo -

wiąz ko wi na uki zo bo wią za ni są na pod -
sta wie art. 18 ust. 2 usta wy z dnia 7 wrze -
śnia 1991 ro ku o sys te mie oświa ty (Dz. U.
nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), do in for mo -
wa nia bur mi strza gmi ny, na te re nie któ rej
dziec ko miesz ka, o for mie speł nia nia obo -
wiąz ku na uki przez dziec ko i zmia nach
w tym za kre sie.

Obo wią zek na uki mło dzie ży w wie ku 16 – 18
lat speł nia się po przez kon ty nu ację na uki w szko -
le po nad gim na zjal nej (za rów no pu blicz nej, jak
i nie pu blicz nej), bądź w for mach po zasz kol nych,
np.: przy ucze nia do wy ko ny wa nia okre ślo nej pra -
cy u wszyst kich pra co daw ców (osób fi zycz nych

i praw nych) trwa ją cej od 3 mies. do mak sy mal -
nie 22 mie się cy na pod sta wie umo wy za war tej
z mło do cia nym; na uki za wo du u wszyst kich pra co -
daw ców (osób fi zycz nych i praw nych) trwa ją cej 24
mie sią ce lub 36 mie się cy na pod sta wie umo wy za -
war tej z mło do cia nym.

Uprzej mie pro si się ro dzi ców o po wia da mia nie
o speł nia niu obo wiąz ku na uki mło dzie ży w wie ku 16
– 18 lat oso bi ście w Za kła dzie Eko no micz no – Fi nan -
so wym Oświa ty, ul. Bo ha te rów Po wstań Ślą skich 37
(bu dy nek Urzę du Miej skie go, III pię tro) pok. 54,
bądź pi sem nie na wy żej wska za ny ad res lub też
udzie le nie in for ma cji te le fo nicz nej pod nu me rem
tel. 77 40 23 364. 

Co do form po zasz kol nych, pro si się o po da nie
spo so bu re ali za cji obo wiąz ku na uki, pra co daw cy
oraz okre su za war tej umo wy.

Mał go rza ta Ko cha nek

Na ro do we Si ły Re -
zer wo we – no wa ochot -
ni cza for ma służ by woj sko -
wej po zwa la ją ca łą czyć
żoł nier skie wy zwa nia z re -
ali za cją am bi cji za wo do -
wych w cy wi lu. NSR to jed -
no cze śnie prze pust ka

do za wo do wej służ by woj sko wej – wię cej wia do -
mo ści na stro nie in ter ne to wej www.woj sko –pol -
skie.pl lub www.mon.gov.pl 

Je że li je steś za in te re so wa ny Na ro do wy mi Si -
ła mi Re zer wo wy mi, za wo do wą służ bą woj sko wą
lub szkol nic twem woj sko wym skon tak tuj się
z Woj sko wą Ko men dą Uzu peł nień w Opo lu, ul.
Ple bi scy to wa 5, 45-360 OPO LE, tel. kon tak to we:
77 4463073 lub 77 4463933, e -ma il: wku opo -
le@wp.mil.pl, stro na in ter ne to wa www.opo -
le.wku.wp.mil.pl 

O NSR i za wo do wej
służ bie woj sko wej mo żesz
prze czy tać w bro szu rach
bę dą cych w po sia da niu
Gmin ne go Cen trum Re -
ago wa nia Urzę du Miej skie -
go w Nie mo dli nie III pię tro

po kój nr 63, te le fon kon tak to wy 77 4606295
wewn. 218.

„Inwestujemy w twoją przyszłość”
Gmina Niemodlin zakończyła realizację projektu WND-RPOP.04.01.00-16-

011/08 pt.: „Ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz
obszaru chronionego krajobrazu „Bory Niemodlińskie” – budowa kanalizacji
sanitarnej w Niemodlinie. Etap V” zgodnie z umową RPOP.04.01.00-16-011/08-00
z dnia 30 lipca 2009 r. z późniejszymi zmianami.

Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości stanu środowiska obszaru Gminy Niemodlin,
poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń komunalnych odprowadzanych do wód i gleby.

Istotnym elementem realizowanego projektu jest ochrona zasobów i jakości wód podziemnych
oraz powierzchniowych Nysy Kłodzkiej, a także Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory
Niemodlińskie”, dążenie do poprawy ich czystości, a także powstrzymania degradacji tego obszaru
poprzez budowę zbiorczej kanalizacji sanitarnej na osiedlu Reymonta I, osiedlu Liściastym, ulicy
Opolskiej, Żeromskiego i Gościejowickiej w Niemodlinie.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i budżetu Gminy Niemodlin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 2 840
973,08 zł.  

W związku z powyższym prosimy mieszkańców osiedla Reymonta I, osiedla Liściastego, ulicy
Opolskiej, Żeromskiego i Gościejowickiej w Niemodlinie o zgłaszanie się do ZGKiM-u w Niemodlinie
przy ulicy Wojska Polskiego 3, celem załatwienia formalności związanych z podłączeniem do sieci
kanalizacji sanitarnej. Telefon kontaktowy 77 46 06 318 lub 508 295 138.

Gmina Niemodlin zakończyła realizację projektu WND-RPOP.04.01.00-16-
008/09 pt.: „Ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz
obszaru chronionego krajobrazu „Bory Niemodlińskie” – budowa kanalizacji
sanitarnej w Niemodlinie. Etap VI.” zgodnie z umową RPOP.04.01.00-16-008/09-00
z dnia 30 listopada 2010 r. z późniejszymi zmianami

Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości stanu środowiska obszaru Gminy Niemodlin,
poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń komunalnych odprowadzanych do wód i gleby.

Istotnym elementem realizowanego projektu jest ochrona zasobów i jakości wód podziemnych
oraz powierzchniowych Nysy Kłodzkiej, a także Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory
Niemodlińskie”, dążenie do poprawy ich czystości, a także powstrzymania degradacji tego obszaru
poprzez budowę zbiorczej kanalizacji sanitarnej na ulicy Daszyńskiego, Korfantego, Nowej,
Świętojańskiej, Wyzwolenia w Niemodlinie.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i budżetu Gminy Niemodlin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 1 738
976,24 zł.  

W związku z powyższym prosimy mieszkańców ulicy Daszyńskiego, Korfantego, Nowej,
Świętojańskiej, Wyzwolenia w Niemodlinie o zgłaszanie się do ZGKiM-u w Niemodlinie przy ulicy
Wojska Polskiego 3, celem załatwienia formalności związanych z podłączeniem do sieci kanalizacji
sanitarnej. Telefon kontaktowy 77 46 06 318 lub 508 295 138.

Unia Europejska
Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego



Pod czas X edy cji Mię dzy na ro do we go
Kon kur su Ry sun ku Sa ty rycz ne go „Kar pik”
na Ścia nie Sa ty ry ków w Ośrod ku Kul tu ry
w Nie mo dli nie od sło nię te zo sta ły trzy ko lej -
ne ta blicz ki pre zen tu ją ce twór czo ści pol -
skich ry sow ni ków sa ty rycz nych. Przed sta -
wia my ich syl wet ki.

Ja cek Pod la siń ski uro dził się w ro ku 1966.
Miesz ka w War sza wie. Upra wia rzeź bę, ry su nek sa ty -
rycz ny i ma lar stwo. Dzia ła w Sto wa rzy sze niu Pol skich
Ar ty stów Ka ry ka tu ry i To wa rzy stwie Od no wy Sztu ki. Jest
au to rem wie lu sta tu etek m. in. Sta tu et ki Ery ka przy zna -
wa nej przez SPAK, któ rej lau re ata mi by li Szy mon Ko by -
liń ski, Zbi gniew Len gren, Ze non Ży bur to wicz, Sta ni sław
Tym. Z je go rąk wy szły rów nież sta tu et ki ta kich zna ko -
mi to ści jak Prze my sław Gin trow ski, Ja cek Kacz mar ski czy
Sła wo mir Wierz chol ski -li der ze spo łu Noc na Zmia na Blu -
esa. Ja cek Pod la siń ski jest rów nież twór cą rzeźb do fil -
mu „Triumf Pa na Klek sa”. Ar ty sta brał rów nież udział
w wie lu im pre zach i ple ne rach zor ga ni zo wa nych przez
SPAK. Jest twór cą se tek ry sun ków hu mo ry stycz nych, któ -
re pu bli ko wa ne by ły w wie lu ty tu łach pra so wych. Dzie -
ła, któ re two rzy trak tu je bar dzo in dy wi du al nie. Po szu -
ku je wła snych in spi ra cji. Z na tu ry jest czło wie kiem bar -
dzo spo koj nym.

An drzej Ter lec ki uro dził się we Lwo wie w ro -
ku 1943. W ra mach prze sie dleń zna lazł się z ro dzi ną
w Gli wi cach. Z za wo du ar chi tekt. Twór ca wie lu pro jek -
tów m.in. „Za jaz du u Dwo ru” w Wosz czy cach. Re ali zo -
wał rów nież pro jekt ogro du nada chu miesz kal nym opo -
wierzch ni390m kw. Je go wiel ką pa sją jest mu zy ka, z któ -
rą zwią za ny jest od naj młod szych lat. Współ pra co wał
z Te atrem STG. Two rzył mu zy kę dla wie lu ka ba re tów i te -
atrów. Przez la ta, w ra mach po pu la ry zo wa nia mu zy ki,
pro wa dził sta łe spo tka nia mu zycz ne w gli wic kim Em pi -
ku pod ty tu łem „An drzej Ter lec ki za pra sza”. Za na mo -
wą Mi cha ła Gra czy ka dwa la ta te mu roz po czę ła się wiel -
ka przy go da An drze ja Ter lec kie go z ry sun kiem sa ty rycz -
nym. W tym ro ku zo stał przy ję ty do SPAK. Czę sto or ga -

ni zu je wy sta wy swo ich prac po łą czo ne zkon cer ta mi. Jest
go rą cym orę dow ni kiem kul tu ry i uczest ni kiem wie lu kon -
kur sów sa ty rycz nych oraz ple ne rów sa ty rycz nych.
W tym ro ku pod czas uro czy stej X edy cji Kar pi ka otrzy -
mał na gro dę Bur mi strza Nie mo dli na. Je go wiel ką pa -
sją jest jaz da kon na oraz że glar stwo. Zaj mu je się sa ty -
rą spo łecz no -po li tycz ną.

Sła wo mir Li zoń uro dził się w ro ku 1960. Miesz -
ka i pra cu je w Czę sto cho wie. Ry su je od dziec ka. For mal -
nie za de biu to wał w ro ku 1992. Pierw sze je go ob raz ki
po ja wi ły się w skan dy naw skich cza so pi smach ero tycz -
nych, któ re by ły wy da wa ne na po cząt ku zmian ustro jo -
wych. Jest czło wie kiem ob da rzo nym nie zwy kłym po czu -
ciem hu mo ru i au to iro nii. Jest twór cą za baw nych
ry sun ków sa ty rycz nych, któ re pu bli ko wa ły róż ne cza so -
pi sma i ga ze ty. Mo że po szczy cić się spo rą ko lek cją wy -
róż nień: Bo ga ty nia, Wi da wa, Gor li ce, a je go naj oka zal -
szą na gro dą jest na gro da le gnic kich dzien ni ka rzy im.
An drze ja Wa li gór skie go zdo by ta na le gnic kim Sa ty ry -
ko nie w ro ku 2010. Swo je pra ce pre zen to wał w wie lu
kra jach eu ro pej skich na wy sta wach po kon kur so wych
W ro ku 2012 zo stał przy ję ty do Sto wa rzy sze nia Pol skich
Ar ty stów Ka ry ka tu ry. Przez kil ka na ście lat był człon kiem
Ae ro klu bu Czę sto chow skie go, gdzie uzy skał li cen cję
pi lo ta sa mo lo to we go i szy bow co we go. Je go wiel ką pa -
sją jest mu zy ka. Od wie lu lat gra na gi ta rze, z któ rą nie
roz sta je się na wet na ple ne rach.

Mi chał Gra czyk

Po dzię ko wa nie

Wszyst kim part ne rom Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo -
dli nie, in sty tu cjom, fir mom, oso bom, któ re przy czy ni ły
się do or ga ni za cji pro jek tu Świę to Kar pia 2012 i wspar -
ły go fi nan so wo – ser decz nie dzię ku ję. Bez Pań stwa
życz li wo ści i wspar ciu nie uda ło by się nam zor ga ni zo -
wać tych wy jąt ko wych, ju bi le uszo wych ob cho dów „Kar -
pi ka” na tak wy so kim po zio mie. Ko rzy sta jąc z oka zji
– ży czę Pań stwu zdro wych i spo koj nych Świąt Bo że go
Na ro dze nia oraz po myśl no ści w No wym Ro ku.

Ka ta rzy na Pa szu la-Gryf
Dy rek tor Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie 

wraz z pra cow ni ka mi

Spon so rzy Świę ta Kar pia 2012

Agen cja Ryn ku Rol ne go – Fun dusz Pro mo cji Ryb,
Agen cja Ryn ku Rol ne go Od dział Te re no wy w Opo lu, Lo -
kal na Gru pa Ry bac ka „Opolsz czy zna”, Agen cja Re -
struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa, Sta ro sta Po wia -
tu Opol skie go Hen ryk La kwa, Bur mistrz Nie mo dli na
Mi ro sław Stan kie wicz, Pań stwo we Go spo dar stwo Le śne
-La sy Pań stwo we – Go spo dar stwo Ry bac kie Nie mo dlin,
Pol ski Zwią zek Węd kar ski z sie dzi bą w Opo lu, RSP Wy -
dro wi ce, Ba zalt Gra cze, Ra pex Gra bin, Ce giel nia Nie -
mo dlin, Ho tel Do mi no, Mie czy sław Moź dzier ski
KWANT, Bank Spół dziel czy w Na my sło wie, Sto wa rzy -
sze nie Ruch Roz wo ju Re gio nal ne go, Go spo dar stwo
Rol ne An drzej No wa kow ski, Fir ma Or na ment z Ny sy,
PSS Spo łem Nie mo dlin, Usłu gi Trans por to we Wła dy -
sław Uni jew ski, ME TAL L BAU -JU MAR – Je rzy Ban drow -
ski, Mię dzy na ro do wy Trans port Dro go wy Ka zi mierz
Sku ra to wicz, Fir ma Ber li ner Luft, Od dział Alior Bank Eks -
press Nie mo dlin, Re stau ra cja na Wy spie.

Sa ty ry cy na świę ta
PULS
Niemodlina
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Pro gram XXI fi na łu WOŚP 2013

Nie mo dlin (nie dzie la)
13 stycz nia 2013 r.

Miej sce: Ha la wi do wi sko wo–spor to -
wa w Nie mo dli nie.

Or ga ni za to rzy: Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli -
nie, Ośro dek Spor tu i Re kre acji w Nie mo dli nie.

PRO GRAM:

Godz. 13.00 – Mecz pił ki siat ko wej 
Pu blicz ne Gim na zjum w Gra czach – re pre zen -
ta cja II LO w Opo lu
Godz. 14.30 – Li cy ta cja
Blok Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie
– po kaz tań ca hip -hop
– po kaz ta necz ny gru py Ryt mix
– wy stę py wo ka li stów „Stu dia Pio sen ki”
Godz. 15.30 – Li cy ta cja • Mecz ko szy ków ki 
Godz. 17.00 – Li cy ta cja • Mecz po ka zo wy
siat ków ki w wy ko na niu dru ży ny Stal Ny sa 
Godz. 18.00 – Li cy ta cja • Blok Ośrod ka Kul -
tu ry w Nie mo dli nie
Kon cert ze spo łów roc ko wych:
Nie mo dlin, Ca dil lac, The Do ris 
Godz. 19.00 – Li cy ta cja • Mecz fut sa lu
Godz. 20.00 – Świa teł ko do nie ba

BE TLE JEM POL SKIE
Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie i Ze spół

Szkół za pra sza ją na spek takl te atral ny
na pod sta wie utwo ru Lu cja na Ry dla „Be tle -
jem Pol skie”, któ ry od bę dzie się w dniu 5
stycz nia 2013 r. o godz. 17.00 w sa li wi do wi -
sko wej Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie.

OB SA DA:
Gru pa Te atral na Ośrod ka Kul tu ry w Nie -

mo dli nie w skła dzie – ucznio wie: Li ceum
i Gim na zjum Ze spo łu Szkół im. B. Chro bre go,
Szko ły Pod sta wo wej nr 2 im. M. Skło dow skiej -
-Cu rie, Szko ły Pod sta wo wej nr 1 im. J. Kor cza -
ka, Szko ła Pod sta wo wa w Gra czach im. 27
Wo łyń skiej Dy wi zji A. K, Pu blicz ne go Gim na -
zjum im. Pol skich No bli stów w Gra czach oraz
go ścin nie wy cho wan ko wie Przed szko la nr 2
w Nie mo dli nie.

Re ży se rem i opie ku nem gru py te atral nej
jest Mał go rza ta Do lak.
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Sa mi so bie zro bi li śmy pre zent
– po Szla chet nej Pacz ce 2012

Za na mi naj pięk niej szy week end w ro -
ku, week end pacz ko wych cu dów, week -
end, któ ry dla za an ga żo wa nych w pro jekt
Szla chet na Pacz ka był nie zwy kłym prze -
ży ciem.

– Naj pięk niej sze po dzię ko wa nia by ło wi dać by -
ło w błysz czą cych oczach, za in te re so wa niu i za -
chwy cie, uśmie chach na twa rzy, z ja kim dzie ci oglą -
da ły ko lej ne pre zen ty – tak mó wi ła jed na
z wo lon ta riu szek w re la cji z do star cze nia pacz ki
wie lo dziet nej ro dzi nie, któ rą do tknę ła tra ge dia  –
śmierć ma my. 

8 i 9 grud nia dar czyń cy przy wo zi li pacz ki
do po nad 400 ma ga zy nów w róż nych re jo nach
Pol ski, a 7800 wo lon ta riu szy do star czy ło je do po -
trze bu ją cych ro dzin. Tak oto speł nia ły się ma rze nia
wszyst kich – tych co da wa li i tych, któ rzy do sta wa -
li po moc.

Pod czas fi na łu pro wa dzi li śmy ana li zy, py ta li -
śmy dar czyń ców o to, ile osób przy go to wy wa ło z ni -
mi pacz ki i ja ka jest sza cun ko wa war tość prze ka za -
nej po mo cy. Na tej pod sta wie mo że my po wie dzieć,
że w pacz ko wym re jo nie Nie mo dli na 23 ro dzi ny
w po trze bie otrzy ma ły łącz nie 233 pacz ki. Do przy -
go to wa nia po mo cy dla każ dej z nich za an ga żo wa -
nych by ło w na szym re jo nie śred nio oko ło 30 dar -
czyń ców, a śred nia za de kla ro wa na przez nich
war tość pacz ki dla jed nej ro dzi ny wy nio sła po -
nad 1500 zł. W edy cji Szla chet nej Pacz ki 2012
w ca łej Pol sce po moc do tar ła do 13 230 ro dzin
w po trze bie. Łącz na war tość prze ka za nej po mo cy
ma te rial nej (na pod sta wie śred niej war tość za de -
kla ro wa nej przez dar czyń ców) to 22,5 mln zł. Licz -
ba osób za an ga żo wa nych w pro jekt – wo lon ta riu -
szy, dar czyń ców i ro dzin to 300 ty się cy osób.

Ty le su che, ale ro bią ce wra że nie, licz by. Za ni -
mi kry je się to, co naj waż niej sze w tym pro jek cie
– ludz kie uczu cia, emo cje, ge sty. Ta sfe ra na sze go
ży cia, któ rą na co dzień skrzęt nie ukry wa my. Za po -
mi na my o ludz kich od ru chach, pę dząc za ko lej ny -
mi do bra mi, któ re, jak wie rzy my, ma ją dać nam
szczę ście. Szla chet na Pacz ka da ła wszyst kim w nią
za an ga żo wa nym moż li wość za trzy ma nia się, moż -
li wość uj rze nia, jak w czło wie ku ro dzi się Czło wiek.

Bo to jest chy ba naj pięk niej szy owoc dzia ła nia
Pacz ki: gdy lu dzie od kry wa ją w so bie si łę, by stać się
bo ha te rem: – wo lon ta riu sze wów czas, gdy wcho -
dzą w świat spraw trud nych, nie zna nych im bez po -
śred nio do tej po ry – dar czyń cy, gdy bez in te re sow -
nie przy go to wu ją pre zen ty dla nie zna nych so bie

lu dzie – ro dzi ny, któ re otwie ra ją się przy ob cych
i mó wią o so bie. I tak wszy scy ze świa ta prze cięt no -
ści wcho dzą w świat szla chet no ści. Tak wła śnie
dzia ła Szla chet na Pacz ka. Przy ogra ni cze niach fi -
nan so wych i or ga ni za cyj nych nie ma moż li wo ści,
aby to dzia ła ło, ale za czy na się krę cić z wiel kim roz -
ma chem dzię ki ta kim bo ha te rom.

– Naj młod sza dziew czyn ka chwy ci ła z bły skiem
w oku prze zna czo ne dla niej ró żo we ko zacz ki. Za -
czę ła je przy mie rzać, ale zdą ży ła ubrać tyl ko je den
but, gdy w oczy rzu ci ły jej się pięk ne, ró żo we rę ka -
wicz ki. Za mo ment jed nak jej uwa gę za prząt nę ła
ogrom na pa tel nia. Chwy ci ła ją i w jed nym bu cie
i rę ka wicz ce po bie gła za nieść ją do kuch ni. Star szy
brat z za in te re so wa niem oglą dał wszyst kie za baw -
ki: sa mo cho dzi ki, ukła dan ki, gry. Naj więk szy za -
chwyt wy wo ła ła jed nak u nie go pił ka noż na, któ rą
od ra zu wy pró bo wał w po ko ju peł nym lu dzi i pre -
zen tów – dla ta kich chwil war to żyć – po wie dzia ła
jed na z 12 wo lon ta riu szek.

Wszyst kim, któ rzy naj drob niej szym dzia ła niem
przy czy ni li się do te go, że Pacz ka u nas i w nas za -
dzia ła ła, go rą co dzię ku ję i ży czę, by nad cho dzą ce
Świę ta speł ni ły tym ra zem Wa sze ma rze nia. 

Vio let ta Szczyrk
Ze spół Szkół w Nie mo dli nie

Za ba wa z „We so łą fe raj ną
Ber nie go”

W dniu 10 grud nia br. w Ośrod ku Kul tu -
ry w Nie mo dli nie go ści ła „We so ła fe raj na
Ber nie go”, któ ra zor ga ni zo wa ła pro gram
ar ty stycz ny pt.,, Po staw na ro dzi nę: gdy
jest mi łość i bli skość, wszyst ko się do brze
ukła da”.

W im pre zie wzię ło udział oko ło trzy stu uczest ni -
ków, w tym głów nie dzie ci. Ca ła wi dow nia wspa nia -
le się ba wi ła, za ba wa prze bie ga ła w ra do snej at mos -
fe rze, nie za bra kło wspól ne go śpie wa nia i tań ców.
Naj więk szą atrak cją im pre zy oka zał się św. Mi ko łaj,
któ ry ob da ro wał dzie ci słod ką nie spo dzian ką.

Im pre zę zor ga ni zo wa no w związ ku z re ali za cją
w na szej gmi nie pro jek tu „Wspól nie prze ciw prze mo -
cy w ro dzi nie w gmi nie Nie mo dlin” w ra mach Pro gra -
mu Osło no we go „Wspie ra nie jed no stek sa mo rzą du
te ry to rial ne go w two rze niu sys te mu prze ciw dzia ła nia
prze mo cy w ro dzi nie”, współ fi nan so wa ne go ze środ -
ków Mi ni ster stwa Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej.

Edy ta Ka pu ściń ska
Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej

Ko or dy na tor pro jek tu

Świąt prawdziwie świątecznych,
ciepłych w sercu, zimowych

na zewnątrz, jaśniejących pierwszą
gwiazdką, co daje nadzieję

na kolejny Nowy Rok
życzy Pizzeria Primavera.

Czynna w okresie świątecznym
24 grudnia 2012 od 10.00 do 14.00
26 grudnia 2012 od 15.00 do 23.00
31 grudnia 2012 od 10.00 do 15.00
1 stycznia 2013 od 15.00 do 23.00

Niech z pierwszą gwiazdą na niebie, zwiastującą
Boże Narodzenie, w Państwa domach zapanuje
radość, pokój, nadzieja lepszego jutra.
By wszystkie smutki i zmartwienia odeszły wraz
ze starym rokiem, a w Nowym 2013 Roku zdrowie,
pogoda ducha i pomyślność nie opuszczały.
Wszystkim mieszkańcom gminy Niemodlin
i klientom życzy
Bogusław Zięba, właściciel firmy
„Nadzór i Projektowanie”
wraz z pracownikami.

22 li sto pa da w miej sco wo ści Rzę dzi wo jo wi ce
nie zna ny spraw ca prze ci na jąc plan de kę, wła mał się
do na cze py sa mo cho du cię ża ro we go na szko dę fir -
my PTHU PI CARS w Sta ra cho wi cach, z któ rej, po pe -
ne tra cji, nic nie skradł.

26 li sto pa da w Nie mo dli nie na uli cy Opol skiej
nie zna ny spraw ca prze ci na jąc kłód kę, wła mał się
do kon te ne ra, z któ re go skradł 140 kg zło mu mie dzi
na szko dę fir my PPHU KO LOR. Stra ty 2.9 tys. zł.

26 li sto pa da w miej sco wo ści Tłu sto rę by nie zna -
ny spraw ca wy ła mu jąc drzwi ta ra so we, wła mał się
do do mu jed no ro dzin ne go w bu do wie, z któ re go
skradł agre gat prą do twór czy, wy rzy nar kę i prze dłu -
ża cze. Stra ty 4 tys. zł.

27 li sto pa da w Nie mo dli nie na uli cy Drzy ma ły
po li cjan ci z KP Nie mo dlin za trzy ma li nie trzeź we go
mo to ro we rzy stę, kie ru ją ce go mo to ro we rem mar ki
TO ROS.

29 li sto pa da w Nie mo dli nie na uli cy Bo ha te -
rów Po wstań Śl. po li cjan ci z KP Nie mo dlin za trzy -
ma li czte rech mło dych męż czyzn, któ rzy od 24 li -
sto pa da do ko ny wa li kra dzie ży oraz wła mań
na te re nie Nie mo dli na. Po stę po wa nie pro wa dzi KP
w Nie mo dli nie.

11 grud nia w miej sco wo ści Gra bin nie zna ny
spraw ca przy uży ciu nie usta lo ne go na rzę dzia do ko -
nał prze cię cia kłó dek za bez pie cza ją cych czte ry
skrzyn ki me ta lo we, z wnę trza któ rych skradł czte ry
aku mu la to ry 12 V w ko lo rze zie lo nym na szko dę fir -
my SE CU TEC Sp. z o.o. w Ja wo rze. Stra ty 1136 zł.

Ze brał: M.G.

Trzy ma my rę kę na pul sie



Lu dzie La su na gra dza ją
13 grud nia br. w sa li wi do wi sko wej Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo -

dli nie od by ła się uro czy sta ga la wrę cze nia na gród w kon kur sach
or ga ni zo wa nych w ro ku 2012 przez Lo kal ną Gru pę Dzia ła nia.

Na spo tka nie przy by ło po nad 100 osób, w tym wój to wie i bur mi strzo wie
gmin part ner skich oraz mar sza łek wo je wódz twa opol skie go An to ni Ko nop ka. Pro -
wa dzą cy ga lę Da niel Po do biń ski po wie dział, iż spo tka nie by ło ko lej ną oka zją
do po ka za nia, że Part ner stwo Bo rów Nie mo dliń skich łą czy lu dzi zza i sprzed la -
su i za pre zen to wa nia te go, ile moż na osią gnąć dzię ki współ pra cy. 

Pierw szym roz strzy gnię tym kon kur sem był kon kurs skie ro wa ny do uczniów
szkół pod sta wo wych i gim na zjum na ze bra nie le gend „Sa ga lu dzi la su”. Na kon -
kurs wpły nę ły 22 le gen dy, w tym le gen da z Przy cho da pi sa na lo kal ną gwa rą. 

W kon kur sie nie przy zna no pierw sze go miej sca. II na gro dę war to ści 300 zł
zdo był Fi lip Szcze pań ski, dwie rów no rzęd ne III na gro dy war to ści 200 zł zdo by ły
Jo an na Zda now ska (Ze spół Szkół w Nie mo dli nie, opie kun Vio let ta Szczyrk) oraz
Ka ta rzy na An drej szym (Szko ła Pod sta wo wa im. 27. Wo łyń skiej Dy wi zji AK w Gra -
czach, opie kun Be ata Ho men tow ska). Ju ry przy zna ło rów nież wy róż nia nia war -
to ści 100 zł dla Mar ti na Dros dzio ka (Gra cze), Mal wi ny Zię ta ry i Bo gu sła wy Bry -
kow skiej (Nie mo dlin) oraz Mar ty Łu czy szyn (Ze spół Szkół w Prze cho dzie, opie kun
Au re lia Wal czuk).

Dru gi kon kurs był skie ro wa ny do wszyst kich mi ło śni ków fo to gra fii, a je go
przed mio tem by ło dzie dzic two ma te rial ne i nie ma te rial ne Bo rów Nie mo dliń skich.
Na kon kurs wpły nę ło 11 zgło szeń, łącz nie po nad 80 fo to gra fii. 

Grand Prix (sprzęt fo to gra ficz ny war to ści 3000 zł) w kon kur sie zdo był Krzysz -
tof Ro bo ta z Zie li ny, w gmi nie Strze lecz ki, za re por taż z prze bie gu prac re no wa -
cyj nych si kaw ki kon nej. Wy róż nie nia (sprzęt fo to gra ficz ny i kom pu te ro wy war to -
ści 1000 zł) przy zna no Ma riu szo wi Woź nia ko wi z Nie mo dli na oraz Lo re lii Wi duch
z Chró ścic w gmi nie Dą bro wa. 

Na trze ci kon kurs dla sto wa rzy szeń wpły nę ło 10 zgło szeń. Naj ak tyw niej szą
or ga ni za cją po za rzą do wą Bo rów Nie mo dliń skich zo sta ło Sto wa rzy sze nie
Na Rzecz Roz wo ju Pu blicz nej Szko ły Pod sta wo wej w Prósz ko wie – Sze ro kie Ho -
ry zon ty. W na gro dę otrzy ma li sprzęt kom pu te ro wy war to ści 4000 zł. Dru gie miej -
sce za ję ło Sto wa rzy sze nie Roz wo ju Wsi Wa wel no, otrzy mu jąc sprzęt fo to gra ficz -

ny war to ści 3000 zł. Na trze cim miej scu zna la zło się Sto wa rzy sze nie Roz wo ju Wsi
La so ci ce i Piąt ko wi ce z na gro dą 1000 zł rów nież w po sta ci sprzę tu fo to gra ficz -
ne go. Ju ry przy zna ło do dat ko wo wy róż nie nie spe cjal ne w wy so ko ści 500 zł dla
Sto wa rzy sze nia Na sza Wio ska Li go ta Prósz kow ska z gmi ny Prósz ków. Na uwa -
gę za słu gu je fakt, że for mu ła wszyst kich kon kur sów prze wi dy wa ła, iż lau re aci sa -
mi do ko ny wa li wy bo ru ro dza ju na gród w ra mach okre ślo nej pu li. 

– Je stem nie zmier nie zbu do wa ny dzia łal no ścią Lo kal na Gru pą Dzia ła nia. Wi -
dząc du żą licz bę uczest ni ków kon kur sów, chcę po gra tu lo wać Bo rom Nie mo dliń -
skim za umie jęt ną od po wiedź na za po trze bo wa nie spo łecz no ści na ob sza rze,
na któ rym dzia ła ją. Dzię ku ję w imie niu za rzą du wo je wódz twa za pra cę, któ rą wy -
ko nu je cie – po wie dział mar sza łek wo je wódz twa opol skie go An to ni Ko nop ka.

Ga lę wrę cze nia na gród uświet nił wy stęp gim na zja li stów ze Strze le czek pt.
„Ko rze nie Eu ro py”. Ak to rzy, pod kie row nic twem Iza be li Kur pie li, ba wi li go ści roz -
ter ka mi bo gów mi to lo gii grec kiej, któ rzy nie for tun nie zna leź li się w XXI wie ku. Do -
dat ko wo uczest ni cy ga li mo gli za po znać się z naj now szym ko mik sem o lo sach roz -
bój ni ka Pi stul ki ze Strze le czek, któ ry zo stał wy da ny dzię ki współ fi nan so wa niu
w ra mach Wdra ża nia Lo kal nej Stra te gii Roz wo ju Part ner stwa Bo rów Nie mo dliń -
skich. Ko miks oraz pra ce kon kur so we opu bli ko wa ne w spe cjal nym wy daw nic twie
po kon kur so wym do stęp ne są w biu rze Part ner stwa Bo rów Nie mo dliń skich.

Ja dwi ga Wój ciak

PULS
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Laureaci konkursu
fotograficznego

Laureaci konkursu
literackiego

Laureaci konkursu
dla stowarzyszeń

Przedstawienie
Korzenie Europy

Jadwiga Wójciak – prezes
Partnerstwa Borów

Niemodlińskich
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Na praw dę nie czę sto zda rza się śpie -
wać i ży czyć dwu stu lat. Dla te go ta kie
chwi le trze ba szcze gól nie uczcić. 26 li -
sto pa da br. swo ją set ną rocz ni cę uro -
dzin ob cho dzi ła Te kla Ja ku bow ska
z Rosz ko wic.

Z tej oka zji do do mu ju bi lat ki przy by li go ście: bur -
mistrz Mi ro sław Stan kie wicz, soł tys Rosz ko wic Ire ne -
usz Na ściuk oraz przed sta wi cie le wo je wódz kie go
sa mo rzą du. – Dzi siej szy ju bi le usz to oka zja nie co -
dzien na i do nio sła. To pięk na rocz ni ca, skła nia ją ca
do re flek sji, za du my i wspo mnień w gro nie naj bliż -
szych. Ozna cza wszak ca ły wiek wy peł nio ny co dzien -
ny mi ra do ścia mi i smut ka mi, ale też cięż ką pra cą

i tro ską o do bro ro dzi ny. Ta ki wiek osią ga ją tyl ko wy -
brań cy, do gro na któ rych za li cza się rów nież Pa ni.
Gra tu lu jąc ju bi le uszu, ży czę speł nie nia oso bi stych
pra gnień, aby na stęp ne la ta mi ja ły Pa ni wśród naj -
bliż szych, w at mos fe rze mi ło ści i wspar cia, niech
każ da chwi la bę dzie źró dłem szczę ścia i niech upły -
wa w spo ko ju i zdro wiu – bur mistrz zło żył ży cze nia
w imie niu władz sa mo rzą do wych na szej gmi ny
i wszyst kich jej miesz kań ców. Pa ni Te kla otrzy ma ła
kosz kwia tów i pre zen ty. Go ście od śpie wa li uro dzi no -
we „200 lat” i wznie śli to ast za zdro wie. Po po łu dniu
od by ła się uro dzi no wa uro czy stość w gro nie ro dzin -
nym. Sza cow na ju bi lat ka do cze ka ła się 6 wnu ków, 2
pra wnu ków i 1 pra pra wnu ka. Na stęp ne go dnia
ksiądz pro boszcz od pra wił mszę w do mu Pa ni Ja ku -
bow skiej w Rosz ko wi cach w jej in ten cji.

Pa ni Te kla Ja ku bow ska uro dzi ła się sto lat te mu
w oko li cy miej sco wo ści Bro dy w ob wo dzie lwow -
skim na Kre sach. Tam wy szła za mąż i uro dzi ła
pierw szą cór kę. W 1945 ro ku wraz z mę żem przy -
by ła do Opo la, gdzie przez trzy la ta pra co wa ła
w elek trow ni. W 1948 ro ku ro dzi na otrzy ma ła zie -
mię w Rosz ko wi cach, gdzie do dzi siaj pa ni Te kla
miesz ka wraz z naj młod szą cór ką. – Ma ma, jak by -
ła zdro wa i młod sza, to by ła bar dzo, bar dzo pra co -
wi ta. Po za tym lu bi jabł ka, bar dzo. I w ogó le ta kie
pro ste, zdro we je dze nie: wa rzy wa, owo ce, czo snek.
Jak jesz cze mia ła si łę, to cho dzi ła na pie cho tę al bo
jeź dzi ła ro we rem na msze w Ro gach – opo wia da
o ma mie Ro mu al da Mi cun.

mk

OGŁO SZE NIE
Dy rek tor Uni wer sy te tu III Wie ku

w Opo lu, pra cow ni cy Uni wer sy te tu
Opol skie go oraz nie mo dliń ska gru pa
ini cja tyw na za pra sza ją se nio rów oraz
wszyst kich za in te re so wa nych na spo -
tka nie in au gu ra cyj ne, któ re od bę dzie
się 7 stycz nia 2013 r. (po nie dzia łek),
o godz. 15.00 w sa li kon fe ren cyj nej
Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie. Za -
pra sza my!

Dużo szczęścia, zdrowia
i powodzenia, to tradycyjne,

najszczersze życzenia. 
Wesołych Świąt i Roku szczęśliwego,
niech obficie da, co ma najlepszego!

Życzą Zakład Optyczny
Marcin Oracz oraz

Gabinet Okulistyczny
Elżbieta Rogala

W wigilijny wieczór niech pierwsza gwiazda
zabłyśnie dla wszystkich Państwa, przynosząc
radość z Bożego Narodzenia. Niech ten
wyjątkowy czas wypełniony będzie szczęściem,
miłością, wzajemnym szacunkiem i życzliwością.
Wszelkiej pomyślności również
w Nowym 2013 Roku
życzy
kwiaciarnia Sonia Niemodlin.

www.kwiaciarnia-sonia.pl

Sto lat miesz kan ki na szej gmi ny

Za wód astro nom
W Miej sko -Gmin nej Bi blio te ce Pu -

blicz nej w Nie mo dli nie od by ło się spo -
tka nie z astro no mem pa nem Da wi dem
Moź dzier skim, na któ re przy by li
ucznio wie z kla sy V ze SP nr 2. 

By ło ono wy jąt ko wą oka zją do te go, by bli żej
po znać za wód astro no ma. Nie wąt pli wie atrak -
cją by ła bar dzo cie ka wa pre zen ta cja mul ti me dial -
na o tym jak astro no mia po ma ga po zna wać se -
kre ty ko smo su, któ rą ucznio wie obej rze li z du żym
za an ga żo wa niem. Pan Da wid Moź dzier ski w in te -
re su ją cy i przy stęp ny spo sób opo wia dał o swo jej
pra cy i ta jem ni cach wszech świa ta. Na za koń cze -
nie nasz gość udzie lał wy czer pu ją cych od po wie dzi
na za da wa ne przez uczniów py ta nia, a na stęp nie
wszy scy chęt nie po zo wa li do wspól ne go pa miąt -
ko we go zdję cia. Do ro ta Ol szew ska

War sza wa – przez za ba wę
do wie dzy

14 li sto pa da bi blio te kę od wie dzi ła
gru pa pię cio lat ków z PP nr 1 w Nie mo -
dli nie. Dzie ci po przez za ba wę po sze rza -
ły swo ją wie dzę na te mat na szej sto li cy.

Mię dzy in ny mi obej rza ły pre zen ta cję mul ti me -
dial ną „War sza wa – sto li ca Pol ski”. Zdję cia i fo to -
gra fie uka zy wa ły sta rą i no wą War sza wę, z jej za -
byt ka mi, waż niej szy mi bu dow la mi, in te re su ją cy mi
miej sca mi. Oczy wi ście, od by ło się rów nież gło śne
czy ta nie le gen dy „Wars i Sa wa”, opo wia da ją cej
o tym jak po wsta ła na sza pięk na sto li ca.

Przed szko la ki z przy jem no ścią spę dzi ły czas
w bi blio te ce przy za po zna wa niu się z ksią żecz -
ka mi, któ re po sia da ły za rów no czar no -bia łe, jak
i ko lo ro we ilu stra cje War sza wy. DO



Świa to wy Dzień Plu szo we go
Mi sia w bi blio te ce

W nie mo dliń skiej bi blio te ce ob cho dzi li -
śmy Świa to wy Dzień Plu szo we go Mi sia. Z tej
oka zji od wie dzi li nas ucznio wie z kla sy I SP
nr 2 oraz gru pa sze ścio lat ków z PP nr 1
wraz ze swo imi plu szo wy mi przy tu lan ka mi.

Naj młod si obej rze li po kaz mul ti me dial ny za po -
zna jąc się z hi sto rią plu szo we go mi sia. Wzię li udział
w we so łych za ba wach: wy ści gach niedź wiad ków, ła -
pa niu mi sia -ba lo ni ka oraz wy słu cha li baj kę re lak sa -
cyj ną Ku buś Pu cha tek na po lan ce. Dzie ci po nad to
po zna ły opo wia da nie M. Kow nac kiej „Sta ry, zie lo ny
miś” i wy po wia da ły się na te mat uczuć od czu wa nych
pod czas je go słu cha nia, a tak że chęt nie opo wia da -
ły o swo ich uko cha nych ma skot kach.

Od by ła się wspól na re cy ta cja wier sza Ł. Dęb -
skie go i A. Ka szu by -Dęb skiej „Miś” oraz od ga dy wa -
nie za ga dek Ku bu sia Pu chat ka. Naj młod si obej rze li
tak że film ani mo wa ny Miś Ben ja min i duch w bi blio -
te ce, de lek tu jąc się żel ko wy mi przy sma ka mi, a na za -
koń cze nie za po zna li się z ksią żecz ka mi, któ rych głów -
ny mi bo ha te ra mi by ły – oczy wi ście – niedź wiad ki.

Do ro ta Ol szew ska

Jak bliź nię ta
W Szko le Pod sta wo wej nr 2 w Nie mo -

dli nie od wrze śnia 2012 ro ku jest re ali zo -
wa ny pro jekt e -Twin ning. Ce lem te go pro -
jek tu jest łą cze nie i współ pra ca szkół
w Eu ro pie za po śred nic twem me diów elek -
tro nicz nych i pro mo wa nie szko le nia na -
uczy cie li.

Jest to edu ka cyj ny pro gram Unii Eu ro pej skiej,
któ ry pro mu je wy ko rzy sty wa nie tech no lo gii in for -
ma cyj no -ko mu ni ka cyj nych (TIK) w szko łach eu ro pej -
skich. Ucznio wie i na uczy cie le wy ko rzy stu ją In ter -
net we współ pra cy po nad gra ni ca mi. Współ dzia ła ją,
wy mie nia ją się in for ma cja mi i ma te ria ła mi do na uki.
E -Twin ning po sze rza za kres pe da go gicz nych moż li -
wo ści ofe ro wa nych uczniom i na uczy cie lom, mo ty wu -
je do na uki i otwar cia na Eu ro pę. 

Na szy mi part ne ra mi są szko ły z ta kich państw
jak: Wło chy, Hisz pa nia, Gre cja, Sło we nia, Buł ga ria,
Tur cja i Ło twa. W pierw szym mie sią cu na uczy cie le
i ucznio wie za po zna wa li się pre zen tu jąc in for ma cje
o so bie za po mo cą pro gra mu Po wer Po int lub krót -
kich fil mów. Dzie ci z cie ka wo ścią oglą da ły zdję cia
i czy ta ły in for ma cje o swo ich ró wie śni kach z in nych
kra jów. Na stęp nie pre zen to wa li śmy miej sco wo ści,
z któ rych po cho dzi my. Ucznio wie kla sy pią tej i szó stej
chęt nie i w in te re su ją cy spo sób po ka za li Nie mo dlin.

Te ma ty ka pro jek tu jest zwią za na z tra dy cyj ny mi
prze pi sa mi sto so wa ny mi w kuch ni przez na sze bab -
cie. W związ ku z tym każ de z państw udo stęp nia
prze pis i spo sób wy ko na nia po tra wy, pro sząc o po -
moc swo ją bab cię lub dziad ka. My już zna my, mię -

dzy in ny mi, wło ski prze pis na bo żo na ro dze nio we
cia sto z mig da ła mi i cy na mo nem „mbe pe tiel le”. 

Efek ty na szej pra cy są umiesz czo ne na plat for -
mie edu ka cyj nej oraz na stro nie in ter ne to wej szko ły:
www.sp2nie mo dlin.szkol na stro na.pl

Da nu ta Kno sa la

Ob cho dy
Ro ku Kor cza kow skie go
w Szko le Pod sta wo wej nr 1 w Nie mo dli nie

„Czuć, jak dziec ko, my śleć jak sta ry
dok tor” to ha sło koń czą ce go się Ro ku Kor -
cza kow skie go, ro ku po świę co ne go ży ciu
i dzia łal no ści na sze go pa tro na – Ja nu sza
Kor cza ka.

Z tej oka zji zre ali zo wa no w ro ku 2012 wie le przed -
się wzięć, ma ją cych na ce lu przy bli że nie uczniom po -
sta ci Ja nu sza Kor cza ka, roz bu dze nie za in te re so wa nia
je go twór czo ścią oraz pro pa go wa nie my śli kor cza -
kow skich wśród uczniów, ro dzi ców i na uczy cie li na szej
szko ły. W ra mach ob cho dów od by ły się:

• „Ja nusz Kor czak z za wo du le karz, pi sarz z ta -
len tu, opie kun i wy cho waw ca z po wo ła nia”
– kon kurs mul ti me dial ny dla uczniów klas IV -
-VI oraz pre zen ta cja na gro dzo nych prac pod -
czas ob cho dów Dnia Pa tro na Szko ły.

• „Ja nusz Kor czak – przy ja ciel dzie ci” – mon taż
słow no - mu zycz ny i pre zen ta cja  mul ti me -
dial na pod czas VI Mię dzysz kol ne go Kon kur su
Po ezji Mar ci na Ma ku cha „Oca lić od za po -
mnie nia”.

• „Kor cza kow ska Ga zet ka Szkol na KGS” – spe -
cjal ne wy da nie ga ze ty szkol nej po świę co nej
pa tro no wi szko ły.

• Hap pe ning pro mu ją cy w spo łecz no ści lo kal nej
Rok Kor cza kow ski.

• Kon kurs pla stycz ny dla uczniów
klas I – III i IV – VI na pla kat lub al bum o Ja -
nu szu Kor cza ku.

• Eks po zy cja sta ła „2012 – Rok Ja nu sza Kor cza ka”.
• Uro czy ste ob cho dy Dnia Pa tro na Szko ły (1

czerw ca 2012 r.) – szkol ne przed sta wie nie,
roz strzy gnie cie kon kur su mul ti me dial ne go
i pla stycz ne go.

• „Śla da mi Ja nu sza Kor cza ka” – kon kurs ma te -
ma tycz ny dla klas IV -VI.

• „Ży cie i dzia łal ność Ja nu sza Kor cza ka” – kon -
kurs hi sto rycz ny dla uczniów klas IV – VI.

• „Gdy bym był kró lem...” – kon kurs li te rac ki dla
uczniów las III – VI oraz pu bli ka cja  naj cie kaw -
szych prac w ga zet ce szkol nej.

• „Mój Kor czak – por tret Ja nu sza Kor cza ka”
– kon kurs pla stycz ny dla uczniów klas I–III i IV -
-VI oraz wy sta wa prac.

• „Świe tli ki czy ta ją Kor cza ka” – gło śne czy ta nie
utwo rów Ja nu sza Kor cza ka, po łą czo ne z wy -
ko ny wa niem ilu stra cji do czy ta nych tek stów.

• „Noc z Pa tro nem” – spo tka nie dy dak tycz no -
-wy cho waw cze kla sy V c.

• Udział uczniów szko ły w I In te gra cyj nym Spo -
tka niu Kor cza kow skim w Szko le Pod sta wo wej
w Kom prach ci cach.

Zwień cze niem wszyst kich dzia łań był Mię dzysz -
kol ny Kon kurs Kor cza kow ski „Śla da mi Kor cza -
ka 2012” dla szkół pod sta wo wych gmi ny Nie mo dlin
oraz za przy jaź nio nych szkół im. Ja nu sza Kor cza ka.
Spo śród pię ciu szkół pod sta wo wych bio rą cych udział
w kon kur sie, naj lep szą wie dzą i kre atyw no ścią wy ka -
za ła się Szko ła Pod sta wo wa im. Ja nu sza Kor cza ka
z Pol skiej No wej Wsi – I miej sce. II miej sce otrzy ma -

ła Szko ła Pod sta wo wa nr 2 w Nie mo dli nie, III miej -
sce – Szko ła Pod sta wo wa z Gra bi na.

Fun da to ra mi na gród by li:
– Bur mistrz Nie mo dli na,
– Prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej,
– Ra da Ro dzi ców SP 1 w Nie mo dli nie,
– PSS „Spo łem” w Nie mo dli nie,
– Pa ni Re na ta Ma in ka,
– Pan Zbi gniew We ber – rad ny Ra dy Miej skiej.
Dzię ku je my wszyst kim or ga ni za to rom, uczniom

i ro dzi com za an ga żo wa nym w re ali za cję na szych
przed się wzięć. Spon so rom i fun da to rom na gród
dzię ku je my za wspar cie i bez in te re sow ność, dzię ki
któ rej moż li we by ło tak cie ka we prze ży cie uro czy -
stych chwil z na szym pa tro nem – tym, któ ry po świę -
cił dzie ciom swo ją twór czość, ser ce i ży cie.

Ewa Ko no wa luk

Fi nał XVIII Wo je wódz kie go
Kon kur su Wie dzy o BHP
w Rol nic twie

30 li sto pa da uczen ni ce Ze spo łu Szkół
im. Bo le sła wa Chro bre go w Nie mo dli nie
zma ga ły się z in ny mi uczest ni ka mi XVIII Wo -
je wódz kie go Kon kur su Wie dzy o Bez pie -
czeń stwie i Hi gie nie Pra cy w Rol nic twie.

Kon kurs roz gry wa ny był w ka te go riach szkół gim -
na zjal nych i po nad gim na zjal nych. Ucznio wie naj -
pierw roz wią zy wa li test pi sem ny, a po tem 5 fi na li stów
od po wia da ło na py ta nia z za kre su wie dzy o ru chu
dro go wym, po żar nic twa, zna jo mo ści prze pi sów
KRUS -u i In spek cji Pra cy. W ka te go rii gim na zjum bra -
li udział ucznio wie wy ło nie ni w eli mi na cjach po wia to -
wych (po nad 20 osób z ca łej Opolsz czy zny). Naj lep -
sza oka za ła się uczen ni ca na sze go gim na zjum
– Pau li na Żmu da, któ ra uzy ska ła pierw sze miej sce.
W ka te go rii szkół po nad gim na zjal nych, gdzie ogrom -
ną więk szość sta no wi li ucznio wie szkół o pro fi lach rol -
ni czych, na sza li ce alist ka Bo że na Ma li głów ka uzy -
ska ła 4. miej sce w wo je wódz twie. Obu uczest nicz kom
ser decz nie gra tu lu je my. Ka ta rzy na Dra bik

Fi nał po wia to we go kon kur su
na film pro fi lak tycz ny

28 li sto pa da w Sa li Ka me ral nej Na ro -
do we go Cen trum Pol skiej Pio sen ki w Opo -
lu od by ła się uro czy stość pod su mo wa nia
kon kur sów na re ali za cję ma łych form te -
atral no – fil mo wych dla uczniów szkół gim -
na zjal nych z Opo la i po wia tu opol skie go.

W uro czy sto ści uczest ni czy li rów nież gim na zja -
li ści z Ze spo łu Szkół w Nie mo dli nie, któ rzy na krę ci li
film pt. „Sza chy in we sty cją w sie bie”„. Sce na riu szem
i re ży se rią za jął się Mar cin Ju kow ski, któ ry za grał też
jed ną z głów nych ról. Po za Mar ci nem w fil mie wy stą -
pi li Krzysz tof Ko wa lik, An ge li ka Mar cin kie wicz, Mar -
ta Ba weł kie wicz, Na ta lia Ol szew ska i Iwo na Si kor ska.
Po nad 200 uczniów z Opo la i po wia tu opol skie go,
wspól nie ze swo imi opie ku na mi i dy rek to ra mi oraz
za pro szo ny mi go ść mi obej rza ło po trzy na gro dzo ne
fil my z Opo la i po wia tu opol skie go.

Na gro dy ufun do wa no ze środ ków Urzę du Mia sta
Opo la i Sta ro stwa Po wia to we go w Opo lu. Or ga ni za -
to rem kon kur sów by ła Ko men da Miej ska Po li cji w Opo -
lu oraz Fun da cja PRO LE GE w Opo lu przy współ pra cy
z Urzę dem Mia sta Opo la i Sta ro stwem Po wia to wym
w Opo lu. Elż bie ta Woź niak

PULS
Niemodlina
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Sza cho we mi strzo stwa
w Chro brym

W dniu 6 grud nia w Ze spo le Szkół im.
Bo le sła wa Chro bre go w Nie mo dli nie od -
by ły się szkol ne mi strzo stwa w sza chach,
bę dą ce czę ścią pro jek tu pro fi lak tycz ne go
pn. „Sza chy in we sty cją w sie bie – in we sty -
cja w umysł”.

Pro jekt opra co wał p. Ar ka diu sza Lel ka, a fi nan -
so wa ny jest z gmin nych środ ków prze zna czo nych
na dzia ła nia pro fi lak tycz ne. Dzię ki te mu mo gli śmy
za ku pić wy po sa że nie dla po wsta łe go ko ła sza cho we -
go, któ re spo łecz nie pro wa dzi p. Le lek. Są to ze sta -
wy do gry, plan sze dy dak tycz ne i na gro dy rze czo we
dla naj lep szych za wod ni ków. 

W or ga ni za cji tur nie ju wspo ma gał nas p.
Edward Ję dra, któ ry peł nił rów nież funk cję sę -
dzie go głów ne go. Naj lep szy mi za wod ni ka mi w Ze -
spo le Szkół zo sta li gim na zja li ści: Ka mil Ochman,
Grze gorz Kar dasz i Mar le na Pio trow ska. Po ko na -
li oni gru pę za wod ni ków ze szkół po nad gim na zjal -
nych, z któ rych naj lep si oka za li się Do ro ta Gor -
czow ska, Pa weł Ba bicz i Ma te usz Mierz wiak.
Szcze gó ło we in for ma cje o wy ni kach kla sy fi ka cji
w po szcze gól nych ka te go riach są do stęp ne
na www.zs.nie mo dlin.org

Elż bie ta Woź niak

Włącz ABS
Je śli nie chcesz mo jej zgu by, to za cze -

kaj na mnie lu by. Pod ta kim ha słem w Ze -
spo le Szkół w Nie mo dli nie od był się cykl
za jęć pro fi lak tycz nych dla uczniów po wy -
żej 15 ro ku ży cia.

Za ję cia pro wa dził p. Wie sław Ga jew ski – spe cja -
li sta na uki o mał żeń stwie i ro dzi nie. Ce lem spo tkań
by ło m.in. uświa do mie nie mło dzie ży skut ków zbyt
wcze sne go po dej mo wa nia współ ży cia sek su al ne go.
Cie ka wa for ma za jęć i uj mu ją ca oso bo wość pre le -
gen ta spra wi ły, że wszy scy słu cha li z za cie ka wie -
niem – na wet ci, co za wsze wszyst ko wie dzą le piej. 

Spo tka nia od by wa ły się w ra mach pro jek tu pro -
fi lak tycz ne go pn. „Włącz ABS”, przy go to wa ne go
przez p. Ta tia nę Śnie żek, a sfi nan so wa ne go przez
gmi nę Nie mo dlin. Pro gram ABS (Ab so lut nie Bez -
piecz ny Seks) jest ad re so wa ny do mło dzie ży, któ ra
po dej mu je de cy zje na te mat swo je go ży cia. W spo -
sób da ją cy do my śle nia i skła nia ją cy do re flek sji mó -
wi o sek su al no ści mło dych lu dzi. Nie ma w nim ne -
ga tyw nych wi ze run ków mło dych osób, któ re wy bra ły
al ter na tyw ne roz wią za nia. Tym do cze go skła nia
jest je dy nie pró ba spoj rze nia na swo je ży cie z in nej
per spek ty wy. Draż li we i pry wat ne te ma ty sek su al no -
ści uka zy wa ne są za po mo cą me ta fo ry – głów ne go
spo so bu mó wie nia o sek sie przy ję te go przez twór -
ców pro gra mu. 

Elż bie ta Woź niak

UKS „So ko lik” Nie mo dlin
– dru gie miej sce w Pol sce!

W Lidz bar ku War miń skim (woj. war -
miń sko -ma zur skie) zo stał ro ze gra ny
w dniach 1-2 grud nia 2012 ro ku Fi nał
Ogól no pol skie go Tur nie ju Uczniow skich
Klu bów Spor to wych o Pu char Pol skie -
go Związ ku Te ni sa Sto ło we go.

Na sza dru ży na mło dzi ków UKS „So ko lik:
Nie mo dlin w skła dzie: Pa weł i Piotr Kuź miń scy
(rocz nik 2000) do tar li do fi na łu, w któ rym ule -
gli dru ży nie MUKS Je dyn ka Pszów zaj mu jąc 2
miej sce w Pol sce! Wiel ki suk ces na szych za wod -
ni ków jest rów nież suk ce sem tre ne ra UKS „So -
ko lik” Nie mo dlin Pa na Zdzi sła wa Gro bel skie go.
Pa weł i Piotr Kuź miń scy wy gra li nie co wcze śniej
Pół fi na ło wy Tur niej Uczniow skich Klu bów Spor -
to wych o Pu char Pol skie go Związ ku Te ni sa Sto -
ło we go w Stro niu Ślą skim, któ ry od był się 18 li -
sto pa da. W pół fi na łach w Stro niu Ślą skim na sze
za wod nicz ki i za wod ni cy zdo by li wy so kie miej -
sca w ka te go riach:

– ża ków – dru ży na UKS „So ko lik” Nie mo dlin
w skła dzie: Kol man Ma rek (2002), Mróz Fi lip
(2002) i Te la tyń ski Mi chał (2002) za ję ła 3 miej sce,

– mło dzi czek – dru ży na UKS „So ko lik” Nie mo -
dlin w skła dzie: Ja niak Ka ro li na (2000), Wal ków
Okta wia (2000) i Wa rzy cha Do mi ni ka (2000) za -
ję ła 2 miej sce.

Pół fi nał zgro ma dził klu by z wo je wództw po łu -
dnio wo -za chod niej Pol ski.

Za rząd UKS So ko lik

De biut ko szy ka rzy
w Opol skiej Li dze
Ko szy ków ki do lat 16

W so bo tę 8 grud nia roz gryw ki za in -
au gu ro wa ła Opol ska Li ga Ko szy ków ki
do lat 16, w któ rej ry wa li zu je na sza dru -
ży na UKS OSiR Je dyn ka Nie mo dlin.

Nie ste ty, pierw szy tur niej nie udał się mło -
dym adep tom ko szy ków ki, któ rzy są ab so lut nym
de biu tan tem li gi. UKS w swo im de biu cie
w dwóch ro ze gra nych spo tka niach od niósł dwie
po raż ki. Tak więc „pierw sze ko ty za pło ty”. De -
biut się nie udał, ale bę dzie szan sa na re wanż
i to już nie dłu go, bo w stycz niu tur niej od bę dzie
się w Nie mo dli nie.

OSiR

Der by na re mis,
ze wska za niem na UKS
UKS OSiR Je dy na Nie mo dlin – GKS Ber -
land Kom prach ci ce 3:3 (1:2)

W nie dziel ny wie czór by li śmy świad ka mi spo -
tka nia 4. ko lej ki II li gi Fu ta slu, w któ rej po dej mo -
wa li śmy są sia dów zza mie dzy – GKS Ber land
Kom prach ci ce. Mecz der bo wy, więc nie za bra kło
emo cji i kar tek. Po czą tek spo tka nia na le żał do go -
ści. 6. mi nu ta me czu 0:1, bram ka Ar te miu ka, ko -
lej na 7. mi nu ta me czu skład na ak cja Ber lan du
i Kuś pod wyż sza wy nik na 0:2. Dwie szyb ko stra -
co ne bram ki zmu si ły nas do pod krę ce nia tem pa

me czu. A więc pod krę ci li śmy i prze wa ga na sze go
ze spo łu by ła co raz bar dziej wi docz na. Stwa rza li -
śmy sy tu acje bram ko we, nie ste ty, bram ka go ści
by ła jak za cza ro wa na, nic nie wpa da ło. W 12. mi -
nu cie za nie spor to we za cho wa nie dwie żół te kart -
ki otrzy mu je Le onard Ar te miuk i opusz cza bo -
isko. Do bra, szyb ka gra na sze go ze spo łu
na gro dzo na zo sta ła do pie ro w 15. mi nu cie me -
czu, kie dy Da wid Pła za od cza ro wał bram kę go ści
i po ko nał świet nie bro nią ce go w tym me czu Ma -
te usza Suł kow skie go. W ostat nich pię ciu mi nu -
tach stwo rzy li śmy ko lej ne oka zje, do pu stej bram -
ki nie tra fił po pu lar ny Ha ry, czy li Ka mil Mu rasz ko,
a za chwi lę ma my prze dłu żo ny rzut kar ny i zno wu
Suł kow ski jest na po ste run ku i bro ni strzał Da wi -
da Pła zy. Pierw sza po ło wa koń czy się wy ni -
kiem 1:2 i, choć w pierw szym frag men cie go ście
lek ko prze wa ża li i strze li li 2 go le, to my po win ni -
śmy zejść na prze rwę z co naj mniej jed no bram ko -
wym pro wa dze niem. 

Dru ga po ło wa me czu to na dal fron tal ny
atak na bram kę Suł kow skie go. Go ście ze pchnię -
ci do de fen sy wy, groź nie kon tro wa li i jed na
z kontr zno wu oka za ła się za bój cza. W 26. mi nu -
cie me czu Ma te usz Gier łach po ko nu je świet nie
bro nią ce go Paw ła Pa ra dow skie go, któ ry, mi mo
pusz czo nych 3 go li, po pi sał się kil ko ma do bry mi
in ter wen cja mi i god nie za stą pił mię dzy słup ka -
mi kon tu zjo wa ne go Ma te usza Szym ko wa. Na ta -
bli cy 1:3 i kon ster na cja licz nie zgro ma dzo nej
pu blicz no ści. Go ście my śle li, że jest po me czu,
ale my nie pod da wa li śmy się. 28. Mi nu ta, wol ny
w oko li cy po la kar ne go, krót kie ro ze gra nie i Ja -
kub Go la strze la go la na 2:3. Da lej trwa na pór
go spo da rzy, bram karz Ber lan du na dal świet nie
bro ni na wet w po je dyn ku 3 na 1 wy gry wa ry wa -
li za cję z na szy mi za wod ni ka mi, a za mknię ci
na swo jej po ło wie go ście z mi nu ty na mi nu tę
„ga sną” i ła pią ko lej ne „żółt ka” za nie spor to we
za cho wa nie i nie mo gą po go dzić się z prze wa -
gi na szej dru ży ny – 28. mi nu ta, Mi ro sław Kuś
i 38. mi nu ta Ja kub Lu bas. I w koń cu wy rów na li -
śmy. W 37. mi nu cie skład na ak cja „Ja sia” Mar -
ci na Pa try sa, Da wi da Pła zy i „Orzeł ka” Pio tra
Kram czyń skie go, któ ry za koń czył ład nym cel -
nym strza łem w krót ki róg bram ki i po ko nał Suł -
kow skie go. Re mis 3:3 go ście do wieź li do koń ca
na „ostat nich no gach” i po koń co wej sy re nie
mo gli cie szyć się ze zdo by te go punk tu, a my,
z ma łym nie do sy tem, mo że my od no to wać pierw -
szy re mis. Nie zli czo ne oka zje, ja kie stwo rzy li
pod opiecz ni no we go tre ne ra, Da riu sza Lub czyń -
skie go, któ ry za de biu to wał na tre ner skiej ław ce
w Nie mo dli nie, to do bry pro gno styk przed ko lej -
ny mi me cza mi, a sze ro ka ław ka re zer wo wych
jest i bę dzie na szym atu tem. 

Wy nik me czu nie jest spra wie dli wy. Mecz po -
win ni śmy wy grać róż ni cą kil ku bra mek, ale sku -
tecz ność to na sza sła bość. Prze ciw nik po wi nien
się cie szyć z osią gnię te go wy ni ku, bo, choć z prze -
bie gu me czu to my go ni li śmy wy nik, to by li śmy
przez więk szą cześć spo tka nia stro ną, któ ra stwa -
rza ła wię cej sy tu acji strze lec kich i to my pro wa dzi -
li śmy grę.

Na ko niec na po cie sze nie fakt, że w 4. ko lej -
ce zdo by li śmy pierw szy hi sto rycz ny punkt w ofi -
cjal nych roz gryw kach II Li gi. Te raz cze ka nas ty -
go dnio wa prze rwa w roz gryw kach. Czas dzia ła
na na szą ko rzyść, a no wy tre ner bę dzie miał czas
na po zna nie dru ży ny, po pra wie nie sku tecz no ści
i wpro wa dze nie no wych ele men tów gry.

OSiR



W po ko ju pięt na sto let niej Pau li ny Żmu dy
z Nie mo dli na są dwie dłu gie pół ki. Jed na jest
peł na ksią żek, dru ga zaś jest za peł nio na me da -
la mi i pu cha ra mi z za wo dów ka ra te ky oku shin.
Wśród nich ostat nia na gro da – zdo by ty w li sto -
pa dzie Pu char Pol ski Mło dzi ków wka te go rii ka -
ta, w któ rej Pau li na zo sta ła mi strzy nią.

Marek Krzyżanowski: Jak to się sta ło, że tre -
nu jesz ka ra te?

Paulina Żmuda: To by ło tak, że co ro ku jest ak -
cja pro mo cyj na za jęć ka ra te i mój tre ner przy szedł do szko -
ły, kie dy by łam w pierw szej kla sie szko ły pod sta wo wej. Opo -
wia dał, jak wy glą da ją tre nin gi, roz da wał ulot ki. Ro dzi ce na -
mó wi li mnie, że bym po szła na pierw szy tre ning i spró bo -
wa ła. Strasz nie mi się spodo ba ło i cho dzi łam re gu lar nie.

A co ci się spodo ba ło?
Wszyst ko. Ca ły styl, róż ne tech ni ki. To by ło bar dzo efek -

tow ne dla ta kie go ma łe go dziec ka, któ ry wi dział, jak się ko -
pie i ma cha. W ogó le mi się spodo ba ło, zwłasz cza, że tre -
ner po wie dział mi, że do brze mi idzie i to by ła mo ty wa cja,
że by to ro bić. Na po cząt ku to by ła do bra za ba wa, jak by -
łam mniej sza. A póź niej, jak za czę łam wy gry wać, to chcia -
ło się co raz bar dziej po ko ny wać prze szko dy, swo je sła bo ści.

Tre ning ka ra te w wie ku sied miu lat… Prze -
cież to ra czej nie jest po cią ga ją ce dla dziew czyn -
ki. Pomp ki, si nia ki, tre ning bo so na sa li gim na -
stycz nej w zi mie.

Trze ba so bie z tym po ra dzić. Do si nia ków już się przy -
zwy cza iłam. La tem mia łam si nia ki na rę kach i na uczy cie -
le w szko le py ta li się, co się sta ło (śmiech). Póź niej, jak się
ćwi czy, to już to wszyst ko nie ma ta kie go zna cze nia. Trze -
ba to po ko ny wać w so bie.

Czy po trzech, czte rech la tach ćwi cze nia,
mia łaś po czu cie, że kil ku chło pa kom w kla sie
mo gła byś spo koj nie do ło żyć i na wet by nie pod -
sko czy li?

(śmiech) No, mia łam. Ca łą pod sta wów kę tak mia łam.
(śmiech)

To nikt Cie bie nie za cze piał?
Nie, aku rat z tym nie by ło żad nych pro ble mów. Tyl -

ko cza sa mi, jak np. szłam do skle pu, to nie któ rzy, co wi -
dzie li mnie na po ka zie, mó wi li: patrz, to ta, co ćwi czy ka -
ra te. Ale ja nie bra łam te go do sie bie, tyl ko ra czej ja ko coś
za baw ne go.

Pa mię tasz swo je pierw sze za wo dy?
Tak. To by ły spe cjal ne za wo dy Pierw sze go Kro ku. Wsu -

mie nie za bar dzo wie dzia łam, co się dzie je, jak sę dzio wie
oce nia ją i tak da lej. Tyl ko po ka zy wa no nam, co ma my zro -
bić, jak wyjść na ma tę. Zro bi łam to, co tre ner mi po wie dział
wcze śniej i oka za ło się, że wy gra łam. Na stęp ne za wo dy by -
ły już bar dziej świa do me.

Wiem, że za wo dy roz gry wa ne są w dwóch
kon ku ren cjach, w ka ta i w ku mi te.

Tak. Ka ta są to po ka zy tech ni ki w ukła dach. Wszyst -
ko w ta kim po ka zie mu si być do sko na łe, per fek cyj nie po -
ka za ne, zod po wied nią si łą, szyb ko ścią. Bar dzo li czy się tech -
ni ka wy ko ny wa ne go ru chu. A ku mi te to są wal ki.

Co jest naj trud niej sze wtre nin gu ka ta naza -
wo dy, napo kaz? Co trze ba zro bić, że by wy grać?

Trud ne py ta nie. Dla mnie spo rym pro ble mem są do -
jaz dy do Opo la na tre ning. Ak tu al nie mam je den tre ning
wNie mo dli nie i trzy wOpo lu. To zaj mu je du żo cza su, a jesz -
cze jest szko ła, na uka, jesz cze ja kieś przy jem no ści, wyj ście
z ko le żan ka mi. Zaś na tre nin gu naj trud niej jest po pra wić
błę dy, czy li od uczyć się cze goś al bo coś przy spie szyć, moc -
niej kop nąć. Trze ba wie le ra zy po wta rzać ka ta, układ, aby
wy szło tak, jak chce my. Trze ba strasz nie du żo ra zy ro bić
w kół ko to sa mo. To jest bar dzo mo zol ne i w su mie mo no -
ton ne. Ale na za wo dach li czy się każ dy ele ment – uło że nie
sto py, czy się skoń czy ło w tym sa mym miej scu, w któ rym
się za czę ło, na wet spo sób, w ja ki wy szło się na ma tę.

Przejdź my do dru giej kon ku ren cji, czy li
do ku mi te. Masz tak, że chcesz dru gą oso bę na -
praw dę po ko nać, czy ra czej wy punk to wać,
ude rzyć tak i tak, że by otrzy mać wię cej punk tów
i wy grać?

Na pew no, kie dy wcho dzę na ma tę, to chcę po ko nać
tę dru ga oso bę. Nie my ślę o tym, że by wy punk to wać. Cho -
ciaż my śle nie w wal ce jest waż ne, prze wi dy wa nie, co zro -
bi prze ciw nik i że by go za sko czyć. My ślę też o tym, by nie
zro bić żad nej krzyw dy, nie tra fić w ko la no, bo to jest sport
ura zo wy. Ale jed nak chce się wy grać. My ślę, że bez te go
nie moż na wy gry wać. Cza sa mi na za wo dach po ziom wal -
ki jest moc no wy rów na ny i ostat nie se kun dy de cy du ją o tym,
kto wy gra. Czło wiek wte dy jest tak zmę czo ny, że zwy cię stwo
nie tyl ko za le ży odkon dy cji, ale odwo li zwy cię stwa, kto chce
wy grać, kto da z sie bie wię cej.

Czu łaś strach przed prze ciw nicz ką
przed wal ką?

By ło tak, bo ja czę sto star to wa łam w star szej ka te go -
rii niż mo ja. I te wszyst kie dziew czy ny by ły ode mnie wyż -
sze, więk sze. Ja ta ka ma lut ka sta wa łam przed ni mi i to by -
ło rze czy wi ście stre su ją ce. Ale jak już wal ka się za czy na, to
sku piam się na wal ce i stres zni ka. Wte dy jest do brze.

Czy są za wo dy któ re prze gra łaś?
Tak, to by ły za wo dy w Cze chach, nie w ka ta, ale w ku -

mi te. Wte dy tra fi łam wła śnie na sa me więk sze, wyż sze za -
wod nicz ki i nie uda ło się nic za jąć. Za pa mię ta łam te za wo -
dy. Szko da mi by ło, że się nie uda ło i za czę łam jesz cze wię -
cej tre no wać, że by ta kie coś się już nie po wtó rzy ło. Zwy cię -
stwo le piej sma ku je niż po raż ka. (śmiech) Jak są za wo dy,

to czło wiek nie chce za wieść ani sie bie, ani tre ne ra, ani
w ogó le ni ko go i za le ży na wy gra nej.

Czy udział w za wo dach jest kosz tow ny?
To za le ży. Te ostat nie mi strzo stwa by ły kosz tow ne, bo

trze ba by ło za pła cić za ho tel, za do jazd i opła tę star to wą.
Na szczę ści mam sty pen dium od bur mi strza Nie mo dli na
i ono bar dzo po ma ga. Wła śnie to sty pen dium jest po to,
aby po je chać naza wo dy al bo ku pić no we ki mo no, czy sprzęt
do tre nin gu.

Te raz je steś Mi strzy nią Pol ski w ka ra te ky -
oku shin wswo jej ka te go rii wie ko wej. Ale mo głaś
po je chać na mi strzo stwa Eu ro py i tam wal czyć
o pierw sze miej sce, gdy by nie wiek.

Tre ner wy sta wił mnie na ogól no pol skie za wo dy kwa -
li fi ku ją ce do mi strzostw Eu ro py rok wcze śniej niż prze wi -
dy wał re gu la min, że bym zo ba czy ła jak to jest, że bym się
„prze tar ła”. No i uda ło mi się je wy grać. Do sta łam po wo -
ła nie na Mi strzo stwa Eu ro py. Jed nak oka za ło się, że nie mo -
gę wziąć w nich udzia łu ze wzglę du na wiek. Je śli bym to
zro bi ła, zo sta ła bym zdys kwa li fi ko wa na. Więc za rok zno -
wu po dej dę do kwa li fi ka cji. Na pew no do ka ta i na 98 pro -
cent do ku mi te.

Czy w szko le rów nież nie lu bisz prze gry wać
jak na ma cie?

No w su mie tak, ale w szko łę nie wkła dam ty le pra -
cy, ile w ka ra te. Mam ja kąś ta ką ła twość w ucze niu się. Wy -
star czy, że prze czy tam kil ka ra zy no tat ki i bar dzo do brze
pi szę spraw dzian. Nie mam w szko le pro ble mów. W su mie
ka ra te po ma ga mi ra dzić so bie w sy tu acjach stre so wych
na kon kur sach, czy wy stę pach le piej niż in ni. Jest stres
przed za wo da mi i sam dzień za wo dów, wyj ścia przed ma -
tę. A że by ło tro chę tych za wo dów, to się oby łam.

Czy czu jesz się już spor tow cem?
Jesz cze chy ba nie. W su mie tre nin gów jest du żo i trze -

ba się do te go moc no przy kła dać, ale jak pa trzę w te le wi -
zji na ta kich spor tow ców jak Adam Ma łysz al bo Ju sty na
Ko wal czyk, to co ro bią, to jest ich ca łe ży cie. Ja jesz cze mam
szko łę, zna jo mych. Ka ra te to tyl ko część, a nie ca łe mo je
ży cie. To jest pa sja, ale nie ży cie. Od mar ca za czną się in -
ten syw ne przy go to wa nia do przy szło rocz nych eli mi na cji
do Mi strzostw Eu ro py i wte dy za cznę bar dziej czuć się spor -
tow cem (śmiech).

Co chcia ła byś zna leźć pod cho in ką?
Du żo ksią żek.

PULS
Niemodlina

22Sport

Spor to wy Mi ko łaj 2012
W czwar tek i pią tek, 6 i 7 grud nia

Ośro dek Spor tu i Re kre acji w Nie mo dli -
nie, UKS So ko lik Nie mo dlin, UKS Je dyn ka
Nie mo dlin i Szko ła Ję zy ków Vic to ria zor -
ga ni zo wa li im pre zę spor to wą „Spor to wy
Mi ko łaj 2012”.

W czwar tek 6 grud nia od go dzi ny 9.00 ry wa li zo -
wa li te ni si ści. Pięć dzie się ciu uczest ni ków po dzie lo no
na trzy ka te go rie wie ko we chłop ców i dziew cząt.
O go dzi nie 13.00 blok ko szy ków ki roz po czę li naj -
młod si ko szy ka rze. W me czu naj młod szych lep si oka -
za li się Nie bie scy. Do ko lej ne go me czu o go dzi nie
13.30 przy stą pi li chłop cy z kla sy 4 i 5 szko ły pod sta -
wo wej. Mecz trwał 4 kwar ty x 6 mi nut i tu rów nież lep -
sza oka za ła się dru ży na Nie bie skich, po ko nu jąc dru -
ży nę Bia łych 37: 27. 

Kil ka mi nut pogo dzi nie 14.00 ro ze gra no mecz ko -
szy ków ki po mię dzy sa mo rzą dow ca mi gmi ny Nie mo -
dlin i re pre zen ta cją Ra dia Opo le. Ten mecz to już tra -
dy cja, bo roz gry wa ny jest odtrzech lat. Nie ste ty, poraz
trze ci Ra diow cy ogra li sa mo rzą dow ców 64 do 70.

Od go dzi ny 15.30 gry i za ba wy nie tyl ko spor to we
prze pro wa dzi ła Szko ła Ję zy ków Vic to ria. Był to blok im -
prez i kon ku ren cji zwią za nych zna uka ję zy ka an giel skie -
go oraz za baw ru cho wych. Nie za bra kło oczy wi ście
me czu pił ki noż nej po mię dzy re pre zen ta cją szko ły i za -
wod ni ka mi szkół ki pił kar skiej, dzia ła ją cej przy UKS Je -
dyn ka, w któ rym zwy cię stwo od nie śli za wod ni cy UKS -
-u. Na za koń cze nie dnia, o go dzi nie 17.00 od był się
mecz ko szy ków ki po mię dzy UKS Je dyn ka Nie mo dlin
a gim na zjum Dą bro wa. I tu rów nież gó rą by li go spo -
da rze, któ rzy zde cy do wa nie po ko na li go ści 48:17.

W pią tek od 9.30 w ha li rzą dzi ła siat ków ka,
przez bli sko 3 go dzi ny 64 za wod nicz ki ze szkó łek
siat kar skich w Ro gach, Gra czach i Nie mo dli nie ry wa -
li zo wa ły w tur nie ju gier i za baw siat kar skich. Ry wa li -
za cja by ła bar dzo za cię ta, ale zwy cięz ca mógł być tyl -
ko je den, a naj lep szą dru ży ną oka za ła się szkół ka
dzia ła ją ca przy PSP w Gra czach.

I tak mi nę ły dwa dni nie tyl ko spor to wej ry wa li -
za cji, ale i za ba wy, w cza sie któ rej nie za bra kło wie lu
wi zyt świę te go Mi ko ła ja, któ ry na gra dzał wszyst kich
uczest ni ków i ki bi ców sło dy cza mi i na gro da mi.

Mar cin Ja nik

Zwy cię stwo sma ku je le piej niż po raż ka
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Nor dic wal king ko ja rzy się ze star szy mi
oso ba mi, któ re spo koj nie spa ce ru ją
po dro gach i chod ni kach z ki ja ka mi. I nic
dziw ne go, że tak jest, po nie waż jest to naj -
częst szy wi dok, je śli cho dzi o oso by upra -
wia ją ce ten sport. Wła śnie, sport.

Nor dic wal king zo stał wy my ślo ny dla spor tow -
ców. Po wstał pod ko niec lat 70-tych w Fin lan dii, a ja -
ko sport za re je stro wa no go dwa dzie ścia lat póź niej.
Tam tej si tre ne rzy nar cia rzy bie go wych (dys cy pli na Ju -
sty ny Ko wal czyk) po szu ki wa li no wej for my ak tyw no ści
ru cho wej, kształ cą cej ce chy ko niecz ne w nar ciar stwie,

ale do za sto so wa nia w se zo nie let nim. Tak więc ro dzaj
ru chu, tech ni ka je go wy ko ny wa nia oraz kij ki, to wszyst -
ko jest bar dzo po dob ne do nar ciar stwa bie go we go.
Upra wia jąc nor dic wal king, na sze cia ło po win no pra -
co wać jak cia ło nar cia rza bie go we go: za an ga żo wa -
nych po win no być 90 pro cent mię śni, szcze gól nie
klat ki pier sio wej, tri cep sy, bi cep sy, ra mion i brzu cha.

Nor dic wal king o wie le bar dziej an ga żu je na sze
cia ło niż spa cer, szyb ki marsz, czy na wet bieg. (Nie -
któ rzy uwa ża ją nar ciar stwo bie go we za je den z naj -
cięż szych spor tów pod wzglę dem ob cią żeń za wod -
ni ka. Zresz tą wy star czy zo ba czyć w te le wi zji fi nisz
któ rychś za wo dów mi strzostw świa ta.) Że by osią -
gnąć wszyst kie ko rzy ści pły ną ce z nor dic wal king
po trzeb ne są, oprócz chę ci ru sza nia się, dwie rze czy
– tech ni ka wy ko ny wa nia ru chu po dob ne go do nar -
cia rza bie go we go oraz kij ki prze zna czo ne do nor dic
wal king. I tu taj do cho dzi my do sed na. Je śli chce się
na praw dę po czuć, ile ener gii da je nor dic wal king, to
nie mo że my cho dzić by le jak i z by le ja ki mi kij ka mi.

Na szczę ście mo że my ła two i przy jem nie na -
uczyć się nor dic wal king pod okiem in struk to ra.

Od ze szłe go ro ku, co so bo tę przy ba se nie ko ło Lip na,
spo ty ka się gru pa upra wia ją ca nor dic wal king. Po mi -
mo po ry (ósma ra no) i po go dy (za ję cia są przez ca -
ły rok), moż na spo tkać ma sze ru ją cych po par ku
w Lip nie. Raz na ich cze le, raz na koń cu, ale za wsze
w ru chu, jest Ma ciej Ger lik – in struk tor, któ ry od sze -
ściu lat pro wa dzi za ję cia nor dic wal king na Opolsz -
czyź nie. Park w Lip nie świet nie się na da je na miej sce
mar szów. Sam w so bie jest pięk ny, każ dą po rą ro ku,
czy wio sną, czy zi mą. Do dat ko wo po sia da wie le
dróg i ście żek oraz róż nych pa gór ków i wznie sień,
któ re uroz ma ica ją marsz i po ma ga ją do sko na lić
tech ni kę cho du. W trak cie go dzin ne go spo tka nia
jest czas na so lid ną roz grzew kę, roz cią ga nie, spo koj -
ny i ener gicz ny marsz, a tak że na roz mo wę, żar -
ty. I to wszyst ko w cza sie cho du!

Do gru py moż na do łą czyć w każ dym mo men cie.
Nie trze ba na wet mieć kij ków, po nie waż moż na je
wy po ży czyć na miej scu. Wy star czy tyl ko nie po dą żać
za ste reo ty pa mi i my śle niem, że to nie dla mnie. Le -
piej za re zer wo wać w so bo tę ra no go dzi nę dla sie bie,
przyjść i prze ko nać się sa me mu. mk

Ma rek Krzy ża now ski: Jak to się sta -
ło, że pro wa dzisz za ję cia nor dic wal king
w Nie mo dli nie?

Ma ciej Ger -
lik: Po mysł za jęć
w Nie mo dli nie zro -
dził się dzię ki ini cja -
ty wie dy rek to ra
OSiR -u Krzysz to fa
Ku bia ka. Dzię ki tej
ini cja ty wie po mysł
na prze pro wa dze -
nie in struk ta żu nor -
dic wal king zo stał
za ko mu ni ko wa ny
miesz kań com pod -
czas dni Nie mo dli -
na w 2011 ro ku.

Wów czas po zo sta ło nam tyl ko cze kać na ewen tu -
al nych za in te re so wa nych bez płat nym in struk ta -
żem dzię ki sfi nan so wa niu przed się wzię cia przez
OSiR. Efekt to po nad 20 za in te re so wa nych osób
w róż nym wie ku pań i pa nów, obec nych na pierw -
szym spo tka niu przy ba se nie w Lip nie. 

Co jest ta kie go w za ję ciach w Lip nie,
że po mi mo wcze snej po ry, są chęt ni?

Pro szę so bie wy obra zić po szcze gól ne po ry ro -
ku. La to go dzi na 8 ra no to ide al na po ra – nie jest

nam ani za dusz no, ani za zim no do upra wia nia
ak tyw no ści ru cho wej. Lecz mo im zda niem, głów -
nym po wo dem jest to, że ma my po czu cie tak
zwa ne go na ła do wa nia ba te rii na ca ły
dzień. I od 9 ra no, gdy już je ste śmy po za ję ciach
– peł ni sa tys fak cji z ży cia i świa do mo ści, że znów
zro bi li śmy coś dla swo je go zdro wia – przede
wszyst kim ma my jesz cze mnó stwo cza su na spę -
dze nie go z bli ski mi. Po za tym, w myśl po wie dze -
nia „kto ra no wsta je, te mu...”, jesz cze ni gdy nikt
nie ża ło wał wcze snej po ry. Po pro stu na le ży sa -
me mu spró bo wać.

Czy nor dic wal king mo że być źle wy -
ko ny wa ny i nie bez piecz ny dla zdro wia?

Ewen tu al ne nie bez pie czeń stwo wy ni ka ra -
czej z bra ku wie dzy ni że li umie jęt no ści. Nie wie -
dząc, jak po słu gi wać się pra wi dło wo kij ka mi pod -
czas mar szu, na ra ża my się na brak efek tów,
o któ rych ty le się mó wi. Nie je ste śmy w sta nie za -
an ga żo wać aż 90 % mię śni ca łe go cia ła, nie ma -
jąc opa no wa nej pra wi dło wej tech ni ki. Co za tym
idzie, nie od cią ży my sta wów. Mo że my nie świa do -
mie roz cią gać mię śnie grzbie tu za miast je
wzmac niać itd. Nor dic wal king mo że być źle wy -
ko ny wa ny, a w nie któ rych przy pad kach brak świa -
do mo ści pra wi dło wej tech ni ki mo że nie mieć nic
wspól ne go z osią ga niem za mie rzo nych re zul ta -
tów dla na sze go zdro wia

Nor dic wal king to mło dy sport, a ob -
rósł już w wie le ste reo ty pów.

Chy ba naj więk szym ste reo ty pem jest to, iż
nor dic wal king jest wy łącz nie dla osób star szych.
Pa mię taj my o tym, iż nor dic wal king wy my śli li
spor tow cy, dla te go przy po mnę, w ja ki spo sób
moż na upra wiać marsz z ki ja mi. Pierw szy spo sób
to re kre acyj no -zdro wot ny. Dru gim jest fit ness
– ogól nie mó wiąc dla osób chcą cych po pra wić
kon dy cję i zgu bić zbęd ne ki lo gra my, czy pa nów
chcą cych bu do wać ma sę mię śnio wą. Ostat ni to
spo sób spor to wy – tre ning uzu peł nia ją cy dla spor -
tow ców i osób bar dzo ak tyw nych, po le ga ją cy
na wy czer pu ją cych mar szach, bie gu z kij ka mi
i róż ne go ty pu sko kach.

To praw da. Moż na być bar dzo za sko -
czo nym, że jest się tak zmę czo nym
po „spa ce rze z kij ka mi”.

Do kład nie. Naj częst szym błę dem jest my śle -
nie, że to nie dla mnie, że to tyl ko dla star szych i że
fa cet nie jest w sta nie zmę czyć się przez ja kieś dwa
ki je. Po chop nie wy cią ga my wnio ski, na wet nie do -
świad cza jąc nor dic wal king. Dla te go za chę cam, by
każ dy cho ciaż raz spró bo wał pod okiem spe cja li -
sty i do pie ro wte dy oce nił. Wszyst kich cie ka wych,
chcą cych do wie dzieć się, jak moż na mieć nie spo -
ży te si ły na ca ły dzień, ser decz nie za pra szam
w imie niu swo im i gru py na cy klicz ne za ję cia. Cho -
dzi my ca ły rok i w każ dą po go dę, gdyż dba my też
o nasz układ od por no ścio wy po przez za ję cia
na świe żym po wie trzu. In dy wi du ali stów za pra sza -
my na za ję cia in dy wi du al ne. Wię cej in for ma cji
pod nu me rem te le fo nu 698 736 200 lub na stro -
nie www.nw.opo le.pl

Nor dic wal king – z Fin lan dii do Nie mo dli na

O wcze snym wsta wa niu i ste reo ty pach
Na te mat nor dic wal king opo wia da Ma ciej Ger lik

– li cen cjo no wa ny in struk tor te go spor tu.



Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz nadchodzącego Nowego Roku składamy
wszystkim mieszkańcom ziemi niemodlińskiej

oraz naszym gościom, życzenia zdrowia 
oraz osobistej i zawodowej pomyślności.

Niech te najpiękniejsze 
w roku święta upłyną w ciepłej, serdecznej

atmosferze. Przeżyjmy je w duchu radości,
w gronie rodziny i przyjaciół. Zbliżający się

Nowy 2013 Rok niech spełni wszystkie Państwa
pragnienia, zamysły i oczekiwania. Niech

przyniesie siłę woli 
i satysfakcję z dokonań. Niech to będzie

dobry rok dla nas 
i dla gminy Niemodlin.

Wszystkim pracownikom,
emerytom, udziałowcom spółki

„Bazalt-Gracze”
oraz mieszkańcom naszej gminy

życzymy, aby te Święta
i nadchodzący Nowy Rok były

rozświetlone ciepłem choinkowych
światełek, pełne spełnionych

marzeń, spokoju, zdrowia
i wszelkiej pomyślności.

Zarząd,
Rada Nadzorcza

i Związek Zawodowy Górników
Spółki „Bazalt – Gracze”

Wszystkim mieszkańcom gminy Niemodlin
z okazji nadchodzących Świąt Bożego

Narodzenia życzenia radości, spokoju i pogody
ducha oraz dużo szczęścia w Nowym 2013 Roku

składa
Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Handlowe

„RAPEX” Sp. z o.o. w Grabinie

Jest taka noc, na którą każdy
z nas czeka i za którą tęsknimy. 

Jest taki wyjątkowy czas
w roku, wyjątkowy wieczór, gdy

wszyscy gromadzimy się 
przy wspólnym wigilijnym

stole, w taki wieczór gasną między
nami wszelakie spory, znika złość
i nienawiść... wtedy łamiemy się

opłatkiem, składamy sobie
życzenia...

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Nieckarz

Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz


