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Dro dzy Czy tel ni cy!
Od da je my w Wa sze rę ce ko lej -

ne wy da nie „Pul su Nie mo dli na”.
W mar co wym nu me rze nie bra ku je
re la cji z wie lu im prez kul tu ral nych,
któ re mia ły miej sce w na szej gmi nie
i w na szym Ośrod ku Kul tu ry. Z oka -
zji wa len ty nek od był się po raz ko lej -
ny Gmin ny Kon kurs Re cy ta tor ski
„Mi łość jest wśród nas”, a na po cząt -
ku mar ca Mię dzysz kol ny Kon kurs Po -
ezji Mar ci na Ma ku cha, po łą czo ny
z dru gim wy da niem to mi ku po ezji
Mar ci na.

Z oka zji Dnia Ko biet wy stą pił
u nas Ka ba ret Ske czów Me czą cych,
któ ry dał wspa nia ły wy stęp i udzie -
lił wy wia du „Pul so wi Nie mo dli na”.
War to prze czy tać tak że wy wiad
z Ka zi mie rzem Kiej zą, któ ry od sze -

ściu lat oglą da i fo to gra fu je pta ki
w Bo rach Nie mo dliń skich. Ich zdję -
cia stwo rzy ły wy sta wę „Pta ki wo kół
nas”, któ rą moż na oglą dać w Ośrod -
ku Kul tu ry.

Za pra sza my do prze czy ta nia li -
stu rad nej Da nu ty Uni jew skiej, któ -
ry od no si się do bie żą cych wy da rzeń
zwią za nych z na szą gmi ną oraz wy -
wia du z bur mi strzem Nie mo dli na
Mi ro sła wem Stan kie wi czem.

W mar co wym „Pul sie” za miesz -
cza my rów nież ak tu al no ści z ży cia
na szych przed szko li i szkół,wydarzeń
spor to wych, za po wie dzi kul tu ral ne
oraz biu le tyn gmi ny Nie mo dlin.

Za chę ca my do lek tu ry.

Re dak cja

Niemodlin, ul. Opolska 14, tel. 77 460 74 66

W KWIETNIU
ZA GROSZE

WITAJ
WIOSNO! • nasiona warzyw

i kwiatów
• cebulki kwiatów
• sztuczne kwiaty

Z okazji nadchodzących

Świąt Wielkanocnych,

wszystkim Mieszkańcom

Gminy Niemodlin życzymy

wielu radosnych i ciepłych chwil,

odpoczynku przy rodzinnym stole

oraz dużo zdrowia

i mnóstwo pomyślności

w życiu prywatnym i zawodowym.

Przewodniczący Rady Miejskiej                    Burmistrz Niemodlina 
Mariusz Nieckarz Mirosław Stankiewicz
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W Dniu Kobiet w sa li wi do wi sko wej
Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie wol ne by ły
tyl ko po je dyn cze miej sca w rzę dach – pu -
blicz ność do pi sa ła. Z dru giej stro ny rów nież
nie by ło mo wy o gra niu na pół gwizd ka. Ka -
ba ret Ske czów Mę czą cych na wią zał świet ny
kon takt z pu blicz no ścią, za grał no wy pro -
gram, kil ka krot nie bi so wał, sło wem – dał
z sie bie wszyst ko. Cho ciaż był to ich dru gi
wy stęp te go wie czo ru, po zo wa li jesz cze
do zdjęć, roz da wali au to gra fy i na ko niec nie
od mó wi li wy wia du.

Ma rek Krzy ża now ski: Jak wra że nia
po wy stę pie? Wy da je mi się, że coś się za -
dzia ło…

Mar cin Szczur kie wicz: Wspa nia łe. Dzi siaj tu -
taj wy bu chła bom ba ener ge tycz na, co bar dzo nas cie -
szy i my ślę, że pu blicz ność rów nież.

Ka rol Go lon ka: Cie szy my się, bo to był no wy
pro gram, a no we pro gra my do cie ra ją się, na bie ra ją
mo cy…

Ja rek Sa dza: Dzi siaj moc by ła bar dzo du ża.
Ka rol: Tak, re we la cyj ne przy ję cie pu blicz no ści,

za co pięk nie dzię ku je my. Faj ne wa run ki, wszyst ko się
zga dza ło.

Ja rek: Nie mo gło być nic in ne go, jak owa cje
na sto ją co (śmiech).

A pro pos no we go pro gra mu i wy my śla -
nia ske czów. Jak po wsta ją gagi w czte ro -
oso bo wym ze spo le? Jed na oso ba pi sze, czy
wszy scy?

Ka rol: Wszy scy przy no si my po my sły.
Ja rek: Ka rol to wszyst ko zbie ra do ku py.
Ka rol: Tak, ja to wszyst ko ogar niam, spi su ję, cza -

sem coś do pi szę, a po tem to pró bu je my, po pra wia my
i spraw dza my na pu blicz no ści.

Ja rek: I za wsze zmie nia my. Ni gdy nie ma tak, że
zro bi li śmy skecz i go nie zmie ni li śmy.

Ka rol: Te ske cze ży ją, roz wi ja ją się, ewo lu ują.
Ja rek: Nie któ re ske cze są ta kie, że przy cho dzi my

na pró bę i skecz po wsta je w cią gu dwóch dni i każ dy
rzu ca ja kieś po my sły.

Ka rol: Nie któ re ske cze są na pi sa ne, przy nie sio ne
na pró bę i roz wi ja ne, a nie któ re po wsta ją np. w sa mo -
cho dzie. Po pro stu jest po mysł, „rzu ca my tek sta mi”,
a po tem skła da my w ca łość i po ka zu je my na sce nie.

A trze ba mieć wspól ne po czu cie hu mo ru,
że by w czwór kę two rzyć ka ba ret?

Ja rek: Po dob ne.
Ka rol: Na pew no mu si być ktoś, kto de cy du je, bo

każ de go z nas śmie szy tro chę coś in ne go. Dla te go
spraw dza my ske cze na pu blicz no ści, i je śli jest za do wo -
lo na, to ten tekst zo sta je. W ogó le, my uwiel bia my
grać no we nu me ry.

Mi chał Tercz: Pa rę dni te mu za gra li śmy ta ki no -
wy skecz, w któ rym by ły dwie rze czy, któ re nas bar dzo
śmie szy ły na pró bach. Jak to wy my śla li śmy, to bar dzo
się uba wi li śmy. Ale pu blicz ność nie ode bra ła te go tak,
jak my. By ła ci sza, zu peł na ci sza. Skecz się jed nak obro -
nił, bo je go sie dem dzie siąt pro cent by ło za baw ne i bę -
dzie my go na pew no grać.

Ka rol: Po ta kiej sy tu acji wy cią ga my wnio ski, że le -
piej po sta wić na in ny żart. Je ste śmy ka ba re tem po po -
wym, któ ry chce tra fiać do sze ro kiej pu blicz no ści.

To cie ka we okre śle nie – ka ba ret po po wy.
Jak je ro zu mie cie?

Mi chał: Dzi siaj by ło to u was ge nial nie wi dać. Sie -
dzia łem wśród pu blicz no ści i wi dzia łem prze krój od na -
sto let nich dziew czyn, po star szych pa nów i pa nie i wszy -
scy ba wi li się rów nie do sko na le. I oto nam cho dzi.

Ka rol: Gdy by śmy chcie li być ka ba re tem ni szo -
wym, to wte dy by śmy wy sta wia li moc ne, ostre ske cze,
któ re cza sa mi ro dzą nam się w gło wach i…

Mar cin: …po ka zy wa li by śmy je ko le gom w piw ni -
cy (śmiech).

Ka rol: Oczy wi ście sza nu je my ta kie gru py, któ re
de cy du ją się na krok, że by zo stać ni szo wym, uder gro -
un do wym ka ba re tem. Ma ją ogrom ny sza cu nek w śro -
do wi sku.

Mar cin: I my się bar dzo czę sto do brze ba wi my,
kie dy ma my oka zje zo ba czyć ta ki of fo wy ka ba ret – ja
bar dzo lu bię. Ale zda je my so bie spra wę, że prze ło że nie
ta kie go ka ba re tu na du żą sce nę jest nie re al ne. 

Ka rol: Tak, część pu blicz no ści pew nie by się od -
na la zła i do brze ba wi ła, część by ła by obu rzo na i pew -
nie wy szła, a część nie wie dzia ła by co tu taj ro bi. My, szu -
ka my środ ka.

I ta kie ka ba re ty są po trzeb ne, i ta kie.
Ka rol: Do kład nie.
Kie dy ru sza cie z no wym pro gra mem, to

do pie ro wte dy pró bu je cie no we ske cze
przed pu blicz no ścią?

Mi chał: Tak na praw dę ni gdy nie gra my tak, że
wszyst kie ske cze są no we. Ma my kil ka no wych, któ re
prze pla ta my star szy mi.

Ka rol: To jak ze spo ły roc ko we. W sta re utwo ry
wpla ta ją no we nu me ry. Tak sa mo jest w ka ba re cie.
Sta ra my się ogry wać no we rze czy w ra mach sta re go
pro gra mu. W tym ro ku tak się zło ży ło, że po raz
pierw szy nasz pro gram jest ca ło ścio wy i ta ki tro chę
te atral ny: ma cią głość wy da rzeń i mo tyw prze wod ni,
któ rym jest 3D.

Po ja wi ło się po rów na nie do ze spo łu roc -
ko we go. Prze czy ta łem, że da je cie oko ło stu
osiem dzie się ciu wy stę pów rocz nie, jeź dzi cie
z wy stę pa mi po ca łym kra ju, wy stę pu je cie
w te le wi zji. Czu je cie się jak ze spół roc ko wy?
Sex, drugs and rock’n’roll?

Ka rol: Ktoś kie dyś po wie dział, że naj lep szy ze -
spół roc ko wy ma wię cej gro upies [gro upies – mi ło -
śnicz ki da ne go ze spo łu mu zycz ne go, za któ rym jeż -
dżą w po szu ki wa niu ero tycz nej lub emo cjo nal nej
bli sko ści] niż naj lep szy ka ba ret. I to jest praw da
(wszy scy się śmie ją).

Żad nych fa nek? 
Wszy scy: Nie, fan ki są.
Mar cin: Ni cze go od nas nie wy cią gniesz! Je ste -

śmy mą dry mi i od po wie dzial ny mi ludź mi.
Ale z ze spo ła mi roc ko wy mi jest tak, że to,

co w tra sie, to się nie li czy.
Mar cin: Po wta rzam, ni cze go z nas nie wy cią -

gniesz (śmiech).
Ka rol: Po wiem, cy tu jąc kla sy ka: To, co zda rzy ło się

w Ve gas, zo sta je w Ve gas.
Po ja wił się wą tek te atru. Czy czu je cie się

ak to ra mi?
Ja rek: Czu je my się ty mi po sta cia mi.
Mi chał: Jak grasz pew ną po stać, to nie czu jesz

się so bą, ale wła śnie tą po sta cią. Ja bym nie po wie dział
pew nych rze czy, któ re mo że po wie dzieć da na po -
stać. I to jest faj ne.

Ka rol: Cza sa mi jest tak, że…
Ja rek: …po stać mó wi za du żo (śmiech).
Ka rol: Kie dy dłu go po dró żu je my, to czę sto roz ma -

wia my ja ko po sta cie. Ale czy się czu je my jak ak to rzy? 
Ja rek: Nie, my się czu je my do brze (śmiech).
Ka rol: W gra niu w ka ba re cie jest do za od kry wa -

nia w so bie te go, że po tra fię coś za grać. Wia do mo, że
nikt z nas nie jest po szko le ak tor skiej, więc warsz ta tu
uczy my się sa mi.

Mar cin: Ja mam, ale wam nie mó wi łem.

Ka rol: To wi dać. A więc warsz ta tu uczy my się
sa mi. Czę sto po wta rzam w wy wia dach, że nikt nie
na pi sał książ ki, jak zro bić ka ba ret. I lu dzie, któ rzy go
ro bią, od kry wa ją wszyst ko na wła sną rę kę. I to jest
naj faj niej sze – nie ustan ny roz wój po przez pró by
i błę dy.

W po cząt kach swo jej dzia łal no ści wzię -
li ście udział w świ no uj skiej Fa mie, że by mieć
dar mo we wa ka cje nad mo rzem. Po 10 la -
tach dzia łal no ści ja ki jest wasz cel?

Mar cin: Dar mo we wcza sy nad mo rzem. Bo te raz
jeź dzi my w tra sy kon cer to we po am fi te atrach i da lej sie -
dzi my nad tym mo rzem.

Mi chał: Ja chciał bym, aby śmy po je cha li ja ko ka -
ba ret na Wy spy Ka na ryj skie. Sie dzie li tam dwa mie sią -
ce i mie li je den wy stęp.

Ka rol: My ślę, że cel jest ta ki, że by się da lej roz wi -
jać. Ka ba ret to ta ka nie od kry ta dzie dzi na, że ca ły czas
od kry wa my coś no we go.

Mar cin: Ten ka ba ret jest ta ki, ja ki jest, dzię ki
nam, a my je ste śmy ta cy, ja cy je ste śmy, dzię ki te mu ka -
ba re to wi po tych dzie się ciu la tach.

Mi chał: Je ste śmy gru pą, któ ra za wsze wy ma ga
od sie bie wię cej, na wet dzi siaj po wy stę pie, gdzie by -
ły owa cje na sto ją co i by ło na praw dę su per, mo gę
w dal szym cią gu po wie dzieć co by ło nie tak, co mo gło
być le piej.

Mar cin: No, po wiedz, co by ło nie tak.
Mi chał: Ty by łeś nie tak (śmiech).
Mar cin:Co ci się nie po do ba ło wtym wy stę pie, co?
Mi chał: Two ja fry zu ra.
Mar cin: Ona by ła lep sza niż two je tek sty

(śmiech).
Ka rol: Ba li śmy się, że wio sna przy cho dzi i zle cą się

bo cia ny na two jej gło wie.
A pro pos Wysp. Gra li ście już za gra ni cą?
Ka rol: Tak, Lon dyn, Ber lin, Ir lan dia…
Ja rek: Na pro mie do Szwe cji gra li śmy.
Nie bu ja ło?
Mi chał: Po tem już bu ja ło (śmiech).
Mar cin: Ni cze go z nas nie wy cią gniesz.

Czu je my się do brze



Mi łość jest wśród nas
Dnia 14 lu te go br. od by ła się dzie wią ta edy cja Gmin ne go

Kon kur su Re cy ta tor skie go „Mi łość jest wśród nas” zor ga ni zo -
wa na przez Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie. Pa tro nat ho no ro -
wy nad kon kur sem ob jął bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan -
kie wicz. 

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

Ju ry w skła dzie: prze wod ni czą ca Ire na La chow ska (na uczy ciel ka ję zy ka pol skie -
go), Ja dwi ga Ku ty ła (dy rek tor Pu blicz nej Bi blio te ki w Nie mo dli nie), An na Pa sier bek -
-Moć ko (pra cow nik bi blio te ki w Nie mo dli nie) oraz Ma rek Krzy ża now ski (in struk tor
OK), zde cy do wa ło przy znać Grand Prix kon kur su Ka mi lo wi Skro sio wi z Pu blicz ne -
go Li ceum Ogól no kształ cą ce go Ze spo łu Szkół im. Bo le sła wa Chro bre go w Nie mo -
dli nie za pięk ną re cy ta cję wier sza K. I. Gał czyń skie go „Roz mo wa li rycz na”.

W ka te go rii szkół gim na zjal nych pierw sze miej sce przy zna no Mar cie Wy drze
z Pu blicz ne go Gim na zjum Ze spo łu Szkół im. Bo le sła wa Chro bre go w Nie mo dli -
nie. Dru gie miej sce za jął Prze my sław Waj man (PG w Nie mo dli nie). Trze cia na -
gro da ex aequo po wę dro wa ła do uczen nic Pu blicz ne go Gim na zjum w Gra czach
– Aga ty Trzmie lew skiej i An ny Pro che ry. W młod szej ka te go rii wie ko wej zo sta ły
przy zna ne rów nież dwa wy róż nie nia, któ re otrzy ma ły: Ju lia Kwie ciń ska z PG
w Nie mo dli nie oraz z Mar le na Bo ro wicz z PG w Gra czach.

W ka te go rii szkół po nad gim na zjal nych lau -
re at ką pierw sze go miej sca zo sta ła Pau li na Ju -
dasz. Dru gie miej sce otrzy ma ła Pau li na Ju zwa.
Nie przy zna no trze ciej na gro dy. Wszy scy lau re -
aci tej ka te go rii są ucznia mi Pu blicz ne go Li -
ceum Ogól no kształ cą ce go Ze spo łu Szkół im.
Bo le sła wa Chro bre go w Nie mo dli nie. Wszyst -
kim lau re atom kon kur su gra tu lu je my.

Ser decz ne po dzię ko wa nia za wspar cie kon -
kur su i ufun do wa nie na gród or ga ni za to rzy skła -
da ją bur mi strzo wi Nie mo dli na Mi ro sła wo wi
Stan kie wi czo wi oraz pre ze so wi PSS Spo łem
w Nie mo dli nie Ja no wi Olek sie za ufun do wa nie
po czę stun ku dla uczest ni ków kon kur su. 

mk
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Laureaci i jurorzy konkursu

Kamil Skroś zdobył Grand Prix

Czynna w okresie świątecznym:
31 marca - nieczynne
1 kwietnia - 15:00 – 23:00
Polecamy:
• Kebab
• Tortilla
• Knysza
• Kapselon
• Sałatka grecka
• Kubełek duży i mini
• Twister
• Zestawy obiadowe
• Pizza

Kwiaciarnia SONIA
Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe, 

napełni wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności 

oraz pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Wszystkim mieszkańcom gminy Niemodlin
oraz klientom życzy

Kwiaciarnia Sonia Niemodlin
www.kwiaciarnia-sonia.pl

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości. 

Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych
spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz
wesołego Alleluja dla wszystkich klientów oraz

mieszkańców gminy Niemodlin
składają

Bogusław Zięba,
właściciel firmy Nadzór i Projektowanie

oraz Iwona Zięba, właściciel firmy URBIPLAN

Wszystkim Klientom życzymy
zdrowych, radosnych i spokojnych

Świąt Wielkiej Nocy

PIZZERIA
PRIMAVERA
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1 mar ca 2013 r. Szko ła Pod sta wo wa
nr 1 w Nie mo dli nie za pro si ła mło dych re cy -
ta to rów na VII Mię dzysz kol ny Kon kurs Po -
ezji Mar ci na Ma ku cha „Oca lić od za po -
mnie nia”, któ ry od był się w pięk nej sce ne rii
w Ośrod ku Kul tu ry.

To ko lej ne spo tka nie z wier sza mi Mar ci na, wy jąt -
ko we go ab sol wen ta „Je dyn ki”, któ re go po ko na ła okrut -
na cho ro ba – dys tro fia mię śni, de dy ko wa ne by ło Bart -
ko wi So snow skie mu, dwu dzie sto let nie mu chłop cu, któ ry
cho ru je na stward nie nie roz sia ne. Mar cin miał wiel ki
dar jed no cze nia lu dzi wo kół waż nych dla nas spraw.
Mó wił, że „czło wiek to nie przed miot, lecz isto ta, któ ra
my śli i pra gnie speł niać swe ma rze nia. Dzię ki ser cu in -
nych lu dzi speł nia je. Je ste śmy so bie wza jem nie po trzeb -
ni. Mo że my być prze dłu że niem rąk i nóg tych, któ rzy nie
za wsze mo gą ro bić to, co chcie li i być tam, gdzie by
chcie li”. Ta myśl przy świe ca ła or ga ni za to rom kon kur su,
któ rzy po sta no wi li po móc Bart ko wi. 

Pod czas kon kur su od by ła się sprze daż dru gie go
wy da nia to mi ku wier szy Mar ci na Ma ku cha „Czte ry
gło sy świa ta”, któ re go edycją ko lej ny raz za ję ło się Wy -
daw nic two Księ ży Ser ca nów DE HON z Kra ko wa. 

W uro czy sto ści wzię ły udział wła dze sa mo rzą do -
we: Bur mistrz Nie mo dli na pan Mi ro sław Stan kie wicz,
Prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej pan Ma riusz Niec karz
oraz Rzecz nik Pra so wy Sta ro sty Opol skie go pa ni Mag -
da le na Fle szar i po raz pierw szy dy rek cja, gro no pe da -
go gicz ne, miesz kań cy in ter na tu i ucznio wie ZSM w Opo -
lu, do któ rej uczęsz cza Bar tek.

Na spo tka nie z po ezją Mar ci na przy by li rów nież:
przed sta wi cie le szkół, pla có wek oświa to wych i spo łecz -

nych z gmi ny Nie mo dlin, przed sta wi cie le śro do wi ska
po etyc kie go, pra sy i Ra dio Opo le, spon so rzy, przy ja cie -
le i miesz kań cy Nie mo dli na. Ho no ro wy mi go ść mi by li
ro dzi ce i sio stra Mar ci na, pań stwo Jó ze fa i Ka zi mierz
Ma ku cho wie, Ka ta rzy na Ma kuch oraz Bar tek So snow -
ski z ta tą i sio strą Zu zan ną. 

Pa tro nat nad kon kur sem, po raz ko lej ny, ob jął
Bur mistrz Nie mo dli na – Mi ro sław Stan kie wicz, któ -
ry był też spon so rem głów nych na gród dla uczest ni -
ków w ka te go rii szkół pod sta wo wych i Sta ro sta Opol -
ski – Hen ryk La kwa, któ ry ufun do wał na gro dy
w ka te go rii szkół po nad pod sta wo wych. Na gro dę
Grand Prix ufun do wa ła Ra da Ro dzi ców Szko ły Pod -
sta wo wej nr 1 w Nie mo dli nie. Dla po zo sta łych
uczest ni ków na gro dy ufun do wał Prze wod ni czą cy
Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie Ma riusz Niec karz,
a dla naj młod sze go uczest ni ka Pre zes PSS Spo łem
Nie mo dlin pan Jan Olek sa.

Uczest ni ka mi kon kur su by li wszy scy ucznio wie
szkół pod sta wo wych i po nad pod sta wo wych gmi ny Nie -
mo dlin, ucznio wie za przy jaź nio nej Szko ły Pod sta wo -
wej w Pol skiej No wej Wsi oraz Ze spo łu Szkół Me cha nicz -
nych w Opo lu.

Re cy ta cje oce nia ło ju ry w skła dzie: p. Ewa Maj
– Szczy giel ska i p. Ed mund Bo rzem ski – po eci oraz p.
Ja dwi ga Ku ty ła – Dy rek tor Miej sko -Gmin nej Bi blio te ki
w Nie mo dli nie.

Każ dy z 19 uczest ni ków przed sta wił je den wy bra -
ny przez sie bie wiersz Mar ci na Ma ku cha po cho dzą cy
z to mi ków „Czte ry gło sy świa ta” (2003) lub „Łza za po -
mnia na” (2005). Ju ry i zgro ma dzo na w Ośrod ku Kul -
tu ry pu blicz ność bar dzo wy so ko oce ni ła wy stę py uczest -

ni ków kon kur su, któ rzy z prze ję ciem i za an ga żo wa -
niem in ter pre to wa li wier sze Mar ci na. 

W tym dniu wie lu ar ty stów za gra ło i za tań czy ło dla
Bart ka. By li to naj młod si ar ty ści z nie mo dliń skich przed -
szko li, ze spół ta necz ny Ryt mix z Ośrod ka Kul tu ry, ze spół
Ga ma ze SP nr 1. Na skrzyp cach za gra ła Ka ro li na
Kno sa la. Go ść mi spe cjal ny mi by ła szkol na or kie stra
dę ta oraz ucznio wie z in ter na tu przy ZSM w Opo lu, któ -
rzy za gra li i za śpie wa li dla ko le gi ze szko ły, a tym sa -
mym do łą czy li swo je mu zycz ne ce gieł ki. Wy stą pi li
ucznio wie z kół ka me cha tro ni cze go z ZSM w Opo lu.
Kon cert wszyst kich ar ty stów zo stał owa cyj nie przy ję ty
przez bar dzo licz nie przy by łą pu blicz ność.

Wzru sza ją ce by ły chwi le dla ro dzi ców oraz wszyst -
kich obec nych, gdy słu cha li na grań ar chi wal nych z wy -
po wie dzia mi sa me go Mar ci na oraz wy stę pu Bart ka.

Nad ca ło ścią uro czy sto ści czu wa li: Bar ba ra Ko -
ło dyń ska, Ewa i Ma riusz Ko no wa lu ko wie, Iwo na Pół -
to rak oraz wspo ma ga li ich An na Raw ska, Mo ni ka
Ostrow ska – Ma tu sik, An na Ci szew ska i Syl wia Waj -
da. Pa ni Mar ta Ko ło dyń ska przy go to wa ła wspa nia -
łą pre zen ta cję mul ti me dial ną, a pan Piotr So pel za -
jął się opra wą tech nicz ną. 

Ca ła ze bra na kwo ta 2036,90 zł wpła co na zo sta -
nie na kon to Fun da cji „Do bro Po wra ca” we Wro cła wiu
z prze zna cze niem dla Bart ka. Prze ka za no rów nież in for -
ma cję, na spe cjal nie przy go to wa nych ce gieł kach,
o moż li wo ści wpłat oraz prze ka za niu 1% po dat ku
na spe cjal ne kon to cho re go chłop ca. 

Wcze śniej speł ni ło się ma rze nie Mar ci na, te raz
speł ni ło się i mo je ma rze nie: po now ne wy da nie to mi ku
i po moc Bart ko wi. To wszyst ko uda ło się dzię ki otwar -
tym ser com hoj nych spon so rów, dzię ki na uczy cie lom,
dy rek cji i pra cow ni kom Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie,
ar ty stom i wszyst kim lu dziom, któ rzy przy czy ni li się
do uświet nie nia tej wspa nia łej uro czy sto ści. O po czę -
stun ku po kon kur sie jak zwy kle nie za po mnie li: Pre zes
PSS Spo łem Nie mo dlin, Ra da Ro dzi ców SP nr 1 w Nie -
mo dli nie oraz ro dzi ce z kla sy III b. Wszyst kim ser decz -
nie dzię ku ję.

Bar ba ra Ko ło dyń ska

Wy ni ki VII Mię dzysz kol ne go Kon kur su
Po ezji Mar ci na Ma ku cha
„Oca lić od za po mnie nia”

Na gro dę Grand Prix ufun do wa ną
przez Ra dę Ro dzi ców SP nr 1 w Nie mo dli -
nie otrzy ma ła Mar ce li na Chro bot (PG
w Gra czach).

Na gro dy w ka te go rii szkół pod sta wo wych
ufun do wa ne przez bur mi strza Nie mo dli na – Mi -
ro sła wa Stan kie wi cza: I miej sce – Wik to ria Ha biak
(SP nr 1 w Nie mo dli nie), II miej sce – Pau li na Hi za

(SP nr 2 w Nie mo dli nie), III miej sce – Wik to ria Prie -
ster (SP w Gra bi nie).

Na gro dy w ka te go rii szkół po nad pod sta wo -
wych ufun do wa ne przez Sta ro stę Opol skie go -
- Hen ry ka La kwę: I miej sce – Ju lia Kwie ciń ska (PG
ZS w Nie mo dli nie), II miej sce – Aga ta Trzmie lew -
ska (PG w Gra czach), III miej sce – Ka ta rzy na Mi -
kia niec (ZSM w Opo lu).

Na gro dę Pre ze sa PSS Spo łem Ja na Olek se go
otrzy mał naj młod szy uczest nik kon kur su Wik tor
Me sjasz (SP w Ro gach). Dla po zo sta łych uczest ni -
ków na gro dy ufun do wał prze wod ni czą cy Ra dy
Miej skiej Ma riusz Niec karz.

Pro to kół zbiór ki pu blicz nej
Na pod sta wie po zwo le nia

SOS. 5311.1.2013 z dnia 05.02.2013r.
wy da ne go przez bur mi strza Nie mo -
dli na zo sta ła prze pro wa dzo na zbiór -
ka pu blicz na, któ ra od by ła się
w dniu 01.03.2013 r. pod czas Mię -
dzysz kol ne go Kon kur su Po ezji Mar ci -
na Ma ku cha w Ośrod ku Kul tu ry
w Nie mo dli nie.

Ce lem zbiór ki by ła jed no ra zo wa po moc fi -
nan so wa w le cze niu i re ha bi li ta cji Bar tło mie -
ja So snow skie go, cho re go na stward nie nie
roz sia ne. For ma zbiór ki pu blicz nej: sprze daż
książ ki Mar ci na Ma ku cha. Ce na książ -
ki: 10,00 zł. Ilość sprze da nych ksią żek: 203 szt.
Su ma ze bra nych ofiar pie nięż nych wy nio sła
łącz nie: 2036,90zł, słow nie: dwa ty sią ce trzy -
dzie ści sześć 90/100.

Ca ła kwo ta zo sta nie wpła co na na kon to
Fun da cji na rzecz Cho rych na Stward nie nie
Roz sia ne „Do bro Po wra ca” we Wro cła wiu:
BRE Bank S.A. Od dział Kor po ra cyj ny Wro -
cław 95 1140 1140 0000 2133 5400 1001,
ty tu łem: Bar tło miej So snow ski Fun da cja Do bro
Po wra ca. Jed no dnio wy Ko mi tet Po mo cy Bart -
ko wi. Pod pis osób upo waż nio nych: Bar ba ra
Ko ło dyń ska, Iwo na Pół to rak, Ewa Ko no wa luk,
An na Raw ska, Ma riusz Ko no wa luk.

Mar cin – Bart ko wi
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Wy daj 150 ty się cy na współ pra cę
Part ner stwo Bo rów Nie mo dliń skich szu ka po my słu

na pro jekt współ pra cy. Po móż go zna leźć. Do za go spo da ro -
wa nia jest 150 ty się cy zło tych. 

Je śli w Two jej oko li cy znaj du ją się wy jąt ko we miej sca, je śli masz po mysł
na pro mo cję, na za go spo da ro wa nie te re nu, na dzia ła nia in te gru ją ce
miesz kań ców ca łych Bo rów Nie mo dliń skich – za pla nuj dzia ła nia o war to -
ści 150 ty się cy zło tych i swój po mysł wy ślij do biu ra LGD. 

Two je pro po zy cje mo gą do ty czyć: 
– pro mo cji ob sza ru, za byt ków, przy ro dy i wy da rzeń kul tu ral nych, 
– za go spo da ro wa nia atrak cyj nych miejsc, 
– wy zna cza nia tras i szla ków tu ry stycz nych, 
– or ga ni za cji dzia łań in te gra cyj nych.
Two je pro po zy cje mu szą: 
– wy ko rzy sty wać za so by Bo rów, 
– być roz pla no wa ne rów no mier nie, tzn. do ty czyć jak naj więk szej ilo ści

gmin po ło żo nych w ob rę bie Bo rów Nie mo dliń skich (nie mo gą do ty czyć tyl -
ko jed nej wsi lub gmi ny).

– być za pla no wa ne do re ali za cji we współ pra cy z LGD Brze ska Wieś
Hi sto rycz na (gmi na Le win Brze ski) lub LGD Wspól ne Źró dła (gmi ny Kor fan -
tów i Bia ła), 

– zwięk szać atrak cyj ność Bo rów dla miesz kań ców i tu ry stów, 
– wy róż niać Bo ry na tle wo je wódz twa, 
– zo stać zre ali zo wa ne w 2014 r., 
– zmie ścić się w kwo cie 150 tys. zł. 
Swo ją pro po zy cję w do wol nej for mie prze ślij w ter mi nie do 17 ma ja br.

ma ilo wo na ad res: biu ro@bo ry nie mo dlin skie.pl lub pocz tą na ad res: Part -
ner stwo Bo rów Nie mo dliń skich, ul. Bo ha te rów Po wstań Ślą skich, 49-100 Nie -
mo dlin. W te ma cie wia do mo ści lub na ko per cie wpisz „150 ty się cy”.

Oso by, któ re prze ślą naj cie kaw sze pro po zy cje zo sta ną na gro dzo ne ze -
sta wa mi al bu mów książ ko wych oraz map Bo rów Nie mo dliń skich. 

Ja dwi ga Wój ciak

Po ćwicz pa mięć z ludź mi la su
Lo kal na Gru pa Dzia ła nia Part ner stwo Bo rów Nie mo dliń skich

wy da ła ko lej ny ma te riał pro mu ją cy za byt ki i przy ro dę sied miu gmin.
Tym ra zem są to kar ty do gry edu ka cyj nej BO RY ME MO RY. Za da niem gra -

czy jest roz ło że nie wy mie sza nych kart ob raz ka mi do do łu w ukła dzie 7x8 lub in -
nym, tak by po dzie lić 56 kart. Po cząt ku ją cy mo gą za czy nać od mniej szej ilo ści par.
Każ dy gracz ko lej no od kry wa dwie kar ty, sta ra jąc się tra fić na pa rę ta kich sa mych
ob raz ków. Je śli to się nie uda, od kła da kar ty w to sa mo miej sce, w któ rym
przed chwi lą le ża ły i ko lej ka prze cho dzi do na stęp nej oso by. Je śli pa ra kart zo -
sta nie od gad nię ta, kar ty się za bie ra, od kła da na bok i wy bie ra jesz cze raz. Wy -
gry wa ten, kto zbie rze naj więk szą ilość kart. 

Kar ty BO RY ME MO RY moż na bez płat nie otrzy mać w sie dzi bie Lo kal nej
Gru py Dzia ła nia w Nie mo dli nie, ul. Bo ha te rów Po wstań Ślą skich 34, na II pię trze.
Za pra sza my do za ba wy. Ja dwi ga Wój ciak 

Ple bi scyt „Po li cjant, któ ry mi po mógł”
VI edy cja kon kur su „Po li cjant, któ ry mi po mógł” trwać bę dzie do 31 ma -

ja 2013 r. i ma na ce lu wy ło nie nie do wy róż nie nia po li cjan tów, któ rzy cha rak te -
ry zu ją się wy jąt ko wym pro fe sjo na li zmem w za kre sie po mo cy oso bom po krzyw dzo -
nym prze mo cą w ro dzi nie. Przede wszyst kim pod uwa gę bie rze się za an ga żo wa nie
kan dy da tów w dzia ła nia na rzecz wdra ża nia w śro do wi skach lo kal nych sys te mo -
wych roz wią zań w ob sza rze prze ciw dzia ła nia prze mo cy w ro dzi nie oraz ich do -
świad cze nie i za an ga żo wa nie w po moc ofia rom do tknię tym prze mo cą.

Kan dy da tów, zgod nie z re gu la mi nem kon kur su, zgła szać mo gą oso by in dy -
wi du al ne, or ga ni za cje i in sty tu cje (z wy jąt kiem po li cji). Lau re atów kon kur su wy -
bie ra ka pi tu ła, w skład któ rej wcho dzą pra cow ni cy Po go to wia „Nie bie ska Li nia”,
lau re aci po przed nich edy cji oraz przed sta wi ciel Biu ra Pre wen cji KGP. Ty po wa nie
kan dy da tów od by wa się na pod sta wie szcze gó ło wej ana li zy uza sad nień za war -
tych w for mu la rzach zgło sze nio wych. Zgło sze nia od by wa ją się za po mo cą for -
mu la rzy prze sła nych do Ogól no pol skie go Po go to wia dla Ofiar Prze mo cy w Ro -
dzi nie „Nie bie ska Li nia”, War sza wa, ul. Bo ro tyń skie go 13. For mu la rze w wer sji
do dru ku oraz elek tro nicz nej do stęp ne są na stro nie in ter ne to wej www.po li -
cjant.nie bie ska li nia.pl.

Inf. wł.

Zgod nie z usta wą z dnia 15 wrze śnia 2000 r. o re -
fe ren dum lo kal nym (Dz. U. nr 88, poz. 985 z dnia 20
paź dzier ni ka 2000 r. ze zmia na mi), zwra cam się z proś -
bą o po da nie do pu blicz nej wia do mo ści, na ła mach
naj bliż sze go wy da nia „Pul su Nie mo dli na”, in for ma cji
o wy stą pie niu z Wnio skiem o prze pro wa dze nie re fe ren -
dum w spra wie od wo ła nia z zaj mo wa ne go sta no wi ska
Bur mi strza Nie mo dli na – Mi ro sła wa Stan kie wi cza oraz
rad nych Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie.

Zgod nie z art. 13 usta wy zo sta ną za da ne py ta nia:
Czy je steś za od wo ła niem bur mi strza Nie mo dli na?

„Tak” lub „Nie”
oraz

Czy je steś za od wo ła niem Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie?
„Tak” lub „Nie”.

Uza sad nie nie: De struk cyj ne dzia ła nia bur mi strza
Nie mo dli na oraz Ra dy Miej skiej na rzecz Gmi ny Nie -
mo dlin. Brak na le ży tej kon tro li nad in we sty cja mi. Nie -
ko rzyst ne dzia ła nia na rzecz miesz kań ców.

Ogło sze nie sfi nan so wa ne ze środ ków wła snych ini cja to ra re fe ren dum.

Pod pis Peł no moc ni ka ini cja to ra re fe ren dum: 
E. Bud nik

22 kwietnia 2013 r.
ostatecznie zostanie wyłączona emisja sygnału

telewizji analogowej. Przygotuj się już dziś!

Odpowiednie tunery oraz anteny oferuje 
Sklep elektroniczny NEON 
Niemodlin ul. Opolska 26

(naprzeciw dużej Biedronki)
tel. 77 4608427 lub  662461046

Zrób zakupy i ciesz się bezpłatnie 
18 polskimi programami w cyfrowej jakości

ZAPRASZAMY!!!

Ry su nek Ro ku
4 lu te go w Mu zeum Ka ry ka tu ry w War -

sza wie pod su mo wa no kon kurs „Ry su nek
Ro ku 2012”.

Trzy wy róż nie nia w po sta ci dy plo mów przy zna -
nych przez dy rek to ra mu zeum Zyg mun ta Za rad kie -
wi cza otrzy mał nasz ko le ga Mi chał Gra czyk – za ry -
sun ki w mie sią cu stycz niu, lu tym i sierp niu 2012
ro ku. Pra ce Mi cha ła zna la zły się rów nież w oko licz -
no ścio wym ka ta lo gu pod su mo wu ją cym pro jekt.

Red.
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Trzy ma my rę kę na pul sie

Książ ka „Wo łyń”
7 mar ca br. w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo -

dli nie mia ło miej sce spo tka nie z Mar kiem A.
Ko prow skim, au to rem książ ki „Wo łyń. Epo -
pe ja pol skich lo sów 1939-2013”.

Na skła da ją cą się z dwóch to mów książ kę zło ży ły
się ze bra ne i opra co wa ne przez pi sa rza oso bi ste re la -

cje Po la ków, któ rzy do świad czy li na Wo ły niu ge hen ny
trzech wro gów, pod ję li z ni mi wal kę, a po wy gra nej woj -
nie mu sie li opu ścić swo je do my, osie dlić się w oj czyź nie
o no wych gra ni cach i zno sić prze śla do wa nia lu do wej
wła dzy. Ostat ni już świad ko wie re la cjo nu ją okrut ne
zbrod nie, ale też ca ły kon tekst wo jen nej rze czy wi sto ści
Wo ły nia, peł nej pa ra dok sów, nie spo dzie wa nych oca leń,
róż nych form kon spi ra cji i wal ki zbroj nej, w któ rej i so -
ju sze by ły za ska ku ją ce. Wśród świad ków, któ rych re la -
cje zna la zły się w książ ce „Wo łyń”, są rów nież wspo -
mnie nia miesz ka ją ce go w Nie mo dli nie Mi ro sła wa
Ło zin skie go w rozdziale „Straż nik pa mię ci Prze bra ża”.

Po krót kiej pre zen ta cji tre ści książ ki przez re dak tor
wy daw ni czą Ka ta rzy nę Gwin ciń ską, dal sza część spo -
tka nia mia ła cha rak ter dys ku sji ze bra nych w sa li wi do -
wi sko wej osób z Mar kiem A. Ko prow skim. 

Bur mistrz Mi ro sław Stan kie wicz po dkre ślił, że to
spo tka nie roz po czę ło w na szej gmi nie sze reg spo tkań
zwią za nych z ob cho da mi 70. rocz ni cy lu do bój stwa
na Wo ły niu.

mk

Dzień My śli Bra ter skiej 
Dnia 22.02.2013 r. nie mo dliń scy

har ce rze spo tka li się na wspól nym ko -
min ku z oka zji Dnia My śli Bra ter skiej.

Jest to świę to przy jaź ni ob cho dzo ne przez
har ce rzy i skau tów na ca łym świe cie, w dniu uro -
dzin za ło ży cie la skau tin gu – Ro ber ta Ba den Po wel -
la. Ten dzień przy po mi na wszyst kim har ce rzom
i skau tom jak waż na w ich ży ciu jest przy jaźń
i dru gi czło wiek i, że wszy scy są dla sie bie brać mi
nie za leż nie od ko lo ru skó ry, na ro do wo ści czy wie -
ku. W tym dniu wszy scy skła da ją so bie ży cze nia,
prze sy ła ją kart ki i or ga ni zu ją wspól ne przed się -
wzię cia. Na uli cach miast moż na spo tkać har ce -
rzy w mun du rach, pod czas róż nych gier, ak cji itp.
W cza sie na sze go spo tka nia po wró ci li śmy do cza -
sów dzia łal no ści R. B. Po wel la i in nych dzia ła czy,
a tak że wspól nie spę dzi li śmy po po łu dnie
przy dźwię kach i sło wach har cer skich pio se nek. 

Mar ta Wy dra

ZA PRA SZA MY NA ZBIÓR KI HAR CER SKIE
In for ma cje o go dzi nie i miej scu zbiór ki
pod nr. tel. 604-640-151

Zu chy 6-9 lat:
„We so łe Ty gry ski” Nie mo dlin,
„Mrocz ne Mi sie” Gro dziec
Har ce rze 9-16 lat:
„Ga li ma tias” Nie mo dlin/har cer ki, 
„Bia łe Wil ki”, Nie mo dlin/har ce rze, 
„Ci che Cie nie” Gro dziec/ har ce rze i har cer ki 

www.zakladlewicki.pl

Katarzyna
Gwińcińska i Marek

A. Koprowski

O re cen zji książ ki J. Waj ma na
W stycz niu te go ro ku uka za ła się ko lej -

na książ ka au tor stwa Pa na Ja na Waj ma na
pt. „Nie wdzięcz ne lo sy Do li nia ków”. Książ -
ka ta by ła oce nia na w Wyż szej Szko le Za -
rzą dza nia Per so ne lem w War sza wie i otrzy -
ma ła bar dzo do brą oce nę – re cen zję,
pod któ rą pod pi sał się Dy rek tor Bi blio te ki
Na uko wej WSZP dr n. hum. Edward Fiks.

Re cen zja jest ob szer na w swych opi sach, więc po -
zwól cie Pań stwo, że przy to czę ostat nie zda nie tej oceny:
„War to tę książ kę spo pu la ry zo wać nie dla sia nia nie na -
wi ści, lecz – mó wiąc ostat ni mi sło wa mi wier sza otwie -
ra ją ce go książ kę Że by lu dzie swo imi wnu kom prze ka -
za li skąd nasz ród się wy wo dzi, że by pa mię ta li. Po za tym
książ ka za wie ra uni wer sal ne prze sła nie: żad nych na cjo -
na li zmów. Do cze go pro wa dzi na cjo na lizm i je go skraj -
ne wy na tu rze nia: szo wi nizm i ra sizm, to do świad czy li
na so bie bo ha te ro wie tej książ ki”.

Sza now ni Pań stwo – książ kę tę prze czy ta łam – na -
pi sa na jest bar dzo ob ra zo wo i przy stęp nym, wy ra zi -
stym ję zy kiem. Po le cam.

Ko rzy sta jąc z oka zji, chcia ła bym po dzię ko wać
wimie niu wła snym i rad nych Ra dy Miej skiej, au to ro wi Pa -
nu Ja no wi Waj ma no wi zana pi sa nie ko lej nej książ ki oPo -
la kach na Kre sach. Do dam, że książ kę tę moż na ku pić
u sa me go au to ra, dzwo niąc pod nu mer 7745608145
lub ku pić ją w dniu pro mo cji, któ ra od bę dzie się 11 lip -
ca2013 r. pod czas ob cho dów70. rocz ni cy lu do bój stwa
Po la ków na Wo ły niu.

Z po wa ża niem rad na D. Uni jew ska

22 lu te go na uli cy
Rey mon ta nie zna ny
spraw ca z po zo sta wio ne -
go w świe tli cy szkol nej
ple ca ka skradł kon so lę
PSV mar ki So ny i dwie gry.
Stra ty 1 tys. zł.

22 lu te go w miej -
sco wo ści Lip no nie zna ny

spraw ca z otwar te go do mu jed no ro dzin ne go skradł
lap top mar ki SAM SUNG i pen dri ve mar ki SCAN -
DISK. Stra ty 768 zł.

23 lu te go nie zna ny spraw ca w Nie mo dli nie
na uli cy Opol skiej skradł po zo sta wio ny na klat ce
scho do wej te le fon ko mór ko wy mar ki LG L5 SWIFT.
Stra ty 700 zł.

25 lu te go w Nie mo dli nie na uli cy Bo ha te rów
Po wstań Ślą skich pa trol WRD KMP z Opo la za trzy -
mał nie trzeź we go kie row cę, miesz kań ca po wia tu
Ny sa.

1 mar ca w Nie mo dli nie na uli cy osie dle Pia -
stów nie zna na ko bie ta wcho dząc do miesz ka nia
pod po zo rem po ży cze nia ni ci, skra dła z to reb ki pie -
nią dze. Stra ty 400 zł.

2 mar ca w Nie mo dli nie na uli cy Ry nek nie zna -
ny spraw ca wy ry wa jąc sko bel w drzwiach, wła mał
się do po miesz cze nia go spo dar cze go, z któ re go
skradł elek tro na rzę dzia. Stra ty 1.7 tys. zł.

7 mar ca w miej sco wo ści So snów ka po li cjan ci
ZPI KP w Nie mo dli nie za trzy ma li miesz kań ca po wia -
tu opol skie go kie ru ją ce go ro we rem w sta nie nie -
trzeź wo ści.

7 mar ca w Nie mo dli nie na uli cy Ry nek po li -
cjan ci z KP za trzy ma li w po ści gu 17- i 15-lat ka, któ -
rzy pró bo wa li wła mać się do al tan ki ogro do wej.

8 mar ca w miej sco wo ści Ma gnu szo wi ce pa trol
KP z Nie mo dli na za trzy mał nie trzeź we go miesz kań -
ca po wia tu opol skie go kie ru ją ce go sa mo cho dem
mar ki Peu ge ot.

10 mar ca w Nie mo dli nie na uli cy Bo ha te rów
Po wstań Ślą skich nie zna ny spraw ca wy bi ja jąc szy bę
w drzwiach, wła mał się do skle pu spo żyw cze go,
z któ re go skradł ka sę fi skal ną z pie niędz mi. Stra -
ty 4.3 tys. zł.

ze brał M. G.
Pan Ry szard Fur man skła da ser decz ne po -

dzię ko wa nia dla Ko mi sa ria tu Po li cji w Nie mo -
dli nie, a w szcze gól no ści dla aspi ran ta Zbi gnie -
wa Bą ka, za spraw ne i szyb kie od na le zie nie
skra dzio nych rze czy, ży cząc suk ce sów w pra cy
za wo do wej.



Sza now ni Miesz kań cy gmi ny
Nie mo dlin

Po zwo lę so bie na ła mach „Pul su Nie -
mo dli na” wy ra zić kil ka re flek sji do ty czą -
cych zło żo ne go przez ko mi tet re fe ren dal -
ny wnio sku w spra wie od wo ła nia
z zaj mo wa ne go sta no wi ska bur mi strza
Nie mo dli na Mi ro sła wa Stan kie wi cza oraz
rad nych Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie. Już
na wstę pie pod kre ślę, że wnio sek o od wo -
ła nie bur mi strza i ra dy miej skiej jest nie -
prze my śla ny.

Wie le ne ga tyw nych emo cji miesz kań ców zro dzi -
ło się w mo men cie re or ga ni za cji sto łó wek szkol nych.
Te go nie wdzięcz ne go za da nia na sza gmi na pod ję ła
się ja ko jed na z ostat nich (w ościen nych gmi nach ten
pro blem zo stał roz wią za ny na wet 5 lat te mu). Na sze
dzie ci nie zo sta ły po zba wio ne obia dów. Od pierw sze -
go mar ca br. w na szych szko łach ucznio wie ko rzy sta -
ją z obia dów przy go to wa nych przez wy ło nio ną w wy -
ni ku prze tar gu fir mę ca te rin go wą pro wa dzo ną przez
Ry szar da i Zbi gnie wa Mu szyń skich – przed się bior ców
z na szej gmi ny. Koszt jed ne go po sił ku po prze tar gu
wy no si 4,10 zł. Do dam, że wcze śniej gmi na do pła ca -
ła do obia dów wszyst kich dzie ci ko rzy sta ją cych ze sto -
łó wek, nie tyl ko tych z ro dzin ubo gich, ale tak że z ro -
dzin, gdzie za rob ki ro dzi ców by ły wy so kie, a za tem
ro dzin ma jęt nych. Trze ba rów nież pod kre ślić, że
wszyst kie pa nie za trud nio ne po przed nio w sto łów -
kach szkol nych otrzy ma ły ofer ty pra cy i więk szość
z nich sko rzy sta ła.

Na stęp nym pro ble mem jest po da tek śmie cio wy,
któ ry w koń cu wszy scy bę dzie my mu sie li pła cić. Usta -
wa śmie cio wa jest nie do sko na ła sa ma w so bie. I to wła -
śnie na jej pod sta wie Ra da Miej ska mu sia ła pod jąć
uchwa łę do ty czą cą m.in. wy so ko ści opłat za go spo da -
ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi. My ślę, że w kwiet niu,
po roz strzy gnię ciu prze tar gu, bę dą to kwo ty bar dziej
przy stęp ne dla miesz kań ców. Nikt z nas nie lu bi pod -
wyż szać po dat ków – ani bur mistrz, ani Ra da Miej ska.
Przy po mnę, że w ubie głym ro ku, kie dy Ra da Miej ska
usta la ła po dat ki na rok 2013, mi mo na rzu co ne go od -
gór nie po dat ku dla rol ni ków, Ra da ob ni ży ła go. Ra da
nie pod nio sła też po dat ku dla trans por tow ców, nie
pod nio sła tak że opłat za wo dę i ście ki. Mu si my też
zda wać so bie spra wę z te go, że bez pod wy żek mniej
zro bi się dla gmi ny. Ale prze cież wszy scy wie my, że jest

bar dzo trud ny rok. Po da tek śmie cio wy jed nak ni ko go
z nas nie omi nie. 

Za rzut bra ku dzia łań w spra wie bu do wy ob wod -
ni cy Nie mo dli na sta wia ny za rów no bur mi strzo wi, jak
i Ra dzie Miej skiej, jest cał ko wi cie bez pod staw ny. Już
w po przed niej ka den cji Ra dy, to wła śnie Ra da Miej ska
z po par ciem bur mi strza Stan kie wi cza, pod ję ła ini cja -
ty wę w spra wie bu do wy ob wod ni cy mia sta. Czwo ro
rad nych zde cy do wa ło się wte dy, za wie dzą i po par ciem
bur mi strza, wy pro wa dzić miesz kań ców na blo ka dy.
Sam bur mistrz też w nich uczest ni czył. Nikt wów czas
nie wy krzy ki wał po pu li stycz nych ha seł i przede wszyst -
kim – nikt nie ro bił so bie kam pa nii wy bor czej!

Dzia łań na rzecz bu do wy ob wod ni cy by ło bar dzo
du żo. Wspól nie z bur mi strzem Stan kie wi czem jeź dzi -
li śmy i pro si li śmy o po par cie władz wo je wódz kich.
Wspól ny mi si ła mi do pro wa dzi li śmy do te go, że ma my
za twier dzo ną i wy da ną opi nię śro do wi sko wą, wy ko na -
ny pro jekt ob wod ni cy oraz wy ty czo ne pa sy ob wod ni -
cy. Koszt tych prac to ok. 5 mln zł. Obec nie tra fi li śmy
na mur w po sta ci de cy zji mi ni stra No wa ka, ko lej nej nie -
ży cio wej de cy zji, któ ra prze su nie w cza sie bu do wę ob -
wod ni cy Nie mo dli na i in nych ob wod nic w kra ju. Li czy -
my, że mi ni ster No wak zmie ni zda nie lub mi ni strem
zo sta nie ktoś in ny. A je śli na dal jest wo la miesz kań ców,
by blo ko wać mia sto – to tak, zrób my to, ale spo koj nie,
bez okrzy ków i obelg – tyl ko wte dy bę dą nas sza no wać.

W ro ku 2008 bur mi strzem Nie mo dli na zo stał po -
cho dzą cy z Brze gu Mi ro sław Stan kie wicz. Sta no wi sko
za stęp cy ob jął za miesz ka ły w Le wi nie Brze skim Bar tło -
miej Ko strze wa. Obaj pa no wie nie by li za tem miesz -
kań ca mi na szej gmi ny. Ale to oni za czę li tę gmi nę
pod no sić z za pa ści i to wła śnie oni pra co wa li i pra cu -
ją jak dla swo jej gmi ny. We dług nie któ rych to jed nak
za ma ło! Naj gor sze jest jed nak to, że to „OB CY”. A ci
„ob cy” przez okres sze ściu lat zro bi li bar dzo du żo. Po -
zwo lę so bie za tem w tym miej scu przy to czyć kil ka
przy kła dów te go, co dla nas, miesz kań ców gmi ny Nie -
mo dlin, zro bi li obec ny bur mistrz Nie mo dli na Mi ro -
sław Stan kie wicz i je go za stęp ca:

• do koń czo no ter mo mo der ni za cję Szko ły Pod sta -
wo wej nr 1;

• do pro wa dzo no wo dę do wsi Ma ła Gó ra (miesz -
kań cy tej wsi nie mie li wo dy zdat nej do spo ży cia
od cza sów po wo jen nych, od cza su za sie dle nia
– wo da w ich stud niach nie nada wa ła się na wet
do po je nia by dła);

• wy re mon to wa no la tar nię ga zo wą na Ryn ku;
• wy ty czo ne zo sta ły ścież ki ro we ro we;
• do ko na no pie lę gna cji dę bu w Szy dłow cu Śl.;
• wy re mon to wa no uli ce przy le ga ją ce do Ryn ku

– tzw. Śród mie ście Nie mo dli na – ul. Drzy ma ły,
ul. Ki liń skie go wraz z przy le gły mi ulicz ka mi.

• wy bu do wa no dro gi do jaz do we do pól w Grodź -
cu, Sa dach, Gra czach, wzdłuż któ rych bu du ją
się dom ki jed no ro dzin ne;

• w po przed niej ka den cji Ra da Miej ska wraz
z bur mi strzem od zy ska li bu dy nek daw ne go szpi -
ta la, któ ry gmi na wraz z przed się bior ca mi nie -
mo dliń ski mi re mon to wa ła, a bu dy nek był prze -
cież wła sno ścią po wia tu. Dziś jest wła sno ścią
gmi ny;

• w Gra czach wy bu do wa no dro gę do cmen ta rza
i zmo der ni zo wa no „Ry nek” we wsi z bez piecz -
nym przy stan kiem au to bu so wym;

• na Osie dlu Rey mon ta 2 i Osie dlu Kom po zy to -
rów (za ha lą spor to wą, w kie run ku Sa dów) zo -
sta ły wy bu do wa ne uli ce i chod ni ki; 

• wy bu do wa no bo isko „Or lik”;
• wy bu do wa no ha lę wi do wi sko wo–spor to wą;
• do pro wa dzo no bez po śred nio (z po mi nię ciem

SUW -u) wo dę do Gra bi na;
• wy bu do wa no 19 pla ców za baw na ob sza rach

wiej skich;

• na bie żą co do fi nan so wu je się re mon ty świe tlic
wiej skich, m.in. wy re mon to wa no świe tli cę wiej -
ską w Rzę dzi wo jo wi cach;

• wy ko na no ter mo mo der ni za cję da chu Ośrod ka
Kul tu ry;

• na wnio sek bur mi strza i po przed niej ra dy oraz
do fi nan so wa nia do pro jek tu, w tym ro ku po win -
na roz po cząć się bu do wa chod ni ka z Wy dro wic
do Nie mo dli na. Na to miast w 2014 ro ku roz -
pocz nie się bu do wa chod ni ka z Ma gnu szo wic
do Gra czy;

• do bie ga koń ca ka na li za cja aglo me ra cji Nie mo -
dli na – na osie dlach, gdzie ukoń czo no ka na li za -
cję, wie le go spo darstw już w grud niu ubie głe go
ro ku się pod łą czy ło;

• na pew no le piej dzie je się w Ośrod ku Kul tu ry,
szko łach, przed szko lach, bi blio te ce oraz dzia -
łach ad mi ni stra cji.

In we sty cje za pla no wa ne na 2013 r.:
• ter mo mo der ni za cja Szko ły Pod sta wo wej w Gra -

czach;
• re mont świe tli cy w Lip nie;
• do bu do wę sa ni ta ria tów przy świe tli cy

w Grodź cu;
• bu do wa ga ra żu dla sa mo cho du stra żac kie go

w Grodź cu;
• roz po czę cie grun tow ne go re mon tu sta dio nu

w Nie mo dli nie.
Oczy wi ście, więk szość kosz tów sfi nan so wa nych

bę dzie z do fi nan so wa nia, nie jed no krot nie z kil ku źró deł
– szko da by ło by z te go nie sko rzy stać.

Zwró cę też Pań stwu uwa gę na fakt, że w cza -
sach, kie dy rzą dzi li po przed ni cy obec nych władz, rów -
nież mo gli śmy się gać po do ta cje i do fi nan so wa nia, ale
wów czas nie by ło ni ko go, kto by o to za bie gał. Chcia -
ła bym rów nież przy po mnieć, że przed 2008 r. funk cjo -
no wa ły jesz cze za kła dy pra cy, a nie ma łe po dat ki wpły -
wa ły do ka sy gmin nej. Co wte dy zro bio no dla gmi ny?
Oczy wi ście, w cią gu tych ostat nich sze ściu lat by ły też
„wpad ki”, np. ka na li za cja na Osie dlu Li ścia stym. Tra -
fi ła się nam nie uczci wa fir ma, któ ra za ni ży ła w prze tar -
gu koszt pla no wa nych ro bót i w ten spo sób wy gra ła
prze targ. Skut ko wa ło to tym, że nie po ra dzi ła so bie
z pro jek tem, któ ry zresz tą też był nie uda ny, ale za twier -
dzo ny w koń cu przez „na szych” poprzednich wło da rzy.
Nie po wiem – my, miesz kań cy osie dla, przez te pra wie
trzy la ta prze ży li śmy kosz mar. Ale na szczę ście przy szła
ko lej na, uczci wa fir ma, któ ra po pra wi ła i do koń czy ła in -
we sty cję. Na to miast fir ma „AZY SA” zo sta ła po zwa na
do są du o zwrot kosz tów po nie sio nych przez gmi nę.

Sza now ni Pań stwo,
je stem rad ną już dru giej ka den cji. Mam po rów na -

nie te go co by ło, do te go co jest – za rów no w dzie dzi nie
wie dzy na te mat za rzą dza nia gmi ną, oby cia, jak i uczci -
wo ści przy po dej mo wa niu waż nych de cy zji dla gmi ny.
Pro szę więc o obiek ty wizm, wła ści wą oce nę oraz roz wa -
gę. Prze cież pro ble my, któ re do ty ka ją na szą gmi nę, do -
ty czą rów nież in nych gmin. In ne sa mo rzą dy też mu szą
po dej mo wać trud ne de cy zje, szu kać oszczęd no ści, czę -
sto za my ka jąc szko ły, re or ga ni zu jąc sto łów ki, mu szą
też wpro wa dzić obo wią zek se gre ga cji śmie ci. Nie sły sza -
łam jed nak, by w gmi nach ościen nych czy na wet w Pol -
sce, z ta kich po wo dów or ga ni zo wa no re fe ren dum, a już
na pew no nie pół to rej ro ku przed za koń cze niem ka -
den cji bur mi strza i Ra dy Miej skiej. 

Re fe ren dum kosz tu je – nie ma ło, to w koń cu na sze
pie nią dze, po dat ni ków. Jest rze czą ja sną: zamierzenia
komitetu referendalnego po krzy żu ją pla ny in we sty cyj -
ne gmi ny. Kosz ty po nie sie gmi na, przez co z har mo no -
gra mu na pew no wy pad ną nie któ re za da nia in we sty -
cyj ne, bo z pu ste go, to i Sa lo mon nie na le je.

Rad na Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie
Da nu ta Uni jew ska
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PN: Pa nie bur mi strzu, no wa usta wa
o go spo dar ce od pa da mi wy wo łu je w ca łym
kra ju nie za do wo le nie miesz kań ców. Sa -
mo rzą dy obar cza ją wi ną za ca łe za mie sza -
nie par la ment. Mi ni ster śro do wi ska wy da -
je ko lej ne wy kład nie stwo rzo nych prze pi -
sów. Czy po ostat nich spo tka niach z miesz -
kań ca mi pla nu je pan zmia ny w uchwa łach
„śmie cio wych”?

M. S.: Tak, ta kie zmia ny po win ny na stą pić. Przede
wszyst kim mam za miar wy stą pić z od po wied ni mi pro -
po zy cja mi doRa dy Miej skiej wza kre sie: wno sze nia opła -
ty śmie cio wej za je den mie siąc, a nie za trzy, jak usta -
lo no w grud niu. Po dru gie: w związ ku z licz ny mi uwa -
ga mi miesz kań ców, wnio sę do Ra dy Miej skiej pro jekt
zmian w za kre sie wiel ko ści opłat uza leż nio nych od licz -
by osób w go spo dar stwie do mo wym. Nie wcho dząc
w szcze gó ły, za le ży mi, aby ro dzi ny wie lo dziet ne i wie -
lo po ko le nio we po no si ły niż sze opła ty. I wresz cie po trze -
cie, zmia nie po win na ulec za sa da za ku pu przez miesz -
kań ców po jem ni ków na od pa dy, dzię ki cze mu od cią ży -
li by śmy oby wa te li od ko niecz no ści wy dat ko wa nia pie -
nię dzy na ten cel. Po nad to pla nu je my, by do sta wą po -
jem ni ków dla miesz kań ców za ję ła się fir ma, któ ra wy -
gra prze targ na od biór i za go spo da ro wa nie od pa dów
ko mu nal nych. Je stem prze ko na ny, że pro po no wa ne zmia -
ny za ak cep tu je Ra da Miej ska, z któ rą wspól nie opra co -
wu je my sto sow ne roz wią za nia. 

PN: Nie moż na by ło tych roz wią zań
wpro wa dzić w uchwa łach w grud niu ubie -
głe go ro ku?

M. S.: Nie ste ty, nie. Ostat nia no we li za cja usta wy
za czę ła obo wią zy wać do pie ro dwa ty go dnie te mu. Zmia -
na usta wy wy wo ła na zo sta ła licz ny mi, kry tycz ny mi uwa -
ga mi sa mo rzą dów pły ną cych z ca łej Pol ski. Dla te go do -
pie ro po zmia nie prze pi sów moż li we jest wpro wa dza -
nie zmian. Po przed nie prze pi sy popro stu wy klu cza ły przy -
ję cie tych roz wią zań. Bur mistrz i Ra da Miej ska mu szą
kie ro wać się tyl ko i wy łącz nie prze pi sa mi pra wa, cho -
ciaż zwy kła lo gi ka pod po wia da wie lo krot nie zu peł nie in -
ne roz wią za nia. Ta kie złe prze pi sy psu ją na sze ży cie spo -
łecz ne oraz wy wo łu ją nie po trzeb ne na pię cia. Do brze,
że par la ment do ko nał sto sow nych zmian, a pre zy dent
je pod pi sał. Szko da, że tak póź no. Szko da, bo po przed -
nie prze pi sy do pro wa dzi ły do wie lu prób de sta bi li za cji
po zy cji sa mo rzą du, w tym do pró by prze pro wa dze nia
re fe ren dum w na szej gmi nie. 

PN: Wspo mniał pan o za mia rze zmia ny
sys te mu na li cza nia opła ty śmie cio wej.
Na czym ma ona po le gać?

M. S.: Od by li śmy spo tka nia z miesz kań ca mi
i prze ana li zo wa li śmy wszyst kie uwa gi i pro po zy cje do -
ty czą ce go spo dar ki od pa da mi. Do dat ko wo uru cho mi -
li śmy spe cjal ną stro nę in ter ne to wą, na któ rej na si
miesz kań cy mo gli wno sić swo je uwa gi. Za wszyst kie pro -
po zy cje bar dzo dzię ku ję. Spo śród bar dzo wie lu po stu -
la tów wy bra li śmy te, któ re po ja wia ły się naj czę ściej i są
zgod ne z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi. Obec nie ra zem
z rad ny mi pra cu je my nad opty mal ny mi roz wią za nia mi,
któ re od po wia da ją zde cy do wa nie naj więk szej licz bie
miesz kań ców. Praw do po dob nie osta tecz ne roz wią za nie
bę dzie zmie rza ło do wpro wa dze nia opła ty za od biór

śmie ci w wy so ko ści uza leż nio nej od ilo ści osób za miesz -
ku ją cych da ną nie ru cho mość. Pro po nu ję dospo łecz nych
kon sul ta cji mo del za kła da ją cy wno sze nie opła ty dla go -
spo darstw do mo wych: 1 oso ba – jed na staw ka pod sta -
wo wa,2 oso by – dwie staw ki pod sta wo we,3 oso by – trzy
staw ki pod sta wo we, 4 oso by – czte ry staw ki pod sta wo -
we, pięć osób i wię cej – pięć sta wek pod sta wo wych. Ta -
kie roz wią za nie, oczym już wspo mi na łem, po zwo li naniż -
sze opła ty wno szo ne przez ro dzi ny wie lo dziet ne oraz ro -
dzi ny wie lo po ko le nio we pro wa dzą ce wspól ne go spo dar -
stwo do mo we. Wy cho dzi ono na prze ciw opi nii zde cy -
do wa nej więk szo ści na szych miesz kań ców. 

PN: Mó wi pan ogól nie o staw ce pod sta -
wo wej. Obec nie wy no si ona 13,50 zł w na -
szej gmi nie. Czy staw ka mo że być niż sza?

M. S.: Tak jak mó wi łem na spo tka niach z miesz -
kań ca mi, staw ka mo że ipo win na ulec ob ni że niu. Jej osta -
tecz ną wiel kość po zna my po prze tar gu. Obec na staw -
ka jest wy ni kiem ana liz ze spo łu, któ ry przy go to wy wał pro -
jek ty uchwał na se sję gru dnio wą. Skal ku lo wa no w niej
wszyst kie zna ne i prze wi dy wa ne kosz ty sys te mu go spo -
da ro wa nia od pa da mi. Naj istot niej szą wiel kość sta no -
wi jed nak przy szły koszt od bio ru, trans por tu i za go spo -
da ro wa nia od pa dów. A tę wiel kość po zna my do pie ro
po prze tar gu. Nie ste ty, jest to nie lo gicz ne. Ale ta ką wła -
śnie nie lo gicz ność po stę po wa nia przy go to wał miesz kań -
com nasz par la ment.

PN: Czy li trwa ją przy go to wa nia do prze -
tar gu?

M. S.: Tak. Pra cu je my ra zem z rad ny mi nad do -
ku men ta cją prze tar go wą. Jest to bar dzo skom pli ko wa -
na do ku men ta cja. Wie le na wet bar dzo du żych gmin
ma z nią wie le kło po tów. W na szej gmi nie prze targ bę -
dzie mu siał być opu bli ko wa ny w biu le ty nie za mó wień
Unii Eu ro pej skiej. To rów nież wy ma ga szcze gól nej sta -
ran no ści.

PN: Pod czas spo tka nia z miesz kań ca mi
Nie mo dli na za pro sił pan do prac nad spe -
cy fi ka cją prze tar go wą rów nież przed sta wi -
cie la gru py or ga ni zu ją cej re fe ren dum. Jak
wy glą da do tych cza so wa współ pra ca?

M. S.: Tak, to praw da. Za pro si łem do współ pra -
cy jed ne go z or ga ni za to rów re fe ren dum. Ten pan był
obec ny na se sjach Ra dy Miej skiej oraz w urzę dzie. Nie -
ste ty, jak do tej po ry nie sko rzy stał z za pro sze nia. No
cóż, jak wi dać co in ne go ha sła gło szo ne w ce lu wy wo -
ła nia fer men tu, a co in ne go zna jo mość prze pi sów pra -
wa i pra ca u pod staw. Wi docz nie or ga ni za to rzy re fe -
ren dów tak ma ją.

PN: Kie dy więc miesz kań cy po zna ją
osta tecz ną staw kę po dat ku śmie cio we go?

M. S.: Je że li prze targ ogło si my w mar cu, to
popu bli ka cji wbiu le ty nie Ko mi sji Eu ro pej skiej wcią gu40
dni po win no na stą pić je go roz strzy gnię cie. Praw do po -
dob na da ta usta le nia opła ty na stą pi w kwiet niu, a naj -
póź niej w ma ju bie żą ce go ro ku, tak, aby na si miesz kań -
cy mie li jesz cze czas na sko ry go wa nie de kla ra cji. 

PN: Przejdź my do in nych te ma tów.
Od pierw sze go mar ca sto łów ki szkol ne
funk cjo nu ją we dług no wych za sad. Czy
wszyst ko uda ło się prze pro wa dzić bez
więk szych kło po tów?

M. S.: Każ da zmia na po wo du je pew ne per tur ba -
cje na po cząt ku. W pierw szych dniach wy ko naw ca usłu -
gi chciał, aby dzie ci mia ły jak naj więk sze por cje. Szcze -
gól nie zu py. Ma łe dzie ci nie są jed nak w sta nie zjeść du -
żych po sił ków. Zmia na do ty czy ła rów nież ilo ści sto so wa -
nych przy praw. Każ da ku char ka ma in ny spo sób do pra -
wia nia dań. Stąd też dla jed nych dzie ci je dze nie by ło zbyt
ob fi cie przy pra wio ne, a dla in nych zaś za ma ło. Na bie -
żą co dy rek to rzy szkół oraz kie row nik OPS -u ana li zo wa -
li sy gna ły pły ną ce od uczniów. Po ty go dniu ob ser wa cji
od by ło się spo tka nie z wy ko naw cą, pod czas któ re go zo -
sta ły przed sta wio ne uwa gi do ty czą ce wy ży wie nia. Wy -

ko naw ca do sto so wał się do zgła sza nych po trzeb.
Obec nie sy tu acja się usta bi li zo wa ła i nie mam sy gna -
łów o nie za do wo le niu z do star cza nych po sił ków. Co raz
wię cej ro dzi ców prze ko nu je się do no we go sys te mu do -
star cza nia po sił ków i ku pu je obia dy dla dzie ci nana stęp -
ny mie siąc. Jesz cze jest za wcze śnie na do ko na nie osta -
tecz nej oce ny, wszyst ko jed nak wska zu je na to, że zwpro -
wa dzo nych zmian wszy scy bę dą za do wo le ni.

PN: Czy wszy scy?
M. S.: Oczy wi ście, oso by, któ re z gó ry za ło ży ły, że

do star cza ne po sił ki bę dą zim ne i nie zja dli we, ni gdy
do koń ca nie bę dą za do wo lo ne. Ale prze cież ta kich osób
jest nie wie le. Mam jed nak na dzie ję, że z cza sem ich
w ogó le nie bę dzie.

PN: Od wie lu mie się cy to czą się pra ce
zwią za ne z po wsta niem szko ły ka to lic kiej
w Gra bi nie. Czy ta ka szko ła po wsta nie?

M. S.: Ra da Miej ska roz wią za ła Ze spół Szkol no -
-Przed szkol ny, a na stęp nie zli kwi do wa ła szko łę i przed -
szko le w Gra bi nie. Ro dzi ce uczniów oraz na uczy cie le zo -
sta li po in for mo wa ni o tych zmia nach. Wszyst kie te dzia -
ła nia umoż li wi ły roz po czę cie pro ce du ry stwo rze nia
szko ły ka to lic kiej przez Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Szkół
Ka to lic kich w Czę sto cho wie. Pod czas spo tka nia w Czę -
sto cho wie usta li łem osta tecz ne wa run ki umo wy uży cze -
nia ma jąt ku gmin ne go z pa nią pre zes sto wa rzy sze nia.
Szko ła, wraz z przy le głym te re nem bo iska szkol ne go, bę -
dzie uży czo na na okres sze ściu lat, a więc do koń ca ka -
den cji przy szłej Ra dy Miej skiej. Bę dzie więc wy star cza -
ją co du żo cza su na oce nę funk cjo no wa nia no wej szko -
ły i pod ję cia dal szych de cy zji co do jej lo sów. Umo wę pod -
pi sa li śmy19 mar ca wobec no ści rad nych, dy rek to ra szko -
ły, soł ty sa Gra bi na oraz księ dza pro bosz cza tej pa ra fii.
Umo wa prze wi du je po wsta nie szko ły do koń ca ma ja.
Wszyst ko wska zu je na to, że uda ło się po go dzić ocze -
ki wa nia ro dzi ców oraz na uczy cie li, któ rzy za bie ga li o po -
wsta nie szko ły ka to lic kiej, a tak że od po wied nio za bez -
pie czyć in te res gmi ny. Ocze ku je my obec nie na sto sow -
ny wnio sek sto wa rzy sze nia w spra wie utwo rze nia szko -
ły ka to lic kiej z od po wied nią zgo dą na jej po wsta nie bi -
sku pa opol skie go. Po speł nie niu wszyst kich spraw for -
mal nych ze stro ny sto wa rzy sze nia, po wsta nie szko ła ka -
to lic ka w Gra bi nie.

PN: Czy to wszyst kie zmia ny w nie mo -
dliń skiej oświa cie? 

M. S.: Po po wsta niu szko ły ka to lic kiej przy stą pi -
my do ana liz eko no micz nych i praw nych zwią za nych
z ewen tu al nym po wsta niem od dzia łu lub od dzia łów in -
te gra cyj nych w szko le nu mer 2 w Nie mo dli nie. W związ -
ku z du żą licz bą dzie ci nie peł no spraw nych, a tak że du -
ży mi kosz ta mi do wo zu tych dzie ci do szkół w Kup, Opo -
lu czy też Grod ko wie, ist nie je po trze ba po wsta nia szko -
ły z od dzia ła mi in te gra cyj ny mi. Po za ty mi zmia na mi or -
ga ni za cyj ny mi, na sze pla ców ki oświa to we wy ma ga ją
dal szych na kła dów in we sty cyj nych i re mon to wych. Je -
ste śmy na koń ców ce prze tar gu na ter mo mo der ni za cję
szko ły w Gra czach, z prze wi dy wa nym kosz tem oko ło
dwóch mi lio nów zło tych, szko ła w Ro gach ocze ku je
na bu do wę kon te ne ro wej oczysz czal ni ście ków za kwo -
tę oko ło 30 ty się cy zło tych. Po zo sta łe pla ców ki też ocze -
ku ją na ko lej ne środ ki zwią za ne z re mon ta mi. Py ta nie
ja kie się na su wa, skąd na te wszyst kie po trze by brać
pie nią dze. Dzię ki zmia nom w za sa dach pro wa dze nia
wy ży wie nia w szko łach wy go spo da ro wa ne zo sta ną
oszczęd no ści, dzię ki któ rym bę dzie moż li we po kry cie nie -
pla no wa nych wcze śniej wy dat ków. Wy star czy wspo -
mnieć, że ostat nia de cy zja mi ni stra fi nan sów po zba wi -
ła na szą gmi nę po nad 50 ty się cy sub wen cji oświa to -
wej. Do dat ko wo, w wy ni ku nie prze wi dzia nej awa rii, za -
ist nia ła ko niecz ność wy dat ko wa nia po nad 30 tys. zł
na no wy piec w szko le w Gra bi nie. Jak wi dać, pro ble -
mów nie bra ku je. Sta ra my się jed nak na bie żą co je prze -
zwy cię żać. 

PN: Dzię ku ję za roz mo wę.

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
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Spra woz da nie bur mi strza Nie mo dli na z dzia łal no ści mię dzy se syj nej
za okres od 31 stycz nia 2013 r. do 28 lu te go 2013r.

W okre sie spra woz daw czym:
W dniu 4 lu te go bur mistrz wziął udział w Wal nym Zgro ma dze niu Lo kal nej Gru py Ry bac kiej Opolsz czy zna,

pod czas któ re go do ko na no oce ny pra cy sto wa rzy sze nia w 2012 ro ku.
W dniu 5 lu te go bur mistrz zor ga ni zo wał spo tka nie z za rząd ca mi wspól not miesz ka nio wych z te re nu gmi -

ny, pod czas któ re go omó wio no naj istot niej sze spra wy zwią za ne z wpro wa dza niem uchwał Ra dy Miej skiej w spra -
wie: re gu la mi nu utrzy ma nia czy sto ści oraz spo so bu wy peł nia nia de kla ra cji i wy so ko ści opła ty za od pa dy.

W dniu 6 lu te go bur mistrz oraz przed sta wi cie le miesz kań ców Nie mo dli na spo tka li się z pra cow ni ka mi Ge -
ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad w Opo lu w spra wie po pra wy sko mu ni ko wa nia by łe go dwor ca au -
to bu so we go z dro gą kra jo wą.

W dniu 8 lu te go bur mistrz spo tkał się z soł ty sa mi w spra wie naj istot niej szych roz wią zań zwią za nych z uchwa -
ła mi Ra dy Miej skiej zwią za nych z go spo dar ką od pa da mi oraz usta le niem ter mi nów spo tkań pra cow ni ków urzę -
du z miesz kań ca mi po świę co nych pra wi dło we mu wy peł nia niu de kla ra cji i wy so ko ści opła ty za od pa dy.

W dniu 11 lu te go za koń czy ły się fe rie zi mo we uczniów w na szej gmi nie. W oce nie dzie ci, ro dzi ców oraz na -
uczy cie li by ły to pierw sze fe rie, pod czas któ rych gmi na przy go to wa ła tak bar dzo bo ga ty pro gram wy po czyn ku
na szych dzie ci. Stąd też kie ru ję po dzię ko wa nia dla dy rek to rów i pra cow ni ków Ośrod ka Spor tu i Re kre acji, Ośrod -
ka Kul tu ry i Miej sko -Gmin nej Bi blio te ki Pu blicz nej w Nie mo dli nie za przy go to wa nie i re ali za cję pro gra mów wy -
po czyn ku zi mo we go na szych dzie ci.

W tym sa mym dniu bur mistrz wraz z kie row ni kiem Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej oraz dy rek to rem Za kła du
Eko no micz no -Fi nan so we go Oświa ty w Nie mo dli nie spo tka li się z ra dą ro dzi ców Pu blicz nej Szko ły Pod sta wo wej
nr 1 w Nie mo dli nie, dy rek to ra mi nie któ rych szkół oraz tak zwa nym ko mi te tem pro te sta cyj nym w spra wie ak -
tu al ne go sta nu prac prze tar go wych na przy go to wa nie po sił ków dla uczniów szkół pro wa dzo nych przez gmi -
nę, a tak że re or ga ni za cją sto łó wek szkol nych.

W dniu 14 lu te go bur mistrz wraz z ze spo łem do spraw oświa ty oma wia li ak tu al ne pro ble my zwią za ne z funk -
cjo no wa niem nie mo dliń skiej oświa ty, w szcze gól no ści re or ga ni za cji sto łó wek szkol nych.

W dniu 22 lu te go bur mistrz spo tkał się z rad ny mi Ra dy Miej skiej w spra wie oce ny sy tu acji zwią za nej z or -
ga ni zo wa nym re fe ren dum do ty czą cym nie za do wo le nia miesz kań ców uchwa lo ną przez sejm usta wą wpro wa -
dza ją cą no we roz wią za nia w go spo dar ce od pa da mi, a tak że usta lo ną staw ką za od biór od pa dów se gre go wa -
nych na te re nie gmi ny i ter mi na mi wno sze nia opłat za od pa dy.

W tym sa mym dniu bur mistrz spo tkał się z Wo je wo dą Opol skim w spra wie przy czyn i prze bie gu pro te stów
miesz kań ców do ty czą cych bra ku ob wod ni cy Nie mo dli na.

W dniu 25 lu te go bur mistrz spo tkał się z miesz kań ca mi Nie mo dli na w spra wie wy ja śnie nia nie po ro zu mień
zwią za nych z wdra ża niem uchwał Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie do ty czą cych go spo da ro wa nia od pa da mi. 

W tym sa mym dniu bur mistrz po twier dził Ko mi sa rzo wi Wy bor cze mu PKW w Opo lu fakt wpły nię cia za wia -
do mie nia o za mia rze prze pro wa dze nia re fe ren dum w spra wie od wo ła nia Ra dy Miej skiej oraz bur mi strza przez
gru pę 5-ciu upraw nio nych miesz kań ców na szej gmi ny.

W dniu 26 lu te go za koń czy ły się spo tka nia in for ma cyj ne pra cow ni ków urzę du z miesz kań ca mi na te mat
pra wi dło we go skła da nia de kla ra cji zwią za nych z opła ta mi za od pa dy. Zgod nie z usta le nia mi bur mi strza i rad -
nych Ra dy Miej skiej z dnia 22 lu te go, wszyst kie wnio ski oraz pro po zy cje miesz kań ców zo sta ną prze ana li zo wa -
ne w mar cu bie żą ce go ro ku. Wszyst kie zgła sza ne pro po zy cje wy wo łu ją skut ki fi nan so we. W mar cu zo sta nie ogło -
szo ny prze targ na od bie ra nie i trans port od pa dów z te re nu gmi ny. Po prze tar gu, zna jąc naj waż niej szy skład nik
kal ku la cji staw ki, przed sta wię Ra dzie Miej skiej w Nie mo dli nie sto sow ne pro po zy cje na se sji kwiet nio wej tak, aby
uwzględ nia jąc po trzeb ny czas na zmia ny w pra wie miej sco wym, zmia ny we szły w ży cie przed 1 lip ca. Z do tych -
cza so wych, licz nych in for ma cji otrzy ma nych od miesz kań ców, pro po zy cje zmian bę dą do ty czyć: 

1. Wpro wa dze nia zmia ny do ty czą cej wno sze nia opłat mie sięcz nych, a nie kwar tal nych.
2. Zmia ny za sad na li cza nia opłat w za leż no ści od ilo ści osób za miesz ku ją cych nie ru cho mość (zmia na usta -

wy z lu te go br. do pusz cza ją ca sto so wa nia róż nych me tod usta la nia staw ki). 
3. Zwol nie nia oby wa te li od ko niecz no ści po no sze nia kosz tów za ku pu i utrzy ma nia czy sto ści po jem ni ków

(zmia na usta wy umoż li wia od mar ca moż li wość za pła ce nia za po jem ni ki).
Je że li ce na za od biór i trans port od pa dów po prze tar gu bę dzie niż sza niż przy ję ta do kal ku la cji w li sto pa -

dzie ubie głe go ro ku, a tak że zmia ny pro po no wa ne przez miesz kań ców nie bę dą po wo do wa ły do płat z bu dże -
tu gmi ny (sys tem mu si się sa mo fi nan so wać), wy stą pię do Ra dy Miej skiej o ob ni że nie opła ty za od pa dy na te -
re nie na szej gmi ny. Bę dzie to ko lej na, czwar ta pro po zy cja. Bę dę li czył na przy ję cie tych pro po zy cji przez Ra dę
Miej ską.

Pa nie Prze wod ni czą cy, Wy so ka Ra do
Wpro wa dzo ne w ubie głym ro ku przez nasz par la ment no we ure gu lo wa nia praw ne są dla wszyst kich no -

wym i nie zna nym wy zwa niem. Są we wnętrz nie nie spój ne i wie lo krot nie nie zro zu mia łe. Stąd też już na stą pi ły zmia -
ny usta wy, a tak że praw do po dob nie dal sze na stą pią w mia rę upły wu cza su. Nie mo że za tem bu dzić zdzi wie -
nia fakt sprzecz nych opi nii oraz ocen do ko ny wa nych przez oby wa te li. Zmia ny te są no we za rów no dla mnie,
pra cow ni ków urzę du, rad nych, a co naj waż niej sze, dla oby wa te li. Wszy scy ra zem po win ni śmy wy pra co wać opty -
mal ny mo del go spo dar ki od pa da mi na te re nie na szej gmi ny. Ten pro ces bę dzie trwał wie le mie się cy. Wy pra -
co wa ny mo del po wi nien z jed nej stro ny uwzględ niać ocze ki wa nia miesz kań ców, z dru giej zaś moż li wo ści fi nan -
so we na szej gmi ny. To czo ne dys ku sje nie mo gą być po żyw ką dla miej sco wych wi chrzy cie li, pró bu ją cych na tle
nie za do wo le nia miesz kań ców z wpro wa dzo nych zmian przez par la ment, zbi jać ka pi tał po li tycz ny. Nie po zwól -
my na to. Nie spro wa dzaj my dys ku sji na te mat se gre ga cji od pa dów je dy nie do wy so ko ści staw ki. Roz ma wiaj -
my o wszyst kich ele men tach no we go sys te mu se gre ga cji i uniesz ko dli wia nia od pa dów. Zo staw my na szym dzie -
ciom i na stęp nym po ko le niom czy ste śro do wi sko. 

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

XXXVII i XXXVIII Se sja
Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie

W dniach 15 lu te go oraz 28 lu te go 2013 r. od by -
ły się XXXVII i XXXVIII Se sja Ra dy Miej skiej w Nie mo dli -
nie w ka den cji 2010-2014, pod czas któ rych, po roz pa -
trze niu pro jek tów uchwał, pod ję to nw. uchwa ły:

XXXVII Se sja RM:
• uchwa ła Nr XXXVII/223/13 Ra dy Miej skiej

w Nie mo dli nie z dnia 15 lu te go 2013 r. w spra wie roz -
wią za nia Ze spo łu Szkol no – Przed szkol ne go w Gra bi nie.

• uchwa ła Nr XXXVII/224/13 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 15 lu te go 2013 r. w spra wie li kwi -
da cji Pu blicz nej Szko ły Pod sta wo wej im. Ja na Paw -
ła II w Gra bi nie. 

• uchwa ła Nr XXXVII/225/13 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 15 lu te go 2013 r. w spra wie li kwi -
da cji Pu blicz ne go Przed szko la w Gra bi nie. 

• uchwa ła Nr XXXVII/226/13 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 15 lu te go 2013 r. zmie nia ją ca
uchwa łę w spra wie usta le nia pla nów sie ci pu blicz nych
szkół pod sta wo wych oraz gra nic ich ob wo dów.

XXXVIII Se sja RM:
• uchwa ła Nr XXXVIII/227/13 Ra dy Miej skiej

w Nie mo dli nie z dnia 28 lu te go 2013 r. w spra wie
zmian bu dże tu gmi ny Nie mo dlin na rok 2013. 

• uchwa la Nr XXXVIII/228/13 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 28 lu te go 2013 r. zmie nia ją ca
uchwa łę w spra wie uchwa le nia wie lo let nie go pla nu
roz wo ju i mo der ni za cji urzą dzeń wo do cią go wych i urzą -
dzeń ka na li za cyj nych w gmi nie Nie mo dlin na la ta 2011
– 2020. 

• uchwa ła Nr XXXVIII/229/13 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 28 lu te go 2013 r. w spra wie prze -
dłu że nia cza su obo wią zy wa nia ta ry fy za zbio ro we za -
opa trze nie w wo dę i zbio ro we od pro wa dza nie ście -
ków w gmi nie Nie mo dlin. 

• uchwa ła Nr XXXVIII/230/13 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 28 lu te go 2013 r. w spra wie przy -
stą pie nia do spo rzą dze nia miej sco we go pla nu za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go. 

• uchwa ła Nr XXXVIII/231/13 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 28 lu te go 2013 r. w spra wie przy -
stą pie nia do spo rzą dze nia miej sco we go pla nu za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go. 

• uchwa ła Nr XXXVIII/232/13 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 28 lu te go 2013 r. w spra wie
współ dzia ła nia z mia stem Opo le w za kre sie ob ję cia
dzia ła nia mi pro fi lak tycz ny mi osób za gro żo nych uza leż -
nie niem od al ko ho lu, do pro wa dzo nych w sta nie nie -
trzeź wo ści do Izby Wy trzeź wień Miej skie go Ośrod ka Po -
mo cy Oso bom Bez dom nym i Uza leż nio nym w Opo lu. 

• uchwa ła Nr XXXVIII/233/13 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 28 lu te go 2013 r. w spra wie usta -
le nia wy so ko ści ekwi wa len tu pie nięż ne go dla człon -
ków Ochot ni czych Stra ży Po żar nych z te re nu gmi ny
Nie mo dlin za udział w dzia ła niu ra tow ni czym lub szko -
le niu po żar ni czym or ga ni zo wa nym przez Pań stwo wą
Straż Po żar ną lub Gmi nę. 

• uchwa ła Nr XXXVIII/234/13 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 28 lu te go 2013 r. w spra wie za -
sad przy słu gi wa nia diet i zwro tu kosz tów po dró ży dla
prze wod ni czą cych or ga nów wy ko naw czych jed no stek
po moc ni czych gmi ny. 

Peł ne tek sty uchwał RM w wer sji elek tro nicz nej są
do stęp ne w Biu le ty nie In for ma cji Pu blicz nej na stro nie
in ter ne to wej Urzę du Miej skie go www.nie mo dlin.pl.
Moż na się rów nież za po znać z ni mi w Biu rze Ra dy Miej -
skiej w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli nie.

Insp. GCR UM
Z. Ro mań czu kie wicz
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Sza now ni
Miesz kań cy
gmi ny
Nie mo dlin!

W związ ku z sze re giem wąt pli wo ści do ty czą cych
no wych za sad go spo dar ki od pa da mi, a tak że li stem
pro te sta cyj nym prze ciw ko przy ję tym w gmi nie Nie mo -
dlin „uchwa łom śmie cio wym”, jak rów nież po prze pro -
wa dze niu zor ga ni zo wa nych przez Urząd Miej ski
w Nie mo dli nie cy klu spo tkań z miesz kań ca mi po świę -
co nych tej pro ble ma ty ce, in for mu je my, że w dal szym
cią gu bur mistrz i rad ni Ra dy Miej skiej pra cu ją
nad udo sko na le niem przy ję te go sys te mu go spo dar ki
od pa da mi na te re nie gmi ny Nie mo dlin, któ ry zgod nie
z usta wą o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi -
nach, za cznie obo wią zy wać od 1 lip ca 2013 r. 

Z in for ma cji uzy ska nych od Pań stwa wy ni ka, że
naj częst szy mi po stu la ta mi do ty czą cy mi no wych za -
sad go spo dar ki od pa da mi są:

– wpro wa dze nie niż szych sta wek za od biór od -
pa dów,

– zmia na spo so bu uisz cza nia opła ty z kwar tal -
nej na mie sięcz ną,

– za pew nie nie miesz kań com po jem ni ków na od -
biór od pa dów i ich de zyn fek cję,

– zwol nie nie z obo wiąz ku se gre ga cji od pa dów
ku chen nych i zie lo nych w przy pad ku osób po -
sia da ją cych kom po stow ni ki, 

– za sto so wa nie ulg dla ro dzin wie lo dziet nych.

Wszyst kie po wyż sze po stu la ty bę dą
mo gły zo stać uwzględ nio ne po przez zmia -
nę sto sow nych uchwał. Wpro wa dze nie niż -
szej staw ki za od biór od pa dów bę dzie
moż li we po roz strzy gnię ciu prze tar gu
na od biór i za go spo da ro wa nie od pa dów.
Prze wi du je my, że roz strzy gnię cie prze tar -
gu na stą pi w kwiet niu 2013 r. 

Sza now ni Miesz kań cy!
Od 1 lip ca 2013 r., zgod nie z usta wą sej mu,

wła ści cie lem od pa dów ko mu nal nych na te re nie
ca łe go kra ju sta ną się gmi ny. Zgod nie z obo wią -
zu ją cy mi prze pi sa mi każ da gmi na bę dzie po -
no si ła kosz ty:

1. od bie ra nia, trans por tu, zbie ra nia,
od zy sku i uniesz ko dli wia nia od pa dów ko -
mu nal nych, 

2. stwo rze nia i ad mi ni stro wa nia Punk -
tem Se lek tyw nej Zbiór ki Od pa dów (to wy zna -
czo ne miej sce, do któ re go miesz kań cy bę dą mo gli
za dar mo do star czać we wła snym za kre sie od pa dy
uciąż li we ze wzglę du na ich wiel kość m.in. wiel ko ga -
ba ry to we, złom, opo ny, ilość m.in. gruz, ga łę zie, tra wa
lub wła ści wo ści np. od pa dy nie bez piecz ne),

3. ad mi ni stro wa nia sys te mem.
Po nad to gmi ny zo sta ły zo bo wią za ne do se gre ga -

cji od pa dów ko mu nal nych, w szcze gól no ści: pla sti ku,
ma ku la tu ry, me ta li, szkła, od pa dów nie bez piecz nych,
od pa dów wiel ko ga ba ry to wych, gru zu bu dow la ne go
oraz od pa dów bio de gra do wal nych (od pa dy zie lo ne
i od pa dy ku chen ne). Nie wy star cza ją ca se gre ga cja bę -
dzie skut ko wa ła ka ra mi fi nan so wy mi, któ re za pła ci
gmi na, a fak tycz nie jej miesz kań cy. Nie chce my
i nie mo że my do te go do pu ścić, stąd proś -
ba do Pań stwa o zro zu mie nie ko niecz no ści
se gre go wa nia od pa dów.

Gmi na, ja ko wła ści ciel od pa dów ko mu nal nych,
bę dzie zo bo wią za na do od bio ru wszyst kich śmie ci
od miesz kań ców. Dla te go uchy la nie się od po no sze -
nia opła ty bę dzie skut ko wa ło ko niecz no ścią wsz czę -
cia przez gmi nę pro ce du ry eg ze ku cyj nej. 

Zgod nie z prze pi sa mi usta wy miesz kań cy gmi ny
są rów nież zo bo wią za ni do zło że nia de kla ra cji. Pro -
si my o po praw ne i zgod ne ze sta nem fak tycz nym jej
wy peł nia nie i nie zwłocz ne prze ka za nie do Urzę du
Miej skie go. W przy pad ku nie zło że nia de kla ra cji, zo -
sta ną wy da ne de cy zje ad mi ni stra cyj ne, w któ rych
okre ślo na zo sta nie staw ka za wy wóz od pa dów. 

W na szym wspól nym in te re sie jest, aby
sys tem ob jął wszyst kich miesz kań ców
gmi ny Nie mo dlin. 

W związ ku z roz po wszech nia ny mi nie praw dzi -
wy mi in for ma cja mi, pra gnie my wy raź nie pod kre ślić

– sys tem go spo dar ki od pa da mi ma się sa -
mo fi nan so wać – co ozna cza, że gmi na nie mo że
za ra biać na go spo dar ce od pa da mi i wy da wać środ -
ków po zy ska nych z opła ty śmie cio wej np. na oświa -
tę czy po moc spo łecz ną. Nie mo że rów nież do pła cać
do go spo dar ki od pa da mi. 

Wpro wa dzo ne przez sejm prze pi sy do ty czą ce
go spo dar ki od pa da mi, nie są do sko na łe, mi mo
zmian ja kie mia ły miej sce w mie sią cu lu tym. Zmia ny
te umoż li wia ją gmi nom do ko na nie ko rekt sys te mu
go spo dar ki od pa da mi na bar dziej przy ja zny dla oby -
wa te li. Na le ży przy tym zwró cić uwa gę, że to na sa -
mo rzą dy gmin ne w ca łym kra ju prze rzu co no od po -
wie dzial ność za przy go to wa nie i wdro że nie no wych
za sad go spo dar ki od pa da mi. To na sa mo rzą dach
gmin nych sku pia się dzi siaj nie za do wo le nie miesz -
kań ców spo wo do wa ne „re wo lu cją śmie cio wą”.
Na tym tle rów nież w Na szej Gmi nie po ja wia ją się
pro te sty miesz kań ców. Dla te go też dzię ku je my
wszyst kim oso bom, któ re ro zu mie jąc ro lę sa mo rzą -
du gmin ne go, w kon struk tyw ny spo sób wnio sły swo -
je uwa gi do po wsta ją ce go sys te mu go spo da ro wa nia
od pa da mi w Na szej Gmi nie. Wszyst kie Pań stwa
uwa gi, wnio ski i po stu la ty są wni kli wie ana li zo wa ne.
Je ste śmy prze ko na ni, że wspól nie uda nam się wy -
pra co wać opty mal ny mo del go spo dar ki od pa da mi
na te re nie gmi ny Nie mo dlin. Wszyst kim nam po -
win no za le żeć, aby stwo rzyć ta ki sys tem go spo da ro -
wa nia od pa da mi, któ ry nie bę dzie do tkli wy dla
miesz kań ców, a za ra zem sku tecz nie wy eli mi nu je pro -
blem pod rzu tów śmie ci i za nie czysz cza nia śro do wi -
ska. War to przy po mnieć, że co ro ku Na sza Gmi na
i La sy Pań stwo we wy da ją dzie siąt ki ty się cy zło tych
na li kwi da cję dzi kich wy sy pisk. 

Ewen tu al ne py ta nia zwią za ne z go spo dar ką od -
pa da mi pro si my kie ro wać do Wy dzia łu Rol nic twa,
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi
Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie: ema il: od pa dy ko -
mu nal ne@nie mo dlin.pl, te le fon: 77 46 06 295 w. 221,
jak rów nież po przez stwo rzo ną na stro nie www.nie -
mo dlin.pl za kład kę pn. „Czy sta Gmi na Nie mo dlin”.

Bur mistrz Nie mo dli na
Mirosław Stankiewicz

Rad ni Ra dy Miej skiej:
Mariusz Nieckarz,  Zenon Kulczyński,
Danuta Unijewska, Stanisław Janiak,

Czesław Paszkowski, Barbara Wydra,
Zofia Osijewska, Bartłomiej Walków,
Mirosław Dec, Monika Słodkowska,
Grzegorz Zawałka, Zbigniew Weber,

Bartosz Wajman, Krzysztof Bunia,
Wiesław Pogonowski

In for mu ję, że zgod nie z uchwa łą
Nr XXXIV/207/12 Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z dnia 12 grud nia 2012
r. 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, ter min skła da nia 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 wy zna czo ny
był do dnia 28 lu te go 2013 r.

Przy po mi nam za tem o nie zwłocz -
nym zło że niu wy żej wy mie nio nej de -
kla ra cji do Urzę du Miej skie go w Nie -
mo dli nie.

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

Bur mistrz Nie mo dli na in for mu je, że na ta bli cy ogło szeń
w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli nie znaj du ją się: 

Wy kaz nie ru cho mo ści prze zna czo nej do zby cia w try bie bez prze tar go wym:
• lo ka lu miesz kal ne go nr 6 poł. w bu dyn ku nr 25A w Ma gnu szo wicz kach wraz z udzia łem we

współ wła sno ści dział ki nr 130/15.
Wy ka zy nie ru cho mo ści prze zna czo nych do zby cia w dro dze nie ogra ni czo ne go prze tar gu

ust ne go:
• nie ru cho mo ści za bu do wa nej by łym bu dyn kiem uży tecz no ści pu blicz nej (by ły bu dy nek szkol ny)

po ło żo nej przy Alei Wol no ści w Nie mo dli nie, ozna czo nej nr dział ki 617/1 o po wierzch ni 0,3589 ha,
• nie ru cho mo ści nie za bu do wa nej po ło żo nej w Gra czach, ozna czo nej nr dział ki nr 384/20, o po -

wierzch ni 0,0703 ha,
• udział gmi ny Nie mo dlin w stry chu o po wierzch ni 62,20m2 i po wierzch ni 72,20, w bu dyn ku nr 3

po ło żo nym przy Ryn ku w Nie mo dli nie wraz z udzia łem we współ wła sno ści dzia łek nr 568/2 i 568/8
(prze zna czo nych do ada pta cji na lo ka le miesz kal ne).

Wy kaz nie ru cho mo ści prze zna czo nej do dzier ża wy w dro dze nie ogra ni czo ne go prze tar gu
ust ne go:

• część dział ki nr 1081 o po wierzch ni 168 m2 po ło żo nej przy ul. Li po wej w Nie mo dli nie, z prze -
zna cze niem na te ren zie le ni.

In for ma cji udzie la się w po ko ju nr 35 tut. urzę du, tel. 774606295 do 7, wew. 209.
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Sprawdź ter min waż no ści do wo du oso bi ste go
W ro ku 2013 upły wa ter min waż no ści do wo dów oso bi stych wy da nych w 2003

ro ku na okres 10 lat.
Waż ność tra cą tak że do wo dy oso bi ste wy da ne oso bom nie peł no let nim w 2008 ro ku, czy li do wo -

dy z 5-let nim ter mi nem waż no ści. Każ dy po sia dacz do wo du oso bi ste go po wi nien sam spraw dzić
w swo im do wo dzie oso bi stym, kie dy upły wa ten ter min – jest on wska za ny w pra wym dol nym ro gu
do wo du, na stro nie ze zdję ciem. Miesz kań cy gmi ny Nie mo dlin, któ rym upły wa ter min waż no ści do -
wo du, pro sze ni są o zgła sza nie się w Wy dzia le Spraw Oby wa tel skich i Spo łecz nych Urzę du Miej skie -
go w Nie mo dli nie w ce lu zło że nia wnio sku o je go wy mia nę. Z wnio skiem o wy mia nę do wo du oso bi -
ste go na le ży wy stą pić oso bi ście, nie póź niej niż na 30 dni przed upły wem ter mi nu waż no ści te go
do ku men tu. Do wo dy oso bi ste wy da wa ne są bez płat nie.

Przy po mi na się jed no cze śnie, iż do wód oso bi sty tra ci waż ność rów nież w przy pad ku zmia ny da -
nych za war tych w do wo dzie (tj. zmia ny na zwi ska, imie nia, ad re su za mel do wa nia, nu me ru Pe sel, da -
ty uro dze nia), o ile w ter mi nie 14 dni od dnia po wsta nia zmia ny nie zo stał zło żo ny wnio sek o wy mia -
nę te go do ku men tu.

Zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi pra wa oso ba, któ ra uchy la się od obo wiąz ku po sia da nia
lub wy mia ny do wo du oso bi ste go, pod le ga ka rze ogra ni cze nia wol no ści al bo ka rze grzyw ny.

Szcze gó ło we in for ma cje w spra wach do ty czą cych wy da wa nia do wo dów oso bi stych moż na uzy -
skać w Wy dzia le Spraw Oby wa tel skich i Spo łecz nych Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie oso bi ście (po -
kój nr 48, II pię tro) lub pod nr. te le fo nu 77 4025334.

Na bo rem na no wy rok szkol ny
ob ję te są: 

• Dzie ci w wie ku od 3 do 6 lat, w tym dzie ci uro -
dzo ne od wrze śnia do grud nia, z naj młod sze go rocz -
ni ka pod le ga ją ce go na bo ro wi. 

• Dzie ci po wy żej 6 lat, któ rym na pod sta wie opi -
nii po rad ni psy cho lo gicz no–pe da go gicz nej od ro czo -
no speł nia nie obo wiąz ku szkol ne go. 

• Dzie ci, któ re ukoń czy ły 2,5 ro ku mo gą być
przy ję te do przed szko la tyl ko w szcze gól nie uza sad -
nio nych przy pad kach.

Przyj mo wa nie zgło szeń od dnia 1 mar ca 2013
ro ku do dnia 30 mar ca 2013 ro ku. Kar tę zgło sze nia
dziec ka moż na po brać w for mie pa pie ro wej w do wol -
nym przed szko lu na te re nie gmi ny Nie mo dlin
od dnia 1.03.2013 r. do dnia 28.03.20132 r. w go -
dzi nach pra cy pla ców ki.

Kar tę zgło sze nia dziec ka na le ży skła dać w wy -
bra nym przed szko lu w dniach od 1 do 30 mar -
ca 2013 r. w go dzi nach pra cy przed szko la. Ogło sze -
nie wy ni ków na bo ru do 26 kwiet nia 2013 r.
Dy rek to rzy przed szko li wy wie szą li sty dzie ci przy ję -
tych do przed szko li na rok szkol ny 2013/2014. 

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

ni ża nia wie ku szkol ne go, na mo cy zno we li zo wa nych
prze pi sów Usta wy z dnia 7 wrze śnia 1991 r. o sys -
te mie oświa ty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2527
z późn. zm.). Dzie ci sze ścio let nie mia ły roz po cząć
obo wiąz ko wą na ukę w szko le od 1 wrze śnia 2012 r.,
ale ostat nia no we li za cja usta wy (uchwa lo na przez
Sejm RP 27 stycz nia 2012 ro ku) prze dłu ża okres
przej ścio wy o ko lej ne 2 la ta i prze su wa ten obo wią -
zek na rok 2014. Dzie ci pię cio let nie i sze ścio let nie na -
dal są ob ję te obo wiąz ko wym przy go to wa niem przed -
szkol nym w przed szko lu lub in nej for mie wy cho wa nia
przed szkol ne go. W związ ku z po wyż szym:

• Dziec ko 6–let nie (uro dzo ne w 2007 r.) mo że
od 1 wrze śnia 2013 r. roz po cząć edu ka cję w szko le,
a de cy zję w tej spra wie po dej mu ją ro dzi ce. 

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

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

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

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

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

• Ro dzi ce dziec ka 5–let nie go ma ją obo wią zek
zgło sić je do przed szko la, a dziec ka 6–let nie go
do przed szko la lub szko ły.

• Ro dzi ce ma ją obo wią zek za pew nić dziec ku
sys te ma tycz ne uczęsz cza nie na za ję cia przez ca ły
rok szkol ny. 

Ro dzi ce, któ rzy po dej mą de cy zję o po -
sła niu 6 – lat ka do szko ły, po win ni:

• Do 30 mar ca 2013 r. po in for mo wać o swo jej
de cy zji dy rek to ra przed szko la, do któ re go dziec ko
obec nie uczęsz cza, 

• do 5 kwiet nia 2013 r. zgło sić 6-lat ka do szko -
ły pod sta wo wej, 

• zło żyć w przed szko lu pi sem ną re zy gna cję
z miej sca, nie zwłocz nie po uzy ska niu od dy rek to ra
szko ły in for ma cji, że dziec ko jest przy ję te do kla sy I.

Mał go rza ta Ko cha nek

Zmia ny w prze pi sach
mel dun ko wych

Z dniem 31 grud nia 2012 r. we -
szły w ży cie zmia ny w prze pi sach
mel dun ko wych. Wpro wa dza ją one
m.in. uła twie nia dla tych osób,
któ re z po wo du zmia ny miej sca
za miesz ka nia mu szą od wie dzić
Urząd Gmi ny, aby wy ko nać obo -
wią zek mel dun ko wy. 

Naj bar dziej istot ne zmia ny to:

1. Przy zmia nie miej sca po by tu sta łe -
go lub cza so we go wy star czy zgło sić się
w urzę dzie gmi ny „no we go” miej sca po by -
tu ce lem do ko na nia za mel do wa nia, bez
ko niecz no ści wcze śniej sze go zgła sza nia
się w Urzę dzie Gmi ny „sta re go” miej sca
po by tu w ce lu wy mel do wa nia. Ozna cza
to, że oso bę mel du ją cą się cze ka tyl ko
jed na wi zy ta w Urzę dzie Gmi ny wła ści -
wym dla no we go miej sca po by tu.

2. Wy dłu żo no z 4 dni do 30 dni okres,
przed upły wem któ re go na le ży za mel do -
wać się (po za miesz ka niu) w miej scu po -
by tu sta łe go lub cza so we go – do ty czy to
oby wa te li UE (w tym Pol ski), oby wa te li
państw EFTA – stron EOG oraz Kon fe de -
ra cji Szwaj car skiej.

3. Znie sio no obo wią zek mel do wa nia
się na po byt cza so wy nie prze kra cza ją -
cy 3 mie się cy oby wa te li UE (w tym Pol ski),
oby wa te li państw EFTA – stron EOG oraz
Kon fe de ra cji Szwaj car skiej. 

4. Znie sio no obo wią zek mel dun ko wy
wcza so wi czów i tu ry stów w obiek tach tu -
ry stycz no -wy po czyn ko wych. 

5. Znie sio no obo wią zek wła ści cie li,
do zor ców, ad mi ni stra to rów nie ru cho mo -
ści oraz za kła dów pra cy do we ry fi ko wa nia
wy peł nia nia obo wiąz ku mel dun ko we go
przez miesz kań ców lub pra cow ni ków, 

6. Wpro wa dzo no obo wią zek zgło sze -
nia wy jaz du za gra ni cę tyl ko w przy pad -
ku wy jaz dów na okres co naj mniej 6 mie -
się cy (do tych czas do ty czy ło to okre sów
co naj mniej 3 mie się cy).

7. Znie sio no przy do peł nia niu obo -
wiąz ku mel dun ko we go obo wią zek po da -
wa nia in for ma cji o wy kształ ce niu i obo -
wiąz ku woj sko wym (nie ma ko niecz no ści
przed kła da nia ksią żecz ki woj sko wej). 

Za mel do wa nia lub wy mel do wa nia
moż na do ko nać oso bi ście lub przez peł no -
moc ni ka, udzie la jąc mu pi sem ne go peł no -
moc nic twa w zwy kłej for mie (nie mu si być
no ta rial ne). Je że li peł no moc ni kiem nie jest
naj bliż szy krew ny (ro dzic, mał żo nek, ro -
dzeń stwo, dzie ci), za wy ko rzy sta nie peł no -
moc nic twa na le ży wnieść opła tę w wy so -
ko ści 17 zł. 

Szcze gó ło we in for ma cje moż na uzy -
skać zgła sza jąc się oso bi ście w Wy dzia le
Spraw Oby wa tel skich i Spo łecz nych Urzę -
du Miej skie go w Nie mo dli nie lub dzwo -
niąc pod nr. te le fo nu 77 4025334.

Na bór do przed szko li na rok szkol ny 2013/2014
dla dzie ci z rocz ni ków 2007–2010 
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Pta ki wo kół nas
O po cząt ki or ni to lo gicz nej pa sji, o to,

jak i kie dy ob ser wo wać pta ki i czy w ogó le
są nam one po trzeb ne, za py ta li śmy Ka zi -
mie rza Kiej zę, któ ry od sze ściu lat ob ser -
wu je pta ki w nie mo dliń skich bo rach oraz
jest dzia ła czem Ogól no pol skie go To wa rzy -
stwa Ochro ny Pta ków, Ślą skie go To wa rzy -
stwa Or ni to lo gicz ne go i Opol skiej Gru py
Or ni to lo gicz nej.

„Puls Nie mo dli na”: Kie dy i jak za czę ła
się pa na przy go da z or ni to lo gią?

Ka zi mierz Kiej -
za: Od mło dych lat lu -
bi łem przy ro dę i kon -
takt z na tu rą. Mo ja
pa sja i przy go da z sze -
ro ko po ję tą or ni to lo gią
roz po czę ła się wcze sną
wio sną 2007 ro ku.
Wszyst ko za czę ło się
od mo ich wy cie czek ro -

we ro wych do la su lub nad sta wy ho dow la ne w mo jej
oko li cy. Na uczy łem się wte dy nie tyl ko ob co wać z przy -
ro dą, ale głę biej do strze gać jej pięk no i do ce niać ko rzy -
ści, ja kie wy pły wa ją ze źró dła na tu ry na or ga nizm czło -
wie ka. Pew ne zda rze nie, któ re mia ło de cy du ją cy wpływ
na za in te re so wa nia awi fau ną, by ło mo je spo tka nie
z or łem bie li kiem na skra ju la su. W od le gło ści oko -
ło 15-18 me trów, na wy so ko ści 4 me trów prze le ciał
obok mnie bie lik. To spo tka nie wy war ło na mnie ta kie
emo cje, że za czą łem się gać do ma te ria łów in for ma cyj -
nych, aby le piej po znać ży cie i zwy cza je te go ga tun ku.
Póź niej do szły ob ser wa cje i zdo by wa nie wie dzy na te -
mat in nych ga tun ków pta ków. Do sze dłem do wnio sku,
że jest to bar dzo in te re su ją ca, po ży tecz na i ak tyw na for -
ma wy po czyn ku. Chcąc zro bić coś wię cej, po sta no wi -
łem przy stą pić do or ga ni za cji or ni to lo gicz nych. Ja ko ak -
tyw ny dzia łacz i czło nek tych or ga ni za cji, pra cu ję i bio rę
udział w licz nych pro jek tach na rzecz ochro ny pta ków
i śro do wi ska na tu ral ne go.

PN: Jak prak tycz nie wy glą da ob ser wa -
cja pta ków i skąd wia do mo, gdzie za stać
pta ki? 

Ka zi mierz Kiej za:Ob ser wa cje mo że my wza sa -
dzie pro wa dzić o każ dej po rze dnia. Wła ści wie to war -
to ob ser wo wać ran kiem, po po łu dniu i wie czo rem, bo -

wiem róż ne ga tun ki pta ków ma ją róż ną ak tyw ność do -
bo wą. Nie któ re są ak tyw ne o po ran ku lub wie czo rem,
in ne tyl ko ozmierz chu, jesz cze in ne mo że my usły szeć lub
zo ba czyć je dy nie no cą. Du ży wpływ na po ja wie nie się
pta ków ma ją po ry ro ku. Dla te go naj le piej pod pa try wać,
co dzie je się na te re nie wy stę po wa nia pta ków każ de go
dnia. Po za tym, sta ty stycz nie rzecz uj mu jąc, im czę ściej
bę dzie my ob ser wo wać, tym więk sza szan sa, że uj rzy my
więk szą licz bę pta ków. Do brze, je śli co ja kiś czas, np. 2-
3 ra zy w ty go dniu po sie dzi my dłu żej i za ob ser wu je my
prze by wa ją ce tam i od wie dza ją ce pta ki. Dłuż sze ob ser -
wa cje zwięk sza ją praw do po do bień stwo zo ba cze nia
pta ków spo ra dycz nie od wie dza ją cych ten te ren lub
tych, któ re by wa ją tu czę sto, ale krót ko. Rzecz waż na, to
ce chy ob ser wa to ra, ta kie jak cier pli wość, sys te ma tycz -
ność i spo strze gaw czość. One po zwo lą wy pa trzyć miej -
sce, w któ rym pta ki lu bią się po ja wiać, a po tem za cho -
wy wać spo kój i ci szę, że by w cza sie przy glą da nia się nie
spło szyć pta ków.

PN: Jak swo je ob ser wa cje utrwa lić i za -
pa mię tać?

Ka zi mierz Kiej za: Pa mięć jest za wod na. Dla te -
go ko niecz nym wy po sa że niem każ de go ob ser wa to ra
jest no tes. W nim naj le piej od ra zu za no to wać swo je ob -
ser wa cje – pta ki, któ re wi dzie li śmy i ich licz bę. Je śli nie
wie my, ja ki to ptak po zwa la nam się pod pa try wać, do -
brze jest przyj rzeć mu się uważ nie i wy no to wać wszyst -
kie szcze gó ły je go wy glą du: wiel kość, ko lor upie rze nia
i za cho wa nie. Te no tat ki po zwo lą po tem spo koj nie z po -
mo cą książ ki – prze wod ni ka do roz po zna wa nia pta ków
al bo bar dziej do świad czo nej oso by, spró bo wać okre ślić,
ja ki no wy ga tu nek wi dzie li śmy w te re nie. Naj le piej no -
to wać wszyst ko, co wy da nam się cie ka we, in te re su ją -
ce, nie zwy kłe. Jest jed nak kil ka za sad, do któ rych war -
to się sto so wać, by na sze ob ser wa cje by ły ja sne,
kla row ne, rze tel ne. 

W na szych no tat kach po win ny zna leźć się tak że in -
for ma cje do dat ko we: da ta i go dzi na ob ser wa cji, miej -
sco wość, okre śle nie miej sca (łą ka, park, karm nik w ogro -
dzie), po go da (tem pe ra tu ra, uwa ga czy wiał wiatr,
pa dał deszcz lub by ła war stwa śnie gu), krót ki opis za -
cho wa nia pta ka (że ro wał, czy li zbie rał po karm, śpie wał,
prze la ty wał...). Ta kie no to wa nie ma du że zna cze nie
– po zwa la wra cać do za pi sków co ja kiś czas, przy po -
mnieć so bie ce chy po zna nych no wych ga tun ków. I roz -
wi ja ce chy do bre go ob ser wa to ra – spo strze gaw czość. 

PN: Czy po trzeb ny jest do ob ser wa cji
spe cjal ny sprzęt?

Ka zi mierz Kiej za: Zde cy do wa nie tak. Pod sta -
wo wym i nie zbęd nym sprzę tem do ob ser wa cji jest lor -
net ka. Wie le ga tun ków pta ków ma bar dzo po dob ne

ce chy wy glą du ze wnętrz ne go. Chcąc roz po znać np.
ga tu nek ma łe go ptasz ka sie dzą ce go wy so ko na ga łę -
zi w za cie nio nym miej scu, al bo pta ki pły wa ją ce po wo -
dzie, przy ma łym oświe tle niu sło necz nym lub dal szej
od le gło ści, zbli że nie lor net ki po zwa la na okre śle nie
cech roz po znaw czych dla kon kret ne go ga tun ku pta -
ka. Ety ka ob ser wa to ra pta ków zo bo wią zu je do prze -
strze ga nia pew nych za sad: po pierw sze – nie pło szy -
my pta ków, po dru gie – zna la złeś gniaz do, nie
pod chodź zbyt bli sko i nie chwal się wszę dzie wo kół,
gdzie to by ło, no i po trze cie – nie rób dru gie mu, co to -
bie nie mi łe, czy li nie za glą daj do pta sich gniazd i nie
wkła daj tam apa ra tu, że by udo ku men to wać, że by ły
tam jaj ka. Przy ja ciel pta ków, któ ry zde cy du je się na ob -
ser wa cje pta sich gniazd, nie na ru sza jąc wy żej wy -
mie nio nej ety ki, po wi nien za opa trzyć się w lu ne tę
o du żym zbli że niu np. 20-60x. Do pro wa dze nie ob ser -
wa cji „na za siad kę  - z ukry cia” (sku tecz na me to da ob -
ser wa cji pta ków z bli skiej od le gło ści), usta wia my tzw.
na miot z siat ki ma sku ją cej (zie lo no -sza rej).

PN: Któ re ga tun ki pta ków naj bar dziej lu -
bi pan oglą dać?

Ka zi mierz Kiej za: Ko cham wszyst kie pta ki
i lu bię ob ser wo wać wszyst kie ga tun ki, jed nak oglą da -
nie pta ków dra pież nych spra wia mi naj więk szą przy -
jem ność.

PN: Z któ re go za ob ser wo wa ne go pta ka
jest pan naj bar dziej dum ny?

Ka zi mierz Kiej za: Naj bar dziej dum ny je stem
z or ła bie li ka, po nie waż ob ser wa cja te go ga tun ku mia -
ła de cy du ją cy wpływ na mo je za in te re so wa nia awi -
fau ną. Po wiem jesz cze jed no, to na praw dę pięk ny ptak.
Dru gim ga tun kiem, z któ re go je stem dum ny, to per koz
za usz nik. Był on obec ny tyl ko pięć dni na sta wie „Zo fia”
wio sną 2011 ro ku.

PN: Czy po za dro biem, któ ry je my, pta ki
są nam po trzeb ne? 

Ka zi mierz Kiej za: Zna cze nie pta ków w przy ro -
dzie na le ży roz pa try wać nie tyl ko z punk tu wi dze nia
przy dat no ści dla czło wie ka, ale przede wszyst kim
pod ką tem ich od dzia ły wa nia na eko sys te my, gdyż
zwie rzę ta te sta no wią nie za stą pio ny ele ment łań cu cha
po kar mo we go, są za rów no po kar mem dla więk szych
zwie rząt, cza sem tak że in nych pta ków (dra pież nych).
Ga tun ki pta ków owa do żer nych np. si ko ry, szpak, je rzy -
ki, ja skół ki, peł nią waż ne funk cje re gu lu ją ce w eko sys -
te mie, zja da jąc ogrom ne ilo ści owa dów w roż nych ich
sta diach roz wo ju, (ja ja, lar wy, po czwar ki oraz owa dy
do ro słe). Przez to są tak że na szy mi sprzy mie rzeń ca mi
w wal ce z róż ny mi szkod ni ka mi. War to so bie uświa do -
mić, ze dzien na por cja po kar mu si ko ry bo gat ki to mi -
ni mum 18 g, czy li w przy bli że niu ty le ile wa ży da ny
osob nik. Ob li czo no, że jed na ro dzi na bo ga tek zło żo na
z 11 pta ków (2 do ro słe i 9 mło dych) zja da w cią gu ro -
ku 75 kg owa dów.

Ma ło kto o tym wie, ale pta ki roz sie wa ją na sio na
ro ślin. Zja wi sko to na zy wa się or ni to cho rią i jest sku tecz -
nym spo so bem roz prze strze nia nia się ro ślin, cza sa mi
na wet na du że od le gło ści.

Po za tym oko ło 2000 ga tun ków pta ków uczest ni -
czy w za py la niu kwia tów (or ni to ga mii), zwy kle pod -
czas od ży wia nia się nek ta rem. 

Pta ki peł nią funk cje sa ni tar ne – nie któ re ga tun ki
pta ków zja da jąc pa dli nę (czy li mię so mar twych zwie -
rząt) nie tyl ko oczysz cza ją śro do wi sko z po ten cjal ne go
za gro że nia cho ro ba mi, ale są przede wszyst kim nie -
zbęd nym ogni wem łań cu cha po kar mo we go. Umoż li -
wia ją tym sa mym obieg ma te rii w przy ro dzie.

Kie dyś istot ną ro lę speł nia ło pta sie pie rze, któ re
dziś wy ko rzy stu je się w mniej szym stop niu do pro duk -
cji koł der, po du szek, śpi wo rów. Mi mo te go, w po rów na -
niu ze sztucz ny mi su row ca mi, na tu ral ne pie rze po zo sta -
je jed nym z naj bar dziej ce nio nych i naj cie plej szych.

Dłu go by o tym opo wia dać, jak po ży tecz ne są pta ki.

Wspaniała pasja i piękne zdjęcia
21 lutego br. miało miejsce otwarcie wystawy fotografii

Kazimierza Kiejzy „Ptaki wokół nas”. Autor prac od wiosny
2007 roku zaobserwował osiemdziesiąt trzy gatunki ptaków
na terenie Borów Niemodlińskich. Część z nich udało mu się
utrwalić na zdjęciach, które wczoraj obejrzało kilkadziesiąt
osób. Kazimierz Kiejza opowiedział o początkach swojej
ornitologicznej pasji i podkreślił, jak człowiek łatwo niszczy
delikatny stan równowagi w przyrodzie. Również chętnie
odpowiadał na pytania uczestników wystawy. „Panie
Kazimierzu, wspaniała pasja i piękne zdjęcia” – brzmiał
jeden z wpisów w księdze pamiątkowej.

Oprócz wystawy zdjęć, Kazmierz Kiejza miał dwa
spotkania z uczniami szkół podstawowych z Niemodlina,
podczas których m.in. opowiadał o swojej pasji, ukazywał
rolę ptaków w przyrodzie, uczył dzieci, jak zrobić karmik dla
ptaków z butelki po napoju.

mk



Re ci tal
Alek san dry
Ka le ty

Ośro dek Kul tu -
ry w Nie mo dli nie
za pra sza na re ci tal
Alek san dry Ka le ty,

wo ka list ki Sce ny Mło dzie żo wej Ośrod ka Kul tu ry,
lau re at ki na gro dy Grand Prix Mło dzie żo we go Prze -
glą du Twór czo ści Agniesz ki Osiec kiej „Bar dzo Wiel -
ka Wo da” we Wro cła wiu. Re ci tal od bę dzie się 12
kwiet nia br. (pią tek) o godz. 18.00 w sa li wi do wi -
sko wej Ośrod ka Kul tu ry. Wstęp wol ny.

Wer ni saż wy sta wy„Po dro dze”
Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie za -

pra sza na wy sta wę prac Sła wo mi ra Łu -
czyń skie go „Po dro dze”, któ ra od bę dzie
się 12 kwiet nia br. (pią tek) o godz. 18.00
w Ośrod ku Kul tu ry. Wstęp wol ny.

Sła wo mir Łu czyń ski,
miesz ka niec Pa bia nic,
czło nek Sto wa rzy sze nia
Pol skich Ar ty stów Ka ry ka -
tu ry (SPAK). Jest pierw -
szym Po la kiem, któ ry
otrzy mał 100 na gród
w kon kur sach sa ty rycz -
nych w kra ju i za gra ni cą.

In te re su je się rów nież fo to gra fią. Wy ni kiem te go
jest wy sta wa „Po dro dze”, na któ rej pre zen tu je
wy bra ne fo to gra fie – od por tre tu po przez zdję cia
re por ta żo we, col la ge, do pej za żu.

Zbi gniew Wo dec ki wy stą pi
w Nie mo dli nie

16 ma ja br. o godz. 19.00
w sa li wi do wi sko wej Ośrod ka
Kul tu ry w Nie mo dli nie od bę -
dzie się Kon cert Lau re atów
Ogól no pol skie go Kon kur su
na In ter pre ta cję Pio se nek
Agniesz ki Osiec kiej OCE ANY.
Gwiaz dą kon cer tu bę dzie Zbi -
gniew Wo dec ki. Bi le ty w ce -

nie 35 zł na kon cert moż na na być w se -
kre ta ria cie Ośrod ka Kul tu ry.

Kon cert ze spo łu UNI VER SE
Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie za pra sza

na kon cert ze spo łu UNI VER SE, któ ry od bę dzie się
w nie dzie lę 2 czerw ca br. o godz. 18.00 w sa li wi -
do wi sko wej Ośrod ka Kul tu ry. Bi le ty w ce -
nie 25 zł moż na na być w se kre ta ria cie OK. 

Ki no nie za leż ne w Nie mo dli nie
Pro jek cje fil mo we dla do ro słych – 27

kwiet nia br. (so bo ta), godz. 19.00, sa la wi -
do wi sko wa. Wstęp wol ny!

Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie i Sto wa rzy sze nie
Opol skie La my za pra sza ją do wspól ne go od kry wa nia
„nie za leż nej stro ny ki na”. Pra gnie my przy bli żać wi -
dzom ob ra zy nie ko mer cyj ne, bo ga te w treść, cha rak -
te ry zu ją ce się nie zwy kłą for mą, a przede wszyst kim
ob ra zy na co dzień nie do stęp ne w sie ciach ki no wych
i mul ti ki nach. W pro gra mie po kaz fil mów na gro dzo -
nych pod czas dzie wię ciu edy cji Fe sti wa lu Fil mo we go
Opol skie La my, tzw. „La my na Bis”, czy li spo tka nia
z mło dym ki nem pol skim i za gra nicz nym. 

W pro gra mie (blok 116 mi nut):

3 dni wol no ści, dok. 27 min, reż. Łu kasz
Bo row ski. Piotr wy cho dzi na prze pust kę po 15 la -
tach w wię zie niu. Czy ktoś cze ka na nie go za mu ra -
mi? Jak zmie nił się dla nie go świat? Co zro bi z trze ma
ty tu ło wy mi dnia mi wol no ści? Hi sto ria opo wie dzia na
z nie zwy kłym sma kiem oraz wy czu ciem sy tu acji,
w któ rej znaj du je się głów ny bo ha ter. Po mi mo skom -
pli ko wa nej prze szło ści Pio tra, re ży ser przed sta wia
go bez oce ny mo ral nej czy war to ścio wa nia je go prze -
szło ści...

Kie ru nek Is lan dia, dok. 23 min, reż. Ka -
li na Ala bru dziń ska. Trzy ko bie ty – bab cia, mat -
ka i wnucz ka – wy jeż dża ją na Is lan dię, aby od na leźć
grób oj ca naj star szej z nich, któ ry zgi nął na wy spie
pod czas II Woj ny Świa to wej. Ko bie ty jed no czą swo -
je si ły, aby zre ali zo wać ma rze nie bab ci, jed no cze -
śnie od kry wa jąc, iż to ma rze nie jest je dy nie pre tek -
stem do po now ne go od kry cia, po ko cha nia sie bie
na wza jem.

Uro dzi ny, fab. 26 min., reż. Ma ciej So -
biesz czań ski. W noc po uro dzi no wej im pre zie
Szy mon stoi przed lu strem i pró bu je po skła dać w ca -
łość mi nio ny dzień. Bi lans nie wy pa da ko rzyst nie. Oj -
ciec, któ ry dla Szy mo na był „mi strzem świa ta”, te raz,
nie wia do mo, jak i dla cze go, stał się czło wie kiem po -
zba wio nym cha rak te ru. W po sta wie oj ca Szy mon
wi dzi za po wiedź wła snej ży cio wej klę ski. Pa nicz nie boi
się, że za chwi lę i je go ży cie bę dzie wy glą dać tak sa -
mo. „Uro dzi ny” to opo wieść, któ ra nie sie ze so bą
po waż ne kon se kwen cje, ale jest to hi sto ria utrzy ma -
na w du chu ko me dio wym, uszy ta na mia rę bo ha te -
ra na szych cza sów, je go po trzeb i moż li wo ści.

Je zio ro, fab. 28 min, reż. Ja cek Piotr
Bła wut. „Je zio ro” opo wia da hi sto rię Ta de usza,
któ ry po śmier ci żo ny pró bu je od kryć po zo sta wio -
ną przez nią w głę bi nach je zio ra ta jem ni cę. To
opo wieść o za wi kła nych re la cjach mię dzy ludz kich
oraz o pró bie od zy ska nia cza su stra co ne go, pró bie
po zna nia oso by, któ rej już nie ma. Jed nak ty tu ło -
we je zio ro bę dą ce dla Uli „ko chan kiem”, dla Ta de -
usza sta je się śmier tel nym wro giem. Ta jem ni ca
ukry ta w je go głę bi nach sta je się ob se sją głów ne -
go bo ha te ra...

Ta ki typ ptac twa, dok. 12 min, reż. Mał -
go rza ta Go li szew ska. Pan Zyg munt pro wa dzi
ma ły sklep spo żyw czy w ma łej bud ce w cen trum
mia sta. Je go hob by to do kar mia nie go łę bi, któ re cał -
ko wi cie zdo mi no wa ły je go ży cie i ca ły sklep. Obec ność
go łę bi od stra sza wie lu po ten cjal nych klien tów, ale pa -
na Zyg mun ta to nie zra ża. Film to wa rzy szy go łę bia -

rzo wi w je go co dzien nych zma ga niach z rze czy wi sto -
ścią i ob ser wu je tą trud ną mi łość.

Projekcje bajek dla dzie ci
27 kwiet nia br. (so bo ta), godz. 15.00

– sa la wi do wi sko wa. Wstęp wol ny!
Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie i Sto wa rzy sze -

nie Opol skie La my za pra sza ją na po kaz fil mo wy dla
naj młod szych czy li po ka zy ba jek oraz ani ma cji fil -
mo wych dla dzie ci w wie ku przed szkol nym i wcze -
snosz kol nym. W pro gra mie prze gląd naj now szych
ani ma cji oraz go dzin ne za ję cia ar ty stycz ne: pla -
stycz ne/za ba wy ru cho we.

W pro gra mie:

PA MIĘT NIK FLOR KI – pi lot no we go se ria lu
ani mo wa ne go bę dą ce go ada pta cją ilu stro wa nej
książ ki dla dzie ci pt. „Flor ka. Z pa mięt ni ka ry jów ki” au -
tor stwa Rok sa ny Ję drze jew skiej -Wró bel.

ZIE LO NA KRED KA – jed na z gło śniej szych ani -
ma cji dla dzie ci zre ali zo wa nych w ostat nim cza sie
w Pol sce, na gro dzo na na fe sti wa lach w Kra ko wie i Ło -
dzi. Głów na bo ha ter ka fil mu, kil ku let nia dziew czyn ka
oimie niu Agat ka, wraz zprzy ja ciół mi – Cho mi kiem iZie -
lo ną Kred ką – od by wa wy ima gi no wa ną po dróż stat -
kiem. Ak cja fil mu roz po czy na się i koń czy w świe cie
umow nie rze czy wi stym, lecz je go głów na część dzie je
się wświe cie wy kre owa nym przez wy obraź nię dziec ka. 

HIP -HIP & HUR RA: „Ogrom ne ko lo ro we i ma
dwie no gi” – pierw szy od ci nek „de tek ty wi stycz ne -
go” se ria lu o pe ry pe tiach dwój ki nie złom nych de tek -
ty wów: hi po po ta ma o imie niu HIP -HIP oraz je go asy -
stent ki – ła sicz ki o imie niu HUR RA. Tym ra zem mu szą
oni roz wią zać za gad kę, kto ukradł tę czę…

EDWARD, PSIE SER CE to za baw na i peł na
zwro tów ak cji opo wieść dla dzie ci o po szu ki wa niu
przy jaź ni. Głów nym bo ha te rem jest chło piec ma rzą -
cy o ko smicz nych po dró żach. Pew nej no cy, nie spo -
dzie wa nie, do je go po ko ju wpa da bez pań ski psiak,
któ re go chło piec bie rze za ko smicz ne go przy by sza.

KAK TUS I MA ŁY: „Dla cze go mam do bre zda -
nie o bo cia nie?” – pierw szy od ci nek „eko lo gicz ne go”
se ria lu o cha rak te rze edu ka cyj nym. Trój ka 9-lat ków
– nar ra tor Ma ły, je go nie sfor ny ko le ga Kak tus oraz
Kaś ka, dziew czyn ka z cha rak te rem, wy ja śnia ją, dla -
cze go ma ją do bre zda nie o bo cia nie. Se rial jest kon -
ty nu acją po pu lar nej w la tach 90-tych te le wi zyj nej
se rii pt. NO TAT NIK PRZY ROD NI CZY. 

MA MI FA TA LE: „Pod fa tal na ban de rą” – od ci -
nek „ku li nar ne go” se ria lu, któ re go nar ra to rem jest
sam Ro bert Ma kło wicz. Ma mi Fa ta le, star sza po -
czci wa pa ni, któ ra wy je cha ła z mia sta, że by pro wa -
dzić spo koj ny ży wot na wsi ra zem z dwój ką zwie rza -
ków: Psi ną i Pro się ciem, ale tak że, że by móc od da wać
się swo jej wiel kiej pa sji – go to wa niu – tym ra zem mu -
si sta wić czo ło… praw dzi we mu wie lo ry bo wi!

MO TYL AL FRED – ak cja fil mu roz gry wa się
w świe cie uszy tym ze ścin ków ma te ria łu, w za ka -
mar kach któ re go ży ją naj róż niej sze, stwo rzo ne
rów nież z te go sa me go ma te ria łu, isto ty. Bo ha te -
rem fil mu jest Ma ły Ma ry narz, po szu ku ją cy bez -
sku tecz nie bra ku ją ce go na je go mun du rze ma ry -
nar skie go gu zi ka. Ma ry narz spo ty ka gru pę po sta ci
za nie po ko jo nych obec no ścią w ich świe cie ta jem -
ni cze go „smo ka”.

PULS
Niemodlina
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Dzień ko biet w przed szko lu
,,…Niech ży ją ma my,
niech ży ją Pa nie,
niech ży je ca ły ko biet świat.
I ko le żan ki w na szym przed szko lu
niech ży ją nam 100 lat!”

Tak skła da li ży cze nia 8 mar ca swo im ma mom,
bab ciom, cio ciom, ko le żan kom chłop cy z Nie pu blicz -
ne go Przed szko la „Di no lan dia” w Nie mo dli nie.
A oka zja ku te mu nie by le ja ka, bo te go wy jąt ko we -
go dnia ob cho dzą swo je świę to wszyst kie Pa nie: te
naj star sze i te cał kiem ma lut kie. Dziew czyn ki z na sze -
go przed szko la otrzy ma ły od chłop ców pięk ne czer -
wo ne kwia tusz ki, zaś Pa nie – bu kiet wio sen nych tu -
li pa nów. Mi le za sko czo nym dziew czyn kom nie uda ło
się ukryć ru mień ców. To bar dzo mi ła nie spo dzian ka.
Dzię ku je my, że o nas pa mię ta li. 

Re na ta Jan kie wicz

Fe sti wal Pio sen ki Żoł nier skiej
26 lu te go br. w Szko le Pod sta wo wej

w Gra czach roz brzmia ły utwo ry o te ma ty -
ce woj sko wej i pa trio tycz nej.

Wy ko ny wa ne by ły przez uczniów, któ rzy po raz
ko lej ny mie li oka zję za pre zen to wać swe umie jęt no ści
wo kal ne. Ze sce ny moż na by ło usły szeć utwo ry: „Wo -
jen ko, wo jen ko”, „Przy by li uła ni”, „Bia ły krzyż” i wie -
le in nych, pięk nych pa trio tycz nych pie śni. Uczest ni -
cy jak zwy kle da li z sie bie wszyst ko. Ju ry do ko na ło
oce ny pięt na stu so li stów w dwóch ka te go riach wie -
ko wych. Przy zna no na stę pu ją ce miej sca.

W ka te go rii klas I -III
I miej sce – Ka mil Ki lian, kla sa II
II miej sce – Ju lia Kup czak, kla sa Ib
III miejsc – Ada Za wi ła, kla sa Ia
Wy róż nie nie – Ame lia Gut, kla sa III
W ka te go rii klas IV -VI
I miej sce – Han na Za rem ba, kla sa IV
II miej sce – Mar ty na Jur kie wicz, kla sa IV
III miej sce – Ka ro li na Ka moń, kla sa VI a
Wy róż nie nie – An na Za wi ła oraz Ka ro li na Jur kie -

wicz z kla sy VI b

Ser ce pu blicz no ści pod bi ła pio sen ka „Bia ły
krzyż” w wy ko na niu An ny Za wi ły.

At mos fe ra fe sti wa lu, mi mo że iście „woj sko wa”
i cza sem peł na tre my, by ła ra do sna, a uśmiech nię -
te bu zie dziel nych, mło dych wy ko naw ców są na to
naj lep szym do wo dem.

B. Sa noj ca-Tu ła

Kon kurs Wie dzy o Kra jach
An glo- i Nie miec ko ję zycz nych

Re pre zen tan ci Pu blicz ne go Gim na zjum Ze spo łu
Szkół w Nie mo dli nie za ję li IV miej sce (na 13 szkół
z po wia tu opol skie go) w kla sy fi ka cji dru ży no wej
w Kon kur sie Wie dzy o Kra jach An glo- i Nie miec ko ję -
zycz nych, któ ry od był się w śro dę 27.02.2013 r.
w Łam bi no wi cach. Ze spół Szkół w Nie mo dli nie re pre -
zen to wa ły dwie dru ży ny: an glo ję zycz na w skła dzie
Jo an na Zda now ska III cg i Mi chał Ty lek III bg oraz
nie miec ko ję zycz na w skła dzie: Szy mon Peł ka III bg
i Mak sy mi lian Rzy chak II bg.

W kla sy fi ka cji in dy wi du al nej na 24 uczest ni ków
Jo an na Zda now ska upla so wa ła się na 8. po zy cji,
Mi chał Ty lek na 11., Szy mon Peł ka na 5., Mak sy mi -
lian Rzy chak na 13. Gra tu lu je my na szym dziel nym
re pre zen tan tom i ży czy my ko lej nych suk ce sów.

Agniesz ka Bu czek

Lek cje eu ro pej skie w Chro brym
Dnia 14 lu te go br. w Ze spo le Szkół w Nie mo dli -

nie od by ły się lek cje eu ro pej skie. Ja ko wpro wa dze nie
do te ma tu ucznio wie oglą da li krót ki, 15-mi nu to wy
film, z któ re go do wie dzie li się co to jest Unia Eu ro pej -
ska, ile państw obec nie znaj du je się w UE i ja kie pań -
stwa w ko lej no ści przy stę po wa ły do niej od 1957 r.,
a któ re jesz cze przy stą pią w 2013 r. Ucznio wie po zna -
li mot to UE „Zjed no czo na w róż no rod no ści”, jej wa -
lu tę, któ ra wy stę pu je 17 w kra jach UE, i pod ja ką jed -
ną na zwą kry je się te 17 państw oraz, co znaj du je się
na bank no tach UE. Do wie dzie li się, co jest hym nem
UE, któ ry jest to frag ment sym fo nii Beetho ve na, oglą -
da li ma pę przed sta wia ją cą pań stwa człon kow skie
i kan dy du ją ce, ma pę z licz bą ję zy ków UE (23), ja kie
są in sty tu cje UE, ma pę uka zu ją cą dys pro por cje o licz -
bie lud no ści i po wierzch ni państw. Ucznio wie do wie -
dzie li się mię dzy in ny mi, że sym bo lem UE jest ma skot -
ka o na zwie Sy riusz. Na zwa po cho dzi
od naj ja śniej szej gwiaz dy nie ba pół noc ne go i każ de
pań stwo człon kow skie ubie ra ma skot kę w to, co jest

em ble mem kra ju. Ucznio wie do wie dzie li się, ja kie są
i do cze go słu żą Fun du sze Eu ro pej skie. Na za koń cze -
nie pre zen ta cji ucznio wie pi sa li krót ki test z przed sta -
wio nej wie dzy. Pierw sze trzy oso by, któ re od po wie -
dzia ły na wszyst kie py ta nia te stu bez błęd nie
otrzy ma ły na gro dy ta kie jak: pen dri ve, grę edu ka cyj -
ną i ze staw flag państw człon kow skich UE. Pre zen ta -
cja od by ła się na 2.,3. i 4. lek cji, a na gro dy zdo by li:

Ryn kie wicz Grze gorz III bg, Bie niek Ka mil III bg,
Wy dra Mar ta III bg, Ko kow ska Alek san dra I ZSZ,
Szaj blich Zu zan na I ZSZ, Ju kow ski Mar cin III dg, Ku -
rat nik Da wid I ag.

Lek cje prze pro wa dzi ła p. Ju sty na Ku rzy dło i p.
Mi chał Du szyń ski na za pro sze nie p. Agniesz ki Bu czek.

Agniesz ka Bu czek

Mix ma te ma tycz ny dla uczniów
szkół pod sta wo wych

W Ze spo le Szkół im. Bo le sła wa Chro bre go
w Nie mo dli nie od był się kon kurs „MIX MA TE MA -
TYCZ NY” dla uczniów szó stych klas szkół pod sta wo -
wych. Swo ich re pre zen tan tów wy sta wi ły Szko ła Pod -
sta wo wa nr 1 z Nie mo dli na i Szko ła Pod sta wo wa
z Gra czy. Ucznio wie przez 60 mi nut zma ga li się
z za da nia mi, w któ rych mu sie li wy ka zać się ro zu mie -
niem po jęć ma te ma tycz nych, spraw no ścią ra chun ko -
wą i lo gicz nym my śle niem. Test skła dał się z 21 za -
dań wie lo krot ne go wy bo ru (po praw nych od po wie dzi
mo gło być kil ka). Ucznio wie mu sie li się do brze za sta -
no wić przy za zna cza niu, gdyż za każ dą po praw ną
od po wiedź przy zna wa no 1 punkt, a za złą odej mo -
wa no. Na stęp nie ucznio wie uda li się na po czę stu nek,
a w tym cza sie ko mi sja w skła dzie E. Pięt ka ZS Nie -
mo dlin, L. Jan kow ska SP nr 1 i R. Pasz kow ski SP Gra -
cze wy ło ni ła zwy cięz ców. Oprócz dy plo mów, ucznio -
wie otrzy ma li na gro dy rze czo we w po sta ci
ła mi głó wek ma te ma tycz nych.
Oto ucznio wie na gro dze ni w kon kur sie:

I miej sce Wik tor Bia łec ki, Szko ła Pod sta wo wa
w Gra czach

II miej sce Kac per Pie trzak, Szko ła Pod sta wo wa
nr1 w Nie mo dli nie

III miej sce Rok sa na Bie ru ta, Szko ła Pod sta wo wa
nr1 w Nie mo dli nie

III miej sce Pa tryk Kup czak, Szko ła Pod sta wo wa
w Gra czach

Wy róż nie nia: Ma ciej Olek sy – SP1 Nie mo dlin,
Mar tin Dros dziok – SP Gra cze. 

Elż bie ta Pięt ka



Nie ta ki dia beł strasz ny,
jak go ma lu ją

O praw dzi wo ści tej lu do wej mą dro ści
mo gli się prze ko nać szó sto kla si ści ze
szkół pod sta wo wych z na sze go mia sta
oraz Gra bi na. 

14 lu te go wraz ze swo imi wy cho waw ca mi przy -
by li licz nie na za pro sze nie kró la Bo le sła wa Chro bre -
go w go ścin ne pro gi Ze spo łu Szkół, by wspól nie spę -
dzić wa len tyn ko we przed po łu dnie. Przy szli
gim na zja li ści mie li oka zję po znać się, po roz ma wiać.
Oka zję ku te mu da ły im kon ku ren cje z róż nych dzie -
dzin, pod czas któ rych ry wa li zo wa li w sze ściu lo so wo
wy ło nio nych dru ży nach. Mło dzież mo gła wy ka zać się
spraw no ścią fi zycz ną, lo gicz nym my śle niem, zręcz no -
ścią ma nu al ną, słu chem mu zycz nym czy umie jęt no -
ścia mi ję zy ko wy mi. Pod czas wy ko ny wa nia za dań po -
ma ga li im gim na zja li ści i li ce ali ści, a sam król
Bo le sław Chro bry, wraz ze swym przy ja cie lem Ot to -
nem III, do pin go wa li wal czą cym kan dy da tom na ry -
ce rzy. Na ko niec wa len tyn ko we go tur nie ju król wrę -
czył zwy cięz com na gro dy, dzię ki któ rym mo gli
od zy skać utra co ne ka lo rie.

Pod czas wa len tyn ko we go spo tka nia szó sto kla si -
ści mie li oka zję po znać ofer tę edu ka cyj ną Ze spo łu
Szkół im. Bo le sła wa Chro bre go na no wy rok szkol ny,
dy rek cję szko ły, nie któ rych na uczy cie li oraz star szych
ko le gów i ko le żan ki, z któ ry mi po tra fi li świet nie
współ pra co wać. Go ścin na wi zy ta za koń czy ła się pre -
zen ta cją mul ti me dial ną na te mat szko ły oraz krót kim
fil mem z ży cia szko ły. 

Za pro sze ni go ście opusz cza li mu ry Ze spo łu Szkół
im. Bo le sła wa Chro bre go za do wo le ni i uśmiech nię -
ci, ża den dia beł ich nie po rwał i włos z gło wy im nie
spadł. Fil mo wą re la cję z im pre zy moż na obej rzeć
na www.zs.nie mo dlin.org w dzia le Ze szko ły i nie tyl -
ko. Król Bo le sław Chro bry jest prze ko na ny, że we
wrze śniu w je go mu ry za wi ta ją pan ny i mło dzień cy
god ni mia na ry ce rzy Chro bre go.

Już dziś za pra sza my szó sto kla si stów wraz z ro -
dzi ca mi w mu ry na szej szko ły na Drzwi otwar te
w dniu 26 mar ca 2013 r. o go dzi nie 17.30, pod czas
któ rych bę dzie moż na zo ba czyć ca łą szko łę i po -
znać wszyst kich na uczy cie li. Za pra sza my. 

Vio let ta Szczyrk

Gra cze i Ve chel de
– part ner stwo szkół

W dniu 10 mar ca br. trzy oso bo wa de le -
ga cja z Pu blicz ne go Gim na zjum im. Pol -
skich No bli stów w Gra czach w skła dzie: dy -
rek tor Eu ge niusz Świą tek, Grze gorz Budz
i Ka ta rzy na Kri st man, na za pro sze nie dy -
rek to ra Gim na zjum im. Ju liu sa Spie gel ber -
ga Pa na An dre asa Ste ina uda ła się do gmi -
ny Ve chel de w ce lu omó wie nia szcze gó łów
part ner stwa mię dzysz kol ne go.

Po przy jeź dzie człon ko wie de le ga cji zo sta li po -
wi ta ni w szko le przez dy rek to ra Ste ina. Tam mie li

oka zję zo ba czyć wy bu do wa ny w 2008 r. no wy bu -
dy nek szkol ny.

Na stęp ne go dnia roz po czę to ne go cja cje part -
ner stwa. Pod czas nich usta lo no pro gram wy mia ny
uczniow skiej oraz in ne szcze gó ły. Po dłu gim spo tka -
niu przed sta wi cie le Gim na zjum w Gra czach spo tka -
li się z Pa nem Bur mi strzem Hart mu tem Ma rot zem,
któ ry za de kla ro wał wspar cie dla te go pro jek tu. Wy -
ra ził wiel ką ra dość z te go fak tu, po nie waż, jak wia -
do mo, gmi na Ve chel de jest part ne rem gmi ny Nie -
mo dlin. Part ner stwo mię dzy szko ła mi mo że
po zy tyw nie wpły nąć na sto sun ki mię dzy na szy mi
gmi na mi.

Na ko niec wi zy ty dy rek tor Eu ge niusz Świą tek
za pro sił de le ga cję ze szko ły w Ve chel de do Gra czy
w ce lu ofi cjal ne go pod pi sa nia part ner stwa. Tę wi zy -
tę prze wi dzia no na wrze sień 2013 r. 

Je że li wszyst ko pój dzie zgod nie z pla nem, pierw -
szy wy jazd uczniów z Gra czy do Ve chel de od bę dzie się
już w li sto pa dzie 2013 r. Part ner stwo mię dzy szko ła -
mi usta lo ne pod czas tej wi zy ty tyl ko po zy tyw nie mo -
że wpły nąć na dal szy roz wój oraz pre stiż Pu blicz ne go
Gim na zjum w Gra czach, jak i gmi ny Nie mo dlin.

Grze gorz Budz

Spor to wa so bo ta
w gra czew skim gim na zjum

16 mar ca w na szej pla ców ce od ra na
czuć by ło spor to we go du cha wal ki. Go ści -
li śmy uczniów z wie lu szkół i pla có wek,
któ rzy wzię li udział w pół fi na łach po wia tu
w pił ce siat ko wej chłop ców oraz Wiel ka -
noc nym Tur nie ju Sza cho wym.

Me cze siat ka rzy roz gry wa ne by ły na do brym
po zio mie. Pa no wa ła wspa nia ła at mos fe ra pod grze -
wa na do dat ko wo gło śny mi okrzy ka mi ki bi ców. Dru -
ży ny wal czy ły fa ir play. Naj le piej spi sa li się ucznio wie
z gim na zjum w Gra czach przy go to wa ni przez tre ne -
ra Wie sła wa Nic po nia, któ rzy wy gra li tur niej i tym
sa mym awan so wa li do fi na łu po wia tu. Wy ni ki:

PG Gra cze – PG Że la zna 2:0
PG Zim ni ce Wiel kie – PG Do brzeń Wiel ki 2:0
PG Gra cze – PG Zim ni ce Wiel kie 2:0
PG Do brzeń Wiel ki – PG Że la zna 0:2
PG Gra cze – PG Do brzeń Wiel ki 2:0
PG Że la zna – PG Zim ni ce Wiel kie 2:0
I miej sce – PG Gra cze i awans do fi na łu po wia tu
II miej sce – PG Że la zna
III miej sce – PG Zim ni ce Wiel kie
IV miej sce – PG Do brzeń Wiel ki
W tym sa mym cza sie to czy ły się też roz gryw ki

umy sło we. Ro ze gra no 5 rund sza cho wych. Jak co ro -
ku, wzię li w nich udział wszy scy chęt ni, nie za leż nie
od wie ku. Przy sza chow ni cach za sie dli gim na zja li ści
z PG przy ZS w Nie mo dli nie i PG w Gra czach, ucznio -
wie gra czew skiej SP i z Gra bi na oraz pod opiecz ni
MO NAR -u. Przy zna no na gro dy w dwóch ka te go -
riach: szkół pod sta wo wych oraz po nad pod sta wo -
wych z oso ba mi do ro sły mi włącz nie. Zwy cięz cy otrzy -

ma li sta tu et ki, wszy scy uczest ni cy dy plo my, a w mię -
dzy cza sie na za wod ni ków cze ka ły słod kie prze ką ski.
Wszyst kie na gro dy spon so ro wał skle pik szkol ny w na -
szej pla ców ce. Nad pra wi dło wo ścią prze bie gu kon -
kur su czu wa li sę dzio wie w oso bach: Ra do sław Pasz -
kow ski, Edward Ję dra i Ar ka diusz Le lek. Wszyst kim
Pa nom dzię ku je my za współ pra cę.

Wy ni ki:
szko ły pod sta wo we
I miej sce Ma ciej Su doł z ZSP w Gra bi nie
II miej sce Ja kub Czech z SP w Gra czach
III miej sce Ka mil Krze miń ski z ZSP w Gra bi nie
star sza mło dzież
I miej sce Mar le na Pio trow ska
z PG przy ZS w Nie mo dli nie
II miej sce Piotr Su doł
z PG przy ZS w Nie mo dli nie
III miej sce Ka mil Ochman
z PG przy ZS w Nie mo dli nie
Ser decz ne po dzię ko wa nia na le żą się za wod ni -

kom, sę dziom, tre ne rom i ki bi com. Za pra sza my
na ko lej ne za wo dy w przy szłym ro ku!

Alek san dra Ko rze niow ska

Szkol ne roz gryw ki w ha lo wej
pił ce noż nej uczniów klas
gim na zjal nych w Chro brym

Dnia 21 lu te go roz po czę ły się szkol ne roz gryw -
ki w ha lo wej pił ce noż nej uczniów klas gim na zjal nych
Ze spo łu Szkół im. Bo le sła wa Chro bre go w Nie mo dli -
nie. Do roz gry wek zgło si ło się sześć dru żyn re pre zen -
tu ją cych na stę pu ją ce kla sy gim na zjal ne: Ia, Ib, IIa,
IIb, IIIb i IIIc. Dru ży ny ry wa li zu ją ce w roz gryw kach bę -
dą roz gry wa ły me cze sys te mem każ dy z każ dym
w ha li wi do wi sko wo -spor to wej w Nie mo dli nie
w czwart ki w go dzi nach od 13:15 do 15:30, zgod nie
z har mo no gra mem roz gry wek. W su mie zo sta nie ro -
ze gra nych 15 me czów. Or ga ni za to ra mi szkol nych
roz gry wek są na uczy cie le wy cho wa nia fi zycz ne go Ze -
spo łu Szkół w Nie mo dli nie – Ry szard Do naj ski i An -
na Zda now ska oraz Ośro dek Spor tu i Re kre acji
w Nie mo dli nie.

Ry szard Do naj ski

Szkol ny tur niej sza cho wy
W dniach 12 i 13 lu te go 2013 ro ku w Ze spo le

Szkół w Nie mo dli nie od był się ko lej ny tur niej sza cho -
wy, w któ rym uczest ni czy li re pre zen tan ci gim na zjum
wy ło nie ni w ze szło rocz nych mi strzo stwach szko ły.
Tur niej roz gry wa no sys te mem ko ło wym (każ dy z każ -
dym) w gro nie 8 uczest ni ków (5 chłop ców i 3 dziew -
czę ta). Tur niej był spraw dze niem for my uczest ni ków
i kwa li fi ka cją do roz sta wie nia w roz gryw kach mię -
dzysz kol nych. Zwy cięz cą zo stał Piotr Su doł z kla sy 2
A G, któ ry wy grał wszyst kie par tie. Gra tu la cje! 

Ar ka diusz Le lek

Te nis sto ło wy
21 lu te go br. w Go rzo wie Ślą skim od by ły się

wo je wódz kie fi na ły Gim na zja dy w te ni sie sto ło wym.
Nie mo dlin re pre zen to wa ła dru ży na skła da ją ca się
z uczniów gim na zjum Ze spo łu Szkół im Bo le sła wa
Chro bre go w Nie mo dli nie: Mar cin Kol man i Pa weł
Te la tyń ski. Chłop cy wy wal czy li VII miej sce. Opie ku -
nem gim na zja li stów jest p. Ry szard Pa ster nak.

Elż bie ta Woź niak
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Część pierw sza

Nie daw no zmarł wy bit ny ar ty sta, ma gi ster sztuk
pla stycz nych, Wi told Lu bi niec ki (1940 – 2012). Był
jed nym z naj więk szych współ cze snych ma la rzy -ma -
ry ni stów, ar ty stą o mię dzy na ro do wej re no mie, uho -
no ro wa nym wie lo ma pre sti żo wy mi na gro da mi i wy -
róż nie nia mi, w tym Krzy żem Ka wa ler skim OOP,
Me da lem „Glo ria Ar tis – Za słu żo ny dla Kul tu ry Pol -
skiej”, ty tu łem „Am ba sa dor Ust ki”, ty tu łem „Ho no ro -
wy Oby wa tel Mia sta Ust ki” (w tym mie ście naj dłu żej
miesz kał i two rzył). 

Ten opol ski „wschod niak” trak to wał Nie mo dlin
ja ko mia sto ro dzin ne (1946 – 1958), po nie waż cza -
sy wcze śniej sze pa mię tał sła bo. Do dziś zresz tą część
Je go ro dzi ny na dal miesz ka w Nie mo dli nie. Wi told
spę dził tu za tem dzie ciń stwo i wcze sną mło dość,
ukoń czył szko łę pod sta wo wą, a świa dec two doj rza -
ło ści uzy skał w miej sco wym Li ceum Ogól no kształ cą -
cym. Te cza sy na uki w li ceum i ów cze snych na uczy -
cie li za wsze wspo mi nał z sym pa tią. Lo sy ży cio we
spra wi ły, że Wi told Lu bi niec ki stał się czło wie kiem
o po dwój nej nie ja ko toż sa mo ści: nie mo dliń skiej
i ustec kiej, ale sta no wią cej jed ność, po nie waż sto pio -
nej przez po czu cie nad rzęd no ści pol skiej pa trio tycz -
nej świa do mo ści i po sta wy oby wa tel skiej. 

Z Wi tol dem, star szym ode mnie o 2 la ta, spo tka -
łem się dwu krot nie – pierw szy raz w 1956 r., kie dy to
przy pad ko wo zna la złem się w Nie mo dli nie i pod ją łem
na ukę w kl. VIII miej sco we go li ceum, a po raz dru gi
w kwiet niu 2006 r. w Opo lu. Wcze śniej, bo już w 1999
r., na wią za łem z Nim kon takt, kie dy to za czą łem zbie -
rać ma te ria ły na te mat lo sów ab sol wen tów nie mo -
dliń skie go LO. Dzię ki tym kon tak tom dość do brze
po zna łem dro gę ży cio wą te go wy bit ne go ar ty sty. 

W tym też okre sie stu dent ka hi sto rii z Aka de mii
im. Ja na Dłu go sza w Czę sto cho wie, Ka ta rzy na Dziu -
ba na pi sa ła pod mo im kie run kiem w 2002 r. pra cę
ma gi ster ską pt. „Wi told Lu bi niec ki – syl wet ka wy bit -
ne go współ cze sne go ma la rza ma ry ni sty”. 

Du żo in for ma cji o Wi tol dzie za mie ści łem w mo -
jej książ ce pt. „Nie gdyś mło dzież – dzi siaj chlu ba. Lo -

sy ab sol wen tów Li ceum Ogól no kształ cą ce go w Nie -
mo dli nie 1949–2009” wy da nej w 2011 r.

Wie lu nie zna nych fak tów z bio gra fii Wi tol da do -
star czy ła mi Je go daw na wy cho waw czy ni z LO – pro -
fe sor Jó ze fa Okrze sa (z do mu Do ma radz ka).

Wi told Lu bi niec ki uro dził się 15 VI 1940 r. w mie -
ście Sta ro kon stan ty no wie (woj. Ka mie niec Po dol ski)
na Po do lu, w ro dzi nie zie miań skiej – ja ko syn Bo le sła -
wa i Pau li ny z Łu ka sie wi czów. Oj ciec mat ki, Mar cin
Łu ka sie wicz, spo krew nio ny był z Igna cym Łu ka sie wi -
czem (1822 – 1882)1. 

Sta ro kon stan ty nów wraz z Po do lem prze cho -
dził zmien ne ko le je lo su. Do roz bio rów (I Rzecz po spo -
li ta) Po do le na le ża ło do Pol ski. W 1772 r. je go za -
chod nia część po rze kę Zbrucz zo sta ła włą czo na
do Au strii, a po zo sta ła część, tj. ro dzin ne stro ny Wi -
tol da, w 1793 r. – do Ro sji. Po trak ta cie ry skim
(18 III 1921 r.), koń czą cym woj nę pol sko -bol sze wic -
ką, za chod nia część Po do la au striac kie go na le ża ła
do Pol ski (woj. tar no pol skie), zaś część Po do la ro syj -
skie go we szła w skład Ukra iny Ra dziec kiej. 

W za ist nia łej sy tu acji oboj gu dziad kom Wi tol da
ja ko wła ści cie lom ziem skim, wła dza ra dziec ka ode bra -
ła ma jąt ki, co po gor szy ło sy tu ację ma te rial ną ro dzi -
ców Wi tol da, któ rzy mie li jesz cze dwo je dzie ci: star szą
cór kę Ja ni nę (ukoń czy ła stu dia pe da go gicz ne) i młod -
sze go sy na Ana to la (zaj mu je się sto lar ką ar ty stycz ną).
Dla te go też mał żeń stwo Bo le sła wa i Pau li ny Lu bi niec -
kich nie mia ło moż li wo ści kształ ce nia się. Jed nak
w tych trud nych cza sach wy ka za li się oni du żą za rad -
no ścią ży cio wą. Mat ka pro wa dzi ła pra cow nię kra -
wiec twa dam skie go, a oj ciec uzy skał pra wo jaz dy
i pra co wał ja ko kie row ca. W 1937 r. ro dzi nę Wi tol da
spo tka ło nie szczę ście. W cza sach ter ro ru sta li now skie -
go wo bec Po la ków na Ukra inie, dzia dek Alek san der
Lu bi niec ki wraz z żo ną i czę ścią ro dzeń stwa zo stał wy -
wie zio ny do Ka zach sta nu, skąd nikt już nie po wró cił.

Ma ły Wi told prze żył woj nę w trud nych wa run -
kach. Oj ciec w 1943 r. wstą pił do jed nej z dy wi zji 1 Ar -
mii Woj ska Pol skie go. Słu żąc w sa mo dziel nym ba ta lio -
nie sa mo cho do wym, prze był z nim ca ły szlak bo jo wy
aż do Ber li na. Je go żo na Pau li na sko rzy sta ła z chwi -
lo wo otwar tej gra ni cy na Zbru czu i prze do sta ła się
z troj giem dzie ci przez rze kę na stro nę za chod nią, tj.
na te re ny do 1939 r. pol skie. Po prze zwy cię że niu wie -
lu trud no ści, wraz z eks pa trio wa ną z kre sów wschod -
nich lud no ścią pol ską przy je cha ła w 1946 r. z dzieć -
mi i ro dzi ca mi do Pol ski w jej zmie nio nych gra ni cach.
W Ka to wi cach cze kał już na ro dzi nę zde mo bi li zo wa -
ny z woj ska mąż i oj ciec Bo le sław Lu bi niec ki.

Po krót kim po by cie w tym mie ście, ro dzi na do tar -
ła do Sa dów k. Nie mo dli na, a po kil ku mie sią cach,
w tym że ro ku 1946 osie dli ła się w Nie mo dli nie
przy ul. Li po wej 8. Tu taj mał żeń stwo Lu bi niec kich
pod ję ło pra cę, a ich dzie ci – na ukę. 

Mat ka Wi tol da, Pau li na, pro wa dzi ła w Nie mo dli -
nie usłu gi kra wiec kie i na le ża ła do miej sco we go Ce -
chu Rze miosł Róż nych. Oj ciec Wi tol da pra co wał ja -
ko kie row ca w Po go to wiu Ra tun ko wym
w Nie mo dli nie. Mat ka ota cza ła trój kę swo ich dzie ci
tro ską i mi ło ścią. Prze ka zy wa ła im mi łość do Bo ga
i Oj czy zny. Szcze gól ne re la cje łą czy ły ją z sy nem Wi -
tol dem. Mat ka by ła dla Wi tol da naj więk szym au to -
ry te tem, kry ty kiem je go ob ra zów i na tchnie niem.
W wie lu pu bli ka cjach z wiel ką ser decz no ścią mó wił
o swo jej mat ce. 

W la tach 1947–1954 Wi told uczęsz czał
do Szko ły Pod sta wo wej w Nie mo dli nie. Już wów czas
in te re so wał się pla sty ką. Pierw szą oso bą spo za ro dzi -
ny, któ ra od kry ła w nim ta lent, by ła Je go wy cho -
waw czy ni, pa ni Ma ria Go lic ka, a na stęp ną pa ni
Swa dow ska – sa ma uzdol nio na pla stycz nie. 

Od 1954 do 1958 r. Wi told był uczniem LO
w Nie mo dli nie. Uczył się bar dzo do brze. Szcze gól nie
mi le wspo mi nał dy rek to ra szko ły, Hen ry ka Jan kow -
skie go oraz pro fe so rów: Jó ze fę Okrze sę – ma te ma -
tycz kę, He le nę Jan kow ską – po lo nist kę. Paw ła Le lon -
ka – bio lo ga i che mi ka, Ta de usza Przy lib skie go
– ła cin ni ka, Ja na Cie śli ka – fi zy ka i ks. ka te che tę Je -
rze go Bi ły ka. Wi told już wte dy ujaw niał zdol no ści ma -
lar skie – np. ry so wał na uczy cie lom por tre ty.

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

(Dal sza część wspo mnie nia
o Wi tol dzie Lu bi niec kim w ko lej nym wy da niu

„Pul su Nie mo dli na”)

O Wi tol dzie Lu bi niec kim wspo mnie nie ser decz ne Danuta, Danusia, Danka,
Dana Stempkowska

Dla uczniów na -
uczy ciel ka i wy cho -
waw czy ni, dla na -
uczy cie li ko le żan ka
i przy ja ciół ka, ktoś,
kto jest nam bli ski.

Tak trud no zmie nić ka te go rię cza su z te -
raź niej sze go w prze szły, tak cięż ko po wie dzieć
by łaś, a więc już nie je steś… W sy tu acji gra -
nicz nej, któ rą jest dla nas śmierć pa ni Stemp -
kow skiej, Da nu si, au to ma tycz nie wi zu ali zu je -
my Jej po stać. Oto wy so ka, szczu pła,
wy spor to wa na ko bie ta, ab sol went ka Aka de mii
Wy cho wa nia Fi zycz ne go. Wi dzi my Ją na sa li
gim na stycz nej, na ko ry ta rzu, w po ko ju na -
uczy ciel skim, po pro stu w szko le. Po le wi dze nia
po sze rza się, zwłasz cza u tych, któ rzy zna li
Da nę bli żej. Oto Ona w swo im do mu, ogro -
dzie, pie lę gnu ją ca kwia ty, po da ją ca go ściom
jabł ka, pro fe sjo nal nie mó wią ca o sia niu i zbie -
ra niu, z wiel kim prze ko na niem lan su ją ca ka -
len darz księ ży co wy.

W czerw cu 2011 ro ku ode szła na eme ry -
tu rę, za koń czy ła pe wien etap swo je go ży cia,
ten za wo do wy. Mia ła wie le pla nów, któ re
z wła ści wą so bie kon se kwen cją re ali zo wa ła. 

19 lu te go 2013 ro ku czas się za trzy mał
dla Niej i dla nas, któ rzy Da nu się wspo mi na -
my, tyl ko wspo mi na my, bo wo bec de fi ni tyw ne -
go prze cież fak tu koń ca Jej ży cia, moż na tyl ko
przy wo łać ob ra zy, sy tu acje, sło wa, z któ ry mi
wią żą się emo cje.

Smut ne i trau ma tycz ne wy da rze nie skła -
nia do re flek sji –ko lej ny raz po twier dza się
bru tal na praw dzi wość słów J. Don ne’a:
„Śmierć każ de go czło wie ka umniej sza mnie, al -
bo wiem je stem ze spo lo ny z ca łą ludz ko ścią.
Prze to ni gdy nie py taj, ko mu bi je dzwon. Bi je
on dla cie bie.”

Ko le żan ki i Ko le dzy z Ze spo łu
Szkół w Nie mo dli nie

1 ŁUKASIEWICZ IGNACY (1822 – 82). W 1852 w wyniku destylacji ropy naft. wydzielił naftę, 1853 skonstruował lampę
naft., wprowadził oświetlenie naft. w szpitalu lwowskim. Uruchomił pierwszą w Polsce kopalnię ropy naftowej (Bóbrka, 1854),
a więc o 5 lat  wcześniej od takiej kopalni w Pennsylwanii (1859, USA) – co arbitralnie (i niesłusznie) uznaje się za początek
przemysłu naftowego, a w 1856 w Ulaszowicach (k. Jasła) uruchomił pierwszą w Polsce destylarnię ropy naftowej. 



Suk ce sy w ka ra te
Pau li na Żmu da z Nie mo dli na zo sta ła

mi strzy nią wo je wódz twa opol skie go, jak
rów nież re pre zen tant ką kra ju na ME w ka -
ra te ky ouku shin.

16 lu te go 2013 r. w Chrzą sto wi cach ro ze gra no
Mi strzo stwa Wo je wódz twa Opol skie go, w któ rych

wzię ło udział 67 za wod ni ków z 8 klu bów. Nie mo dlin
re pre zen to wa li Pau li na Żmu da oraz Ja kub Szmi to -
wicz. Pau li na zdo by ła Mi strzo stwo Wo je wódz twa
za rów no w ka ta mło dzi czek, jak i w ku mi te mło dzi -
czek open (bez po dzia łu na wa gi). Ku ba w ka te go rii
dzie ci zdo był w ka ta 5. miej sce. Na to miast w wal -
kach wy grał dwie wal ki, prze gry wa jąc trze cią, nie za -
kwa li fi ko wał się do pierw szej czwór ki.

Ty dzień póź niej, w Eł ku od by ły się kwa li fi ka cje
do Mi strzostw Eu ro py ka de tów, ju nio rów i se nio -
rów. W za wo dach roz gry wa nych zgod nie z eu ro -
pej skim re gu la mi nem wzię ło udział pra wie trzy -
stu za wod ni ków z czo ło wych klu bów w Pol sce.
Pau li na zdo by ła I miej sce w ka ta (ka de tek)
oraz III miej sce w ku mi te (ka de tek), zdo by wa jąc
w ten spo sób miej sce w ka drze na ro do wej do star -
tu w Mi strzo stwach Eu ro py za rów no w ka ta, jak
i w ku mi te. ME naj praw do po dob niej od bę dą się we
wrze śniu br. w Kow nie.

Krzysz tof Żmu da
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Fo ot ball Aca de my
– Szkół ka pił kar ska Nie mo dlin

Gwiaz da naj ja śniej za świe ci ła
dziś w Nie mo dli nie

IV miej sce na szej wspa nia łej dru ży ny,
a poza tym „król strzel ców” gra u nas. 17
mar ca w nie mo dliń skiej ha li zor ga ni zo -
wa li śmy III Ogól no pol ski Tur niej o Pu char
Bur mi strza Nie mo dli na dla dzie ci z rocz -
ni ka 2004 i młod szych.

Stał on na bar dzo wy so kim po zio mie, za wod -
ni cy po ka za li ka wał do bre go fut bo lu, du żo wal ki
i za an ga żo wa nia. Try bu ny by ły za peł nio ne, a naj -
lep szy fan club we dług nas miał tym ra zem Śląsk
Wro cław, do pin gu jąc swo ich gra czy przez ca ły
tur niej, za co na le żą im się sło wa uzna nia.

Pod su mo wu jąc, tur niej bar dzo uda ny, na sza
dru ży na za ję ła czwar te miej sce w staw ce 10 świet -
nych dru żyn, z cze go je ste śmy bar dzo dum ni! Skład
na szej dru ży ny: Bar tek Szczep kow ski, Fi lip Bru de,
Ka mil Ru snak, Pio trek Du da, Ma te usz Kow nac ki,
Ka mil Orze chow ski, Mar tyn ka Hor nik, Ka mil Te la -
tyń ski, Do mi nik Du ra, Kon rad Ta lik i Ku ba Pa lusz -
kie wicz. Tre ner Mi chał Ję dra, tre ner bram ka rzy
Mie czy sław Ki ce ra.
Wy ni ki tur nie ju:
Fa za gru po wa:
FA Nie mo dlin vs. Od ra 3-0
(bram ki: Ma te usz Kow nac ki (2), Ka mil Ru snak)
Za głę bie S. vs. FA Nie mo dlin 1-2
(bram ki: Ma te usz Kow nac ki (2))
FA Nie mo dlin vs. Piast 1-0
(bram ka: Ma te usz Kow nac ki)
Śląsk vs. FA Nie mo dlin 1-0
Pół fi na ły: 
Za głę bie Lu bin – Za głę bie So sno wiec 1-2
FA Nie mo dlin – Gwiaz da Ru da Ślą ska 0-2
Me cze o miej sca:
mecz o IX – Gwar dia Opo le – Od ra Opo le 5-0
mecz o VII – FA Wał brzych – Piast Strzel ce Op. 0-
0 kar ne 4-3
mecz o V – FA Opo le – Śląsk Wro cław 0-0 kar ne 3-2
mecz o III – FA Nie mo dlin – Za głę bie Lu bin 0-0 kar -
ne 2-4 (bram ki: Ka mil Ru snak i Fi lip Bru de)
Fi nał
Za głę bie So sno wiec – Gwiaz da Ru da Ślą ska 0-2
Naj lep szy strze lec – Ma te usz Kow nac ki (FA Nie -
mo dlin) – 5 bra mek
Naj lep szy bram karz – Bru no Lis (Za głę bie So sno -
wiec)
Naj lep szy za wod nik – Piotr Wy bań ski (Za głę bie
So sno wiec)
Koń co wa kla sy fi ka cja:
1. Gwiaz da Ru da Ślą ska
2. Za głę bie So sno wiec
3. Za głę bie Lu bin
4. Fo ot ball Aca de my Nie mo dlin
5. Fo ot ball Aca de my Opo le
6. Śląsk Wro cław
7. Fo ot ball Aca de my Wał brzych
8. Piast Strzel ce Opol skie
9. Gwar dia Opo le
10. Od ra Opo le
Po dzię ko wa nia dla osób i firm, któ re wspo mo -
gły nas przy or ga ni za cji tur nie ju: Co ve bo – Dru -
kar nia i agen cja re kla mo wa Mar ci na Ku li ka, bur -
mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz, za stęp ca
bur mi strza Bar tło miej Ko strze wa, No wa Ga ze ta,
Cu kier nia Piotr Peł ka, Su san Pio trow ska, Piz ze ria
Pri ma ve ra, Dy rek tor OSiR Nie mo dlin Krzysz tof Ku -
biak, ro dzi ce za wod ni ków FA Nie mo dlin.

Pro gram na uki pły wa nia
dla dzie ci z gmi ny Nie mo dlin

Jest nam nie zmier nie mi ło po in for mo -
wać, że od po nie dział ku 19 mar ca 2013 r.
roz po czy na my w na szej gmi nie pro gram
za jęć na uki pły wa nia dla dzie ci z klas III,
w ra mach pro jek tu Mi ni ster stwa Spor tu
i Tu ry sty ki – Za jęć Spor to wych Dla Uczniów
– Po wszech nej Na uki Pły wa nia pod na zwą
„Już pły wam – czu ję się bez piecz nie
nad wo dą”.

Pro gram re ali zo wa ny bę dzie w 80 pro cen tach ze
środ ków Mi ni ster stwa Spor tu i Tu ry sty ki oraz w 20
pro cen tach ze środ ków gmi ny Nie mo dlin. Koszt pro -
gra mu to 30 000 zł.

Po my sło daw ca mi pro gra mu są: dy rek tor OSiR -
-u Krzysz tof Ku biak oraz rad ny RM Bar tosz Waj man,
przy du żym wspar ciu ze stro ny bur mi strza Nie mo dli -
na Mi ro sła wa Stan kie wi cza. Re ali za cji za da nia pod -
jął się po wsta ły w ubie głym ro ku UKS Je dyn ka Nie mo -
dlin, któ re go pre ze sem jest Jan Olek sa.

Pro gra mem na uki pły wa nia ob ję te bę dą wszyst -
kie dzie ci uczęsz cza ją ce do klas trze cich szkół pod sta -
wo wych gmi ny Nie mo dlin. Zo sta ły one po dzie lo ne
na trzy gru py i bę dą do wo żo ne au to bu sa mi PKS (du -
ży ukłon w stro nę kie row nic twa fir my, któ ra za sto so -
wa ła du że upu sty ce no we) na ba sen do Tu ło wic
pod opie ką na uczy cie li ze swo ich szkół. Każ de dziec -
ko weź mie udział w 14-stu, go dzin nych lek cjach na -
uki pły wa nia. Za ję cia na ba se nie pro wa dzić bę dą
wy kwa li fi ko wa ni in struk to rzy pły wa nia, opła ca ni rów -
nież z pro gra mu. Ro dzi ce dzie ci nie po no szą żad nych
kosz tów zwią za nych z re ali za cją pro gra mu. Ze stro -
ny dzie ci waż ne są chę ci i sys te ma tycz ność.

Li czy my, że efek tem te go pro gra mu bę dzie na by -
cie umie jęt no ści pły wa nia, co przy czy ni się w przy szło -
ści do zwięk sze nia bez pie czeń stwa nad wo dą. Or ga -
ni za to rzy ma ją w pla nie cy klicz ne skła da nie wnio sków
o do fi nan so wa nie te go za da nia, tak aby w ko lej nych
la tach uczyć pły wa nia na stęp nych trze cio kla si stów.

oprac. Krzysz tof Ku biak

Re gu la min za jęć na uki pły wa nia dla dzie ci
z gmi ny Nie mo dlin „Już pły wam -czu ję się bez -
piecz nie nad wo dą”.

1. Or ga ni za to rem pro gra mu jest: UKS Je dyn ka Nie mo -
dlin z sie dzi bą w Nie mo dli nie przy ul. Rey mon ta 9, gmi na
Nie mo dlin, OSiR Nie mo dlin.

2. Za ję cia skie ro wa ne są do uczniów klas III szkół pod -
sta wo wych gmi ny Nie mo dlin.

3. Za ję cia od by wa ją się od dnia 18.03.2013
do 30.06.2013 w po nie dział ki, wtor ki (czwart ki) i śro dy
w godz. 13.20-15.20.

4. Wa run kiem uczest nic twa w za ję ciach jest: pi sem na
zgo da ro dzi ca lub opie ku na (do ty czy dzie ci); do bry stan zdro -
wia; po sia da nie od po wied nie go stro ju do za jęć.

5. Za bez pie czeń stwo dzie ci na za ję ciach od po wia da
in struk tor (nie do ty czy szat ni i prysz ni ca na ba se nie).

6. W cza sie za jęć z ma ły mi dzieć mi (8-9 lat) wska za na
jest obec ność wo lon ta riu szy i opie ku nów.

7. Za bez pie czeń stwo dzie ci przed za ję cia mi (w cza sie
prze jaz du, wprze bie ral ni) iponich, od po wia da ją opie ku no wie.

8. Uczest nik za jęć lub je go ro dzic ma obo wią zek za po -
znać się z re gu la mi nem obiek tu, na któ rym od by wa ją się za -
ję cia i re spek to wać je go po sta no wie nia. W przy pad ku ma -
łych dzie ci naj waż niej sze spra wy to: za kaz sa mo wol ne go
od da la nia się od in struk to ra, za kaz bie ga nia i ska ka nia
na te re nie ba se nu oraz za kaz sko ków do wo dy bez zgo dy in -
struk to ra.

9. Uczest nik za jęć zo bo wią za ny jest do prze strze ga nia
za sad hi gie ny obo wią zu ją cych na pły wal ni, a w szcze gól no -
ści do obo wiąz ku prysz ni ca przed wej ściem do ba se nu oraz
do ko niecz no ści po sia da nia czep ka.

10. Ro dzic ma pra wo być in for mo wa ny o po stę pach
dziec ka, ko rzy stać z po rad in struk to rów lub otrzy mać in te -
re su ją ce go ze sta wy ćwi czeń przy go to wa ne spe cjal nie dla
nie go do wy ko rzy sta nia w wa run kach do mo wych.

11. Uczest nik za jęć lub je go ro dzic ma ją pra wo zgło sić
uwa gi, skar gi lub za ża le nia wbiu rze UKS Je dyn ka Nie mo dlin,
któ re win ny być roz pa trzo ne i uwzględ nio ne przez klub.

12. Stro je obo wią zu ją ce na za ję ciach: strój, ką pie lów -
ki, cze pek, ręcz nik, klap ki, oku lar ki pły wac kie (wg uzna nia),
UWA GA, ro dzic prze by wa ją cy z dziec kiem na te re nie szat -
ni ma obo wią zek po sia da nia obu wia zmien ne go (klap ki).

13. Za ję cia na uki pły wa nia w ra mach pro gra mu już
pły wam -czu ję się bez piecz nie nad wo dą, od by wa ją się nie -
od płat nie, są do bro wol ne, ale po de kla ra cji chę ci w nich
uczest nic twa obec ność jest obo wiąz ko wa.

14. Wszel kie nie dy spo zy cje dzie ci na le ży zgła szać opie -
ku no wi przed wy jaz dem na za ję cia.

15. W ra zie nie moż li wo ści uczest nic twa w za ję ciach, ro -
dzic zo bo wią za ny jest za wia do mić przed sta wi cie la klu bu
o tym fak cie co naj mniej w przed dzień wy jaz du.

16. Pro wa dzo na bę dzie do ku men ta cja od by wa ją cych
się za jęć w po sta ci dzien ni ka za jęć.

17. Nie prze strze ga nie re gu la mi nu po wo du je od su nię -
cie ucznia od za jęć.

18. Za bra nia się fo to gra fo wa nia oraz fil mo wa nia za -
jęć bez uzy ska nia zgo dy pro wa dzą ce go za ję cia. Zdję cia wy -
ko ny wa ne na za ję ciach mo gą być i są umiesz cza ne na stro -
nie in ter ne to wej oraz w ma te ria łach re kla mo wych UKS
Je dyn ka Nie mo dlin.

19. Or ga ni za tor za jęć za strze ga so bie pra wo osta -
tecz nej in ter pre ta cji ni niej sze go re gu la mi nu.

20. W spra wach or ga ni za cyj nych pro si my kon tak to wać
się z oso bą od po wie dzial ną za re ali za cję pro gra mu – Bar -
to szem Waj ma nem pod nr. tel. 534-006-870.
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Przed nami Święta Wielkiej Nocy.
Z tej okazji składam w imieniu własnym

oraz współpracowników najserdeczniejsze
życzenia zdrowych, rodzinnych świąt

w atmosferze domowego ciepła.
W dzień Święta Wielkanocnego

życzymy jaja smacznego,
Świąt pogodnych i radosnych.

Andrzej Miśta - Prezes Zarządu,
Rada Nadzorcza

i Związek Zawodowy Górników Spółki
„Bazalt – Gracze”

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się
do życia wiosny i wiarą w sens życia.

Pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego oraz

smacznego Święconego w gronie
najbliższych osób życzy

Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Handlowe
„RAPEX” Sp.z o.o. w Grabinie

Z okazji  Świąt Wielkanocnych mieszkańcom
naszej gminy, czytelnikom „Pulsu Niemodlina”,
przyjaciołom i sponsorom składamy serdeczne

życzenia radości płynącej ze Zmartwychwstania
Pańskiego. Oby te Święta upływały Państwu

w rodzinnej, życzliwej atmosferze, pełnej wiary,
miłości i pokoju.

Dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie 
Katarzyna Paszula-Gryf
wraz z pracownikami


