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

Dro dzy
Czy tel ni cy!

Od da je my w Wa sze rę ce mar co we wy da nie Pul su Nie mo dli na. Opi su je my w nim wie -
le wy da rzeń z ży cia na szej gmi ny. W naj now szym wy da niu od naj dzie cie m.in. re la cję ze spo -
tka nia rad nych Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie z wi ce mar szał kiem wo je wódz twa opol skie go
To ma szem Ko stu siem, za pro sze nie do udzia łu w uro czy sto ści In tro ni za cji Re li kwii bł. Ja na
Paw ła II, któ ra od bę dzie się 18 mar ca br. w Gra bi nie, za po wie dzi kul tu ral ne oraz wie le cie -
ka wo stek spor to wych. 

Tra dy cyj nie pre zen tu je my wie ści z gmi ny – w tym nu me rze do ty czą one m.in. bu do wy ka -
na li za cji, prze bie gu prac nad do ku men ta cją ob wod ni cy i bie żą cych in we sty cji. Do łą cza my tak -
że biu le tyn gmin ny, w którym z naj dzie cie Pań stwo roz mo wę z bur mi strzem Nie mo dli na Mi ro -
sła wem Stan kie wi czem. 

Po nad to wie le miej sca po świę ca my wy da rze niom, któ re mia ły miej sce w na szych szko łach,
m.in. opi su je my uro czy stość wrę cze nia li stów gra tu la cyj nych ro dzi com uczniów wy róż nia ją cych
się w na uce w PSP nr 2 w Nie mo dli nie. Re la cjo nu je my rów nież prze bieg kon kur sów re cy ta tor -
skich: „Mi łość jest wśród nas” oraz „Oca lić od za po mnie nia”. Za chę ca my za tem do lek tu ry.

Z oka zji Dnia Ko biet ży czy my wszyst kim Czy tel nicz kom Pul su Nie mo dli -
na wszel kiej po myśl no ści, uśmie chu na twa rzy, speł nie nia ma rzeń, suk ce sów
w ży ciu oso bi stym i za wo do wym, za do wo le nia z sie bie i ra do ści ży cio wej.

Re dak cja

Witaj Wiosno!
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GABINET STOMATOLOGICZNY
Niemodlin, ul. Wojska Polskiego 5

(budynek miejskiej przychodni)• I piętro, pok. 20

lek. dent. Monika Kozieł
Usługi w zakresie:

• profilaktyka stomatologiczna • stomatologia zachowawcza
• choroby błon śluzowych • chirurgia stomatologiczna

• protetyka (pełny zakres) • biżuteria nazębna

Godziny przyjęć: pon., wt., czw., piąt.: 14:00-18:00; środa: 9:00-13:00

Rejestracja pod nr tel. 692-712-944

K O N T R A K T  Z  N F Z

Już po raz szó sty, mło dzi re -
cy ta to rzy ze szkół pod sta wo -
wych i po nad pod sta wo wych
z Gmi ny Nie mo dlin i Tu ło wi ce
spo tka li się na kon kur sie po -
ezji Mar ci na Ma ku cha, ab sol -
wen ta Szko ły Pod sta wo wej
nr 1 w Nie mo dli nie. 

Kon kurs od był się 1 mar ca br., w siód mą rocz -
ni cę śmier ci au to ra, w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo -
dli nie. Miał on na ce lu przy bli żyć po stać i twór czość
Mar ci na.

Uro czy stość ta, w związ ku z ob cho da mi Ro ku
Kor cza kow skie go, po świę co na zo sta ła pa tro no wi
szko ły – Ja nu szo wi Kor cza ko wi.

Ja nusz Kor czak bar dzo ko chał dzie ci i dą żył
do te go, by mi le wspo mi na ły czas spę dzo ny w szko -
le. Tak jak au tor wier szy, był bar dzo wraż li wym dziec -
kiem o ogrom nej wy obraź ni. Je go pra gnie niem by ło
zmie nić świat.

My pró bo wa li śmy zmie nić świat Mar ci na. Cho -
ciaż na chwi lę ode rwać go od bó lu i cier pie nia, któ -
re to wa rzy szy ło mu na co dzień. Mar cin od dziec ka
cier piał na nie ule czal ną cho ro bę. Mi mo to, był za -
wsze ra do sny, po god ny, pe łen do bro ci, cie pła i opty -
mi zmu. Był wspa nia łym i mą drym uczniem. Miał
wie le ży cio wych pla nów i ma rzeń, któ re chciał osią -
gnąć. I osią gnął – dzię ki lu dziom do brej wo li. Od -
szedł, ale na za wsze po zo sta nie w na szej pa mię ci
– Ma ły Wiel ki i Doj rza ły Czło wiek.

Nad ca ło ścią czu wa li na uczy cie le „Je dyn ki”: Bar -
ba ra Ko ło dyń ska, Ewa Ko no wa luk, któ ra rów nież
przy go to wa ła wspa nia łą pre zen ta cję mul ti me dial ną,
Iwo na Pół to rak i Ma riusz Ko no wa luk. Opra wą mu -
zycz ną za ję ła się pa ni Mo ni ka Ostrow ska-Ma tu sik.

Uro czy stość uświet ni ły swo ją obec no ścią wła dze
sa mo rzą do we – bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław
Stan kie wicz, któ ry pa tro nu je kon kur so wi od sa me go
po cząt ku. Urząd Miej ski był spon so rem na gród
wszyst kich uczest ni ków. Wśród go ści zna leź li się:
Prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie Ma -
riusz Niec karz, Rad ny Ra dy Miej skiej Zbi gniew We -
ber, Pre zes PSS Spo łem Nie mo dlin Jan Olek sa, Wi ce -
dy rek tor Ze spo łu Eko no micz no-Fi nan so we go
Mał go rza ta Ko cha nek, Prze wod ni czą ca Ra dy Ro -
dzi ców SP nr 1 Agniesz ka Kow nac ka. Na spo tka nie
z po ezją Mar ci na przy by li rów nież: przed sta wi cie le
szkół i pla có wek oświa to wych z gmi ny Nie mo dlin
i Tu ło wi ce, przed sta wi cie le śro do wi ska po etyc kie go,
ucznio wie ze Szko ły Pod sta wo wej nr 1. Ho no ro wym
go ściem by ła ma ma Mar ci na, pa ni Jó ze fa Ma kuch.

Jak co ro ku, uczest ni ków oce nia ło pro fe sjo nal ne
ju ry: po eci Ewa Maj-Szczy giel ska (prze wod ni czą ca),
Ed mund Bo rzem ski, dy rek tor Miej sko-Gmin nej Bi -
blio te ki Pu blicz nej Ja dwi ga Ku ty ła oraz pa ni An na
Moć ko-Pa sier bek. Cho ciaż wszy scy za pre zen to wa li
wy so ki po ziom i za słu ży li na uzna nie, ju ry mu sia ło
wy brać naj lep szych. 

W ka te go rii szkół pod sta wo wych I miej sce przy -
zna no Agniesz ce Kar bow nik ze SP nr 2 w Nie mo dli nie,
II miej sce Pa try ko wi Kup czak ze SP w Gra czach, III
miej sce Wik to rii Grud niok ze SP nr 1 w Nie mo dli nie.

W ka te go rii szkół po nad pod sta wo wych I miej sce
za ję ła Aga ta Mrów czyń ska z Pu blicz ne go Gim na -
zjum w Gra czach, II miej sce Jo an na Zda now ska z PG
przy Ze spo le Szkół w Nie mo dli nie i otrzy ma ły na gro -
dę sta ro sty po wia tu opol skie go. Trze cie miej sce i spe -
cjal ną na gro dę rad ne go Zbi gnie wa We be ra otrzy ma -
ła Ka ta rzy na Fi lip z LO Ze spo łu Szkół w Nie mo dli nie.
Spe cjal ną na gro dę prze wod ni czą ce go Ra dy Miej -
skiej otrzy ma ła An na Kra jew ska z Pu blicz ne go Gim -
na zjum w Gra czach, a Na gro dę Pre ze sa PSS Spo łem

otrzy ma ła naj młod sza uczest nicz ka kon kur su Alek -
san dra Żak ze SP nr 2 w Nie mo dli nie. 

Ca ły kon kurs oraz czas ocze ki wa nia na wy ni ki
umi la li mło dzi ar ty ści z „Je dyn ki” przy go to wa ni przez
na uczy cie la mu zy ki Mo ni kę Ostrow ską-Ma tu sik.

By ły chwi le wzru sza ją ce dla wszyst kich obec -
nych, gdy słu cha li wy stę pu uczen ni cy kla sy II SP nr 1
Ka ro li ny Kno sa li, któ ra wy ko na ła utwór na skrzyp ce -
Ko ły san kę J. Brahm sa. Ona też otrzy ma ła do dat ko -
wą na gro dę od rad ne go Zbi gnie wa We be ra.

Bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz
ży czył wszyst kim uczest ni kom suk ce su, na to miast
dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej nr 1 Jan Ja nik gra tu -
lo wał wy ko naw com wspa nia łe go świa dec twa pa -
mię ci o zmar łym ko le dze i po dzię ko wał wszyst kim
za przy by cie.

Bar ba ra Ko ło dyń ska
Iwo na Pół to rak
Ewa Ko no wa luk 

Ma riusz Ko no wa luk

„Oca lić od za po mnie nia”
VI Mię dzysz kol ny Kon kurs
Po ezji Mar ci na Ma ku cha

Laureaci, jurorzy, organizatorzy i sponsorzy konkursu 
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14 lu te go br. od by ła się ósma 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. 

Ju ry w skła dzie: Ire na La -
chow ska, Ja dwi ga Ku ty ła, An -
na Pa sier bek -Moć ko oraz Na ta-
lia Kry jom, w ka te go rii szkół
gim na zjal nych pierw sze miej sce
przy zna ło Prze my sła wo wi Waj-
ma no wi 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 wy ko na -
nie wier sza Edwar da Sta chu ry
„Z nim bę dziesz szczę śli wa”
otrzy ma ła Jo an na Zda now ska
(Pu blicz ne Gim na zjum w Nie -
mo dli nie). Trze cia na gro da przy-
zna na za in ter pre ta cję wier-
sza „Mó wi łam żar tem” Agniesz-
ki Osiec kiej po wę dro wa ła
do uczen ni cy Pu blicz ne go Gim-
na zjum w Gra czach – Pau li ny
Ju dasz. 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: Mar ta Wy dra
z PG w Nie mo dli nie („Bo ję się
two jej mi ło ści” ks. Ja na Twar -

dow skie go) oraz z Mar le na Bo ro wicz z PG w Gra czach („No wa Mi łość” Agniesz-
ki Osiec kiej).

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 zwa, któ ra na gro dę otrzy ma ła za wy ko na nie utwo ru „Je śli my -
ślisz, że ja cię nie ko cham” An drze ja Woj cie chow skie go. Dru gie miej sce za in -
ter pre ta cję „Wciąż je steś przy mnie” Ta de usza Bo row skie go otrzy ma ła
Ka ta rzy na Fi lip, na to miast trze cią na gro dę zdo był Ka mil Skroś za re cy ta cję

„Gdzie je steś” Jo na sza Ko fty.
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. 

Naj waż niej szy „ty tuł kon -
kur su”, czy li Grand Prix, zo stał
przy zna ny Ju lii Kwie ciń skiej,
uczen ni cy Pu blicz ne go Gim na -
zjum Ze spo łu Szkół im. Bo le sła -
wa Chro bre go w Nie mo dli nie,
któ ra ocza ro wa ła ju ro rów wy -
ko na niem wier sza Wi sła wy
Szym bor skiej „Mi łość od pierw -
sze go wej rze nia”.

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.

Na ta lia Kry jom

Re cy to wa li wier sze o mi ło ści

Laureaci, jurorzy i burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz

Julia Kwiecińska zdobyła
Grand Prix konkursu recytatorskiego



Wieści z gminy 5

17 lu te go br. z ini cja ty wy bur mi strza
Nie mo dli na Mi ro sła wa Stan kie wi cza od by -
ło się spo tka nie rad nych Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie z wi ce mar szał kiem wo je -
wódz twa opol skie go To ma szem Ko stu siem.
Uczest ni czy li w nim: bur mistrz Mi ro sław
Stan kie wicz wraz ze swo im za stęp cą Bar -
tło mie jem Ko strze wą, kie row nic two Urzę du
Miej skie go, prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej
w Nie mo dli nie Ma riusz Niec karz oraz rad ni:
Cze sław Pasz kow ski, Bar tło miej Wal ków,
Mi ro sław Dec, Bar ba ra Krze wiń ska, Wie -
sław Po go now ski i Zo fia Osi jew ska.

W pierw szej czę ści spo tka nia wi ce mar sza łek pod -
su mo wał udział gmi ny Nie mo dlin w pro gra mach unij -
nych: RPO, PO Ka pi tał Ludz ki, PROW i PO Ry by. Pod -
kre ślił, że ak tyw ność gmi ny Nie mo dlin na tle in nych

gmin wo je wódz twa opol skie go jest bar dzo do bra
– Nie mo dlin zaj mu je dru gie miej sce pod wzglę dem
wiel ko ści po zy ska nych i wy ko rzy sta nych środ ków unij -
nych, po gmi nie Po pie lów (róż ni ca za le d wie 0,5%). Za -
zna czył, że na sza gmi na jest do brym przy kła dem dla
in nych gmin – ja ko jed na z nie licz nych po zy sku je środ -
ki dla Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej, uczest ni czy rów -
nież w pro gra mach edu ka cyj nych, głów nie w za kre sie
edu ka cji przed szkol nej oraz w pro gra mie „Mo bil na
szko ła”, co – zda niem wi ce mar szał ka – za słu gu je
na szcze gól ną uwa gę, gdyż nie wszyst kie gmi ny po te
środ ki się ga ją, na to miast gmi na Nie mo dlin zde cy do -
wa nie się tu taj wy róż nia. – W ra mach Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go gmi na Nie mo dlin zło ży ła
pięć wnio sków obej mu ją cych: bu do wę ha li wi do wi sko -
wo -spor to wej (do fi nan so wa nie w za kre sie usług tu ry -
stycz nych i re kre acyj nych), re mont śród mie ścia Nie -
mo dli na (w ra mach dróg lo kal nych), bu do wę

ka na li za cji sa ni tar nej – etap V i VI (in fra struk tu ra
wod no-ście ko wa) oraz wnio sek w za kre sie sta cjo nar -
nej opie ki me dycz nej – wszyst kie za da nia na łącz ną
kwo tę do fi nan so wa nia 11.300.000 zł – pod su mo wał
To masz Ko stuś. 

W trak cie roz mo wy z rad ny mi wi ce mar sza łek za -
po wie dział roz po czę cie za pla no wa ne go na 2012 r. re -
mon tu trzy ki lo me tro we go od cin ka Ści na wy Nie mo -
dliń skiej od Le wi na Brze skie go do Szy dłow ca Ślą skie go
(koszt ok. 1.500.000 zł), na to miast w 2013 ro ku dal -
szy etap tej in we sty cji (od ci nek o dłu go ści 7 km), któ -
rej cał ko wi ty koszt to po nad 7.000.000 zł. 

Po nad to in for mo wał, że dłu go ocze ki wa na bu do -
wa chod ni ka Nie mo dlin – Wy dro wi ce, ze wzglę du
na brak moż li wo ści wy ko na nia tej in we sty cji w ode -
rwa niu od bu do wy ka na li za cji, prze bu do wy obiek tu
mo sto we go, skrzy żo wań i na wierzch ni, odło ży się
w cza sie. Z te go wzglę du, że na le ży ją wy ko nać kom -
plek so wo, wi dzia na jest w ko lej nym okre sie pro gra mo -
wa nia na la ta 2014-2020, ja ko jed na z pierw szych.
Pod kre ślił, że koszt in we sty cji w Wy dro wi cach wstęp -
nie osza co wa no na 16.000.000 zł.

Wśród za py tań rad nych, na któ re wi ce mar sza łek
udzie lał od po wie dzi, zna la zły się py ta nia do ty czą ce
m.in. źró deł od na wial nych i ich moż li wo ści roz wo ju
na Opolsz czyź nie, po zy ski wa nia ga zu łup ko we go i bu -
do wy bio ga zow ni w Ma gnu szo wi cach. Poruszo no
rów nież pro ble my zwią za ne m.in. z za nie czysz cze -
niem przy droż nych ro wów i po rząd ko wa niem dróg
wo je wódz kich.

Ka ta rzy na Pa szu la -Gryf

Do ku men ta cja ob wod ni cy
Nie mo dli na już go to wa

Na zle ce nie Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo -
wych iAu to strad fir ma Mo sty Ka to wi ceSp. zo.o.
opra co wa ła pro jekt bu dow la ny i wy ko naw czy
bu do wy ob wod ni cy Nie mo dli na w cią gu dro gi
kra jo wej nr 46.

Ob wod ni ca roz po czy na się w oko li cach Brzęcz ko wic.
Pro jek to wa na dro ga prze bie ga wod le gło ści3,0km odcen -
trum Nie mo dli na i łą czy się z ist nie ją cą dro gą nr 46 w So -
snów ce. Ob wod ni ca prze ci na dro gę po wia to wą nr 1515O
Nie mo dlin – Lip no, dro gę wo je wódz ką nr 405 Nie mo dlin
– Kor fan tów, krzy żu je się z li nia ko le jo wą Gra cze – Opo le
oraz zdro gą po wia to wą nr1512O Gra cze – Skar bi szo wi ce. 

Cał ko wi ta dłu gość po łu dnio wej ob wod ni cy Nie mo dli na wy no si11,489km. No wy szlak ko mu ni ka cyj ny po -
sia dać bę dzie trzy wę zły: „Brzęcz ko wi ce”, „Nie mo dlin” oraz „So snów ka”. W oko li cach Grodź ca II po obu stro -
nach dro gi za pro jek to wa no par kin gi. Wjazd i wy jazd od by wać się bę dzie po przez pa sy włą cza nia i wy łą cza -
nia. Za go spo da ro wa nie par kin gów prze wi du je jezd nie ma new ro we, miej sca po sto jo we dla po jaz dów
cię ża ro wych, oso bo wych oraz au to bu sów. Nate re nie par kin gów prze wi du je się rów nież miej sca podsta cje ben -
zy no we, miej sca dowa że nia po jaz dów, bu dyn ki sa ni ta ria tów, miej sca usłu go wo-han dlo we oraz miej sca re kre -
acyj ne. Na od cin ku nie mo dliń skiej ob wod ni cy za pro jek to wa no tak że most, es ta ka dę nad Ści na wą Nie mo dliń -
ską oraz10 wia duk tów. Wce lu umoż li wie nia po wią zań po szcze gól nych dzia łek rol nych, go spo darstw, sie dlisk
do mo wych, prze cię tych pro jek to wa ną ob wod ni cą Nie mo dli na, za pro jek to wa no dro gi do jaz do we do pól i za -
bu do wy za gro do wej oraz po wią za no je z sie cią dróg gmin nych, po wia to wych iwo je wódz kich.  Ob wod ni ca Nie -
mo dli na bę dzie dro gą kla sy GP, czy li dro gą głów ną ru chu przy spie szo ne go, mak sy mal na obo wią zu ją ca pręd -
kość wy nie sie 100 km/h. Sze ro kość jezd ni dwu pa smo wej wy nie sie 7 m, a pas od dzie la ją cy z opa ska mi bę dzie
miał 4 m sze ro ko ści. Po bo cza za pro jek to wa no w sze ro ko ści 2 m.

W dniu 24 lu te go br. bur mistrz Nie mo dli na pod pi sał z Ge ne ral ną Dy rek cją Dróg Kra jo wych i Au to strad
w Opo lu umo wy uży cze nia na bez płat ne ko rzy sta nie z czę ści nie ru cho mo ści na le żą cych do gmi ny Nie mo dlin,
któ re są nie zbęd ne dla re ali za cji in we sty cji ob wod ni cy Nie mo dli na.  Je że li pro jekt bu dow la ny przy szłej ob wod -
ni cy mia sta uzy ska od po wied nie po zwo le nia, po zo sta nie już tyl ko ocze ki wa nie na pie nią dze po trzeb ne do roz -
po czę cia prac. We dług rzą do wych za po wie dzi, bu do wa dro gi wo kół Nie mo dli na mo że ru szyć po 2013 ro ku.

Z do ku men tem moż na się za po znać w sie dzi bie Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad w Opo -
lu przy uli cy Nie dział kow skie go 6 lub w Urzę dzie Miej skim w Nie mo dli nie.

Ber na de ta Lis son-Pa stwa
Na czel nik Wy dzia łu In we sty cji i Fun du szy Eu ro pej skich

Re mont
Ści na wy Nie mo dliń skiej
już roz po czę ty

Roz po czął się I etap re mon tu Ści na wy
Nie mo dliń skiej na od cin ku od uj ścia Ści na wy
do miej sco wo ści Szy dło wiec Ślą ski. Ak tu al nie
trwa ją pra ce zwią za ne z po głę bie niem oraz
wy cin ką drzew i krza ków z ko ry ta rze ki w Szy -
dłow cu Ślą skim. Jed no cze śnie w ro ku bie żą -
cym Wo je wódz ki Za rząd Me lio ra cji i Go spo -
dar ki Wod nej przy go to wu je do ku men ta cję
na etap II za da nia obej mu ją cy re mont Ści na -
wy Nie mo dliń skiej na od cin ku od Szy dłow ca
Ślą skie go do Nie mo dli na (na wy so ko ści mo stu
dro go we go na Alei Wol no ści). Re ali za -
cja II eta pu pla no wa na jest na 2013. Tym sa -
mym, po wie lo krot nych in ter wen cjach władz
gmin nych, po win no ulec zna czą cej po pra wie
bez pie czeń stwo prze ciw po wo dzio we w do rze -
czu Ści na wy Nie mo dliń skiej. 

Ber na de ta Lis son-Pa stwa
Na czel nik Wy dzia łu In we sty cji

i Fun du szy Eu ro pej skich

Spo tka nie z wi ce mar szał kiem



Re gu la min Kon kur su
Fo to gra ficz ne go:

Or ga ni za tor:
Urząd Miej ski w Nie mo dli nie 
ul. Bo ha te rów Po wstań Ślą skich 37
49-100 Nie mo dlin 
Ce le kon kur su:
1. Przed sta wie nie cie ka wych miejsc, wy da rzeń, ini -

cja tyw, itp. z her bem Nie mo dli na lub nie mo -
dliń ską re je stra cją w tle w for mie fo to gra ficz nej.

2. Roz dy spo no wa nie wśród miesz kań ców ma te -
ria łów pro mu ją cych Gmi nę Nie mo dlin w for -
mie ra mek do ta blic re je stra cyj nych.

3. Pro mo cja Gmi ny Nie mo dlin w kra ju i za gra ni cą.
4. Pro mo wa nie za in te re so wań z dzie dzi ny kul tu ry

i sztu ki.
5. Pro pa go wa nie fo to gra fii, ja ko kre atyw nej for -

my spę dza nia wol ne go cza su.
6. Roz wi ja nie kre atyw no ści uczest ni ków kon kur su,

in spi ro wa nie do twór czych po szu ki wań w dzie -
dzi nie fo to gra fii.

7. Kształ to wa nie i roz wi ja nie wśród uczest ni ków
zdol no ści ar ty stycz nych.

8. Pro mo wa nie twór ców fo to gra fii.
Uczest ni cy:
Kon kurs ma cha rak ter otwar ty.
For ma prac:
Zdję cia (wer sja cy fro wa) uka zu ją ce cie ka we miej -

sca, wy da rze nia, ini cja ty wy, itp. z her bem Nie mo dli na
lub nie mo dliń ską re je stra cją w tle. 

Wa run ki uczest nic twa:
1. Każ dy uczest nik zgła sza do kon kur su mak sy -

mal nie 3 wy ko na ne sa mo dziel nie fo to gra fie, te -

ma tem fo to gra fii mu si być przed sta wie nie cie ka -
wych miejsc, wy da rzeń, ini cja tyw, itp. z her bem
Nie mo dli na lub nie mo dliń ską re je stra cją w tle.

2. Do prac na le ży do łą czyć kar tę zgło sze nia (do -
stęp na na stro nie in ter ne to wej www.nie mo -
dlin.pl).

3. Fo to gra fie na le ży do star czyć na no śni ku CD.
4. Każ dy no śnik po wi nien być pod pi sa ny imie niem

i na zwi skiem au to ra.
5. Fo to gra fie wraz z kar tą zgło sze nia na le ży do -

star czyć do Urzę du Miej skie go w Nie mo dli -
nie, ul. Bo ha te rów Po wstań Ślą skich 37, 49-100
Nie mo dlin.

6. Ter min do star cze nia prac: 30.09.2012 r.
7. Roz strzy gnie cie kon kur su 15.10.2012 r.
8. Pra ce bę dzie oce niać Ju ry po wo ła ne przez or ga -

ni za to ra.
9. Wszy scy lau re aci zo sta ną po wia do mie ni o wer -

dyk cie Ju ry.

Prze wi dzia ne na gro dy:
Or ga ni za tor prze wi du je na gro dy za I, II i III miej sce

oraz 5 wy róż nień. 

Uwa ga:
Ram ki do ta blic re je stra cyj nych z her bem Nie mo -

dli na wy da wa ne są bez płat nie w Urzę dzie Miej skim
w Nie mo dli nie, II pię tro, po kój 39.

Wszel kie in for ma cji moż na uzy skać pod nr.
tel. 77 4606 295 wew. 207 lub e -ma il: pro mo -
cja.ife@nie mo dlin.pl u pa na Grze go rza Krzyś kowa.
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Gmi na Nie mo dlin opra co wa ła pro jekt
re wi ta li za cji par ku miej skie go w Nie mo -
dli nie. Pro jekt za kła da kom plek so wą re -
wi ta li za cję par ku po le ga ją cą w szcze gól -
no ści na:

• re mon cie ale jek par ko wych wraz z wy mia ną
ła wek i ko szy na śmie ci,

• wy ko na niu no wej fon tan ny z za mknię tym
obie giem wo dy,

• wy ko na niu pla cu za baw i otwar tej si łow ni
w miej sce zli kwi do wa nej sce ny i bo iska as fal -
to we go,

• re mon cie mo stu nad Mły nów ką,
• za bez pie cze niu ba rier ka mi by strza za ja zem,
• bu do wie oświe tle nia par ko we go,

• wy ko na nie no wych na sa dzeń i nie zbęd nych
cięć pie lę gna cyj nych,

• bu do wie po mo stu na sta wie młyń skim dla
węd ka rzy.

Gmi na Nie mo dlin na w/w pro jekt otrzy ma do fi -
nan so wa nie w ra mach Lo kal nej Gru py Ry bac kiej
„Opolsz czy zna” (w wy so ko ści do 85%). Za da nie prze -
wi dzia ne jest do re ali za cji po uprzed nim wy czysz cze -
niu i po głę bie niu Mły nów ki oraz sta wu młyń skie go,
co bę dzie mia ło miej sce w 2013 ro ku w ra -
mach II eta pu re mon tu Ści na wy Nie mo dliń skiej. 

Ber na de ta Lis son-Pa stwa
Na czel nik Wy dzia łu In we sty cji

i Fun du szy Eu ro pej skich

Ka na li za cja Nie mo dli na etap V
W ostat nim cza sie wie le ne ga tyw nych emo -

cji na ro sło wo kół bu do wy Ka na li za cji Nie mo dli na
etap V, obej mu ją cej osie dla Rey mon ta I, Li ścia ste
oraz uli ce Opol ską, Że rom skie go i Go ście jo wic ką.
Re ali za cja in we sty cji ka na li za cyj nych na le ży
do szcze gól nie uciąż li wych, dla te go lo kal na spo -
łecz ność ocze ku je spraw ne go ich prze bie gu.
W przy pad ku bu do wy ka na li za cji w Nie mo dli nie
etap V wy stą pi ły znacz ne pro ble my z re ali za cją za -
da nia zwią za ne z nie rze tel no ścią wy ko naw cy oraz
trud ny mi wa run ka mi po go do wy mi i grun to wy mi.

Fir ma Azy sa Pol ska Sp. z o.o., ja ko wy ko naw -
ca za da nia zo sta ła wy ło nio na zgod nie z prze pi sa -
mi Usta wy Pra wo Za mó wień Pu blicz nych w prze -
tar gu nie ogra ni czo nym, pod miot ten speł nił
kry te ria usta lo ne w za mó wie niu i nie by ło żad nych
pod staw do je go wy klu cze nia. Fir ma ta po mi mo
do sko na łych re fe ren cji i znacz ne go ka pi ta łu nie po -
ra dzi ła so bie z bu do wą, a efek tem te go by ło ze -
rwa nie z nią umo wy w lip cu 2011 r. Ze rwa nie
umo wy spo wo do wa ło ko niecz ność prze pro wa -
dze nia przez Gmi nę Nie mo dlin in wen ta ry za cji
pla cu bu do wy. Czyn no ści te trwa ły od po ło wy lip -
ca do koń ca paź dzier ni ka 2011 r. W tym cza sie
do ko na no spi su wy ko na nych prac ka na li za cyj -
nych i od two rze nio wych, a tak że, ze wzglę du
na ko niecz ność spraw dze nia wia ry god no ści do ku -
men tów po wy ko naw czych przed ło żo nych przez
Azy sę, zle co no wła sne ba da nia geo de zyj ne, za -
gęsz cze nia grun tu, ka me row nie sie ci ka na li za cyj -
nej. Po in wen ta ry za cji pla cu bu do wy w ter mi -
nie 15.11 – 14.12.2011 r. prze pro wa dzo no
koń co wy od biór tech nicz ny ro bót wy ko na nych
przez fir mę Azy sa. Zle co no rów nież przy go to wa -
nie do ku men ta cji tech nicz nej i kosz to ry so wej w ce -
lu ogło sze nia za mó wie nia pu blicz ne go na wy bór
no we go wy ko naw cy. Wszyst kie opi sa ne dzia ła -
nia wy ma ga ły cza so chłon nych czyn no ści i za an ga -
żo wa nia wie lu osób, by ły jed nak ko niecz ne ze
wzglę du na wy ma ga nia Usta wy Pra wo Za mówień
Pu blicz nych, a tak że osza co wa nia rosz czeń Gmi -
ny Nie mo dlin w sto sun ku do Azy sy do po stę po wa -
nia od szko do waw cze go na dro dze są do wej. Do -
cho wa nie sta ran no ści dzia ła nia i bez względ ne go
prze strze ga nia prze pi sów pra wa wy ni ka tak że
z fak tu do fi nan so wa nia in we sty cji ze środ ków Unii
Eu ro pej skiej. Na dzień dzi siej szy waż ne jest rów -
nież to, iż Urząd Mar szał kow ski wy ra ził zgo dę
na prze su nię cie ter mi nu fi nan so we go roz li cze nia
za da nia. Po roz strzy gnię ciu no we go za mó wie nia
pu blicz ne go nie zwłocz nie na stro nie Urzę du Miej -
skie go zo sta nie wy da ny do pu blicz nej wia do mo -
ści har mo no gram do koń cze nia po szcze gól nych
eta pów ka na li za cji.

Wszyst kich miesz kań ców, któ rzy są na ra że ni
na nie do god no ści i prze dłu ża ją cy się pro ces in we -
sty cyj ny prze pra sza my. 

Ber na de ta Lis son-Pa stwa
Na czel nik Wy dzia łu In we sty cji

i Fun du szy Eu ro pej skich

Ka na li za cja Wy dro wic
W dniu 31 stycz nia 2012 r. Gmi na Nie mo dlin

zło ży ła wnio sek o przy zna nie do fi nan so wa nia bu do -
wy ka na li za cji Wy dro wic. Środ ki unij ne po cho dzą
z Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la -
ta 2007-2013 w ra mach dzia ła nia 321 „Pod sta wo -
we usłu gi dla go spo dar ki i lud no ści wiej skiej”.

Cał ko wi ty koszt in we sty cji to prze szło 2.564.000 zł,
z te go do fi nan so wa nie unij ne 1.563.000 zł. Ter min re -
ali za cji pro jek tu uza leż nio ny jest od prze pro wa dze nia
oce ny for mal nej i me ry to rycz nej wnio sku o do fi nan so -
wa nie przez Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz twa Opol -
skie go.

Ber na de ta Lis son-Pa stwa
Na czel nik Wy dzia łu In we sty cji

i Fun du szy Eu ro pej skich

Pro jekt re wi ta li za cji par ku w Nie mo dli nie przy go to wa ny

II Edy cja Kon kur su „Z her bem Nie mo dli na w tle” 
pod pa tro na tem Bur mi strza Gmi ny Nie mo dlin

Mi ro sła wa Stan kie wi cza
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Pa ra fia w Gra bi nie sta nie się szcze gól nym
miej scem obec no ści bł. Ja na Paw ła II

Dzięki staraniu pro bosz cza Pa ra fii w Gra bi nie ks. To ma sza
Ma lic kie go Re li kwie bł. Ja na Paw ła II tra fi ły do Gra bi na. 

W stycz niu br., pro boszcz pa ra fii pod we zwa niem św. Mi ko ła ja w Gra bi -
nie – ks. To masz Ma lic ki, wy stą pił z proś bą do Ku rii Me tro po li tar nej w Kra ko -
wie o prze ka za nie na rzecz swo jej pa ra fii Re li kwii Ja na Paw ła II. Wy łącz ność
na ich wy da nie wraz z cer ty fi ka tem o au ten tycz no ści ma kar dy nał Sta ni sław
Dzi wisz – Me tro po li ta Kra kow ski. – By li śmy za sko cze ni, że tak szyb ko otrzy ma -
li śmy od po wiedź z Ku rii – mó wi Bro ni sław Ha ła dus, któ ry w dn. 24 lu te go br.
wraz z pro bosz czem ks. To ma szem Ma lic kim i de le ga cją przed sta wi cie li Ra -
dy Dusz pa ster skiej dzia ła ją cej przy Pa ra fii w Gra bi nie udał się do Kra ko wa,
by z rąk kar dy na ła Dzi wi sza ode brać Re li kwie za wie ra ją ce cząst kę krwi Oj ca
Świę te go Ja na Paw ła II.

Ka ta rzy na Pa szu la -Gryf

In tro ni za cja Re li kwii bł. Ja na Paw ła II
W dniu 18 mar ca br. o godz. 11:30 w ko -

ście le pa ra fial nym w Gra bi nie od bę dzie się
pod nio sła uro czy stość In tro ni za cji Re li kwii
bł. Ja na Paw ła II. Uro czy sto ści bę dzie prze -
wod ni czył ks. In fu łat Ed mund Po dziel ny.
W ten spo sób pa ra fia w Gra bi nie sta nie się
szcze gól nym miej scem obec no ści Bło go sła -
wio ne go Ja na Paw ła II. 

Ja ko pro boszcz pa ra fii Gra bin chciał bym, aby bło -
go sła wio ny Jan Pa weł II ewan ge li zo wał nas z te go
miej sca, uczył mo dli twy, uczył mi ło ści mi ło sier nej i uczył
jak ma my żyć. Dziś w tym za gu -
bie niu Bo żych war to ści, spraw
i idei po trze ba nam ta kie go wła -
śnie świę te go, któ ry ży jąc wśród
nas po ka zał, jak na le ży żyć i że
moż na żyć, sta jąc się przy ja cie lem Bo ga.

Ks. Pro boszcz Pa ra fii Gra bin To masz Ma lic ki

Tra gicz ny wy pa dek
Z głę bo kim ża lem i bó lem

in for mu je my, że dnia14 lu te go
br. w wy ni ku tra gicz ne go wy -
pad ku sa mo cho do we go zgi nę -
ła Ma ria Zie liń ska, uczen ni ca
Li ceum Ogól no kształ cą ce go
ZS w Nie mo dli nie.

Do nie szczę sne go wy pad ku do -
szło w wa len tyn ko wą noc. Po mię dzy
miej sco wo ścia mi Nie mo dlin a Brzęcz -

ko wi ce kie ru ją cy Volks wa ge nem Pas -
sa tem z nie wia do mych przy czyn, zje -
chał na prze ciw ny pas ru chu i z du żą
szyb ko ścią ude rzył w drze wo. Dwój ka
osób znaj du ją ca się w po jeź dzie po -
nio sła śmierć na miej scu.

Obo je by li mło dy mi ludź mi, któ -
rym ży cie zde cy do wa nie za szyb ko
za mknę ło drzwi. Nie speł na dwu dzie -
sto let ni ode szli, po zo sta wia jąc po so -
bie żal i smu tek. Skła da my wy ra zy
współ czu cia dla naj bliż szych. Re d.

1 lu te go br. w Nie mo dli nie na uli cy
Opol skiej nie zna ny spraw ca zry wa jąc kłód ki
oraz wy ła mu jąc kor ki wle wu wła mał się
do zbior ni ków pa li wa w sa mo cho dach cię ża ro -
wych mar ki Re nault i Sca nia, z któ rych
skradł 330 li trów ole ju na pę do we go.

2 lu te go br. pa trol z SPPP w miej sco wo -
ści Lip no za trzy mał nie trzeź we go męż czy znę
(1,18 pro mi la) kie ru ją ce go ro we rem.

5 lu te go br. w Rzę dzi wo jo wi cach po li -
cjan ci z KP na go rą cym uczyn ku za trzy ma li spraw cę, któ ry z warsz ta tu sa mo -
cho do we go skradł wiąz ki elek trycz ne. Stra ty 500 zł.

8 lu te go br. za trzy ma no nie trzeź we go męż czy znę (2,56 pro mi la), któ -
ry kie ro wał sa mo cho dem mar ki Opel Cor sa.

8 lu te go br. w Nie mo dli nie na uli cy Rey mon ta po li cjan ci z KP za trzy -
ma li męż czy znę, lat 20 (zam. N., pow. Opo le), któ ry po sia dał przy so bie 0,5
gra ma ma ri hu any.

9 lu te go br. w Rzę dzi wo jo wi cach nie zna ny spraw ca do sa mo cho du
mar ki Mer ce des za tan ko wał 80 li trów ole ju na pę do we go i od je chał nie uisz -
cza jąc za pła ty na szko dę fir my Au to grill Pol ska. Stra ty – 503 zł.

14 lu te go br. na uli cy Zam ko wej w Nie mo dli nie nie zna ny spraw ca z te -
re nu Go spo dar stwa Ry bac kie go skradł trzy bur ty alu mi nio we. Stra ty – 1 tys. zł.

17 lu te go br. w Gra czach na uli cy Krę tej po li cjan ci z KP Nie mo dlin za -
trzy ma li nie trzeź we go męż czy znę (1.26 pro mi la), któ ry kie ro wał sa mo cho dem.

19 lu te go br. w Rzę dzi wo jo wi cach nie zna ny spraw ca za tan ko wał 197
li trów ole ju na pę do we go do sa mo cho du marki Chry sler Voy ager i od je chał nie
uisz cza jąc za pła ty na szko dę sta cji pa liw Shell. Stra ty 1.1 tys. zł.

23 lu te go br. na uli cy Bo ha te rów Po wstań Ślą skich po li cjan ci z KP Nie -
mo dlin za trzy ma li męż czy znę po szu ki wa ne go ce lem usta le nia miej sca po by -
tu i do pro wa dze nia do Aresz tu Śled cze go w Opo lu.

Ze brał: Mi chał Gra czyk

Trzy ma my rę kę na pul sie

Od lewej: Jan Dziedzic, Bronisław
Haładus, kardynał Stanisław Dziwisz,

ks. Tomasz Malicki, Andrzej Król

Relikwiarz bł. Jana Pawła II
ufundowany przez państwa Krystynę

i Bronisława Haładusów



28 lu te go br. na de skach sa li
wi do wi sko wej Ośrod ka Kul tu ry
w Nie mo dli nie go ści li ak to rzy Na -
ro do we go Te atru Edu ka cji we
Wro cła wiu. 

Gru pa za pre zen to wa ła trzy spek ta kle – każ dy od -
po wied nio do bra ny do gru py wie ko wej uczniów ze bra -
nych na wi dow ni. Naj młod si wi dzo wie uczest ni czy li
w przed sta wie niu „Or to gra fia na we so ło”, dzię ki któ re -
mu do wie dzie li się, że war to w ży ciu zdo by wać wie dzę,
by stać się mą drzej szym i szczę śliw szym. Dla gim na zja -
li stów ak to rzy za pre zen to wa li spek takl pt. „W pu łap ce
cy wi li za cji”, po ru sza ją cy waż ne i ak tu al ne pro ble my
współ cze sno ści. Naj star si wi dzo wie – li ce ali ści – w bar -
dzo hu mo ry stycz nej at mos fe rze po sze rza li swo ją wie -
dzę na te mat sze ro ko po ję tej hi sto rii dra ma tu i je go
prze mian na prze strze ni wie ków, dzię ki sztu ce za ty tu -
ło wa nej „W krzy wym zwier cia dle”.

Cie ka wa sce no gra fia, re we la cyj na gra ak to rów
oraz na praw dę ogrom na daw ka śmie chu, wpro wa dzi -
ła w wy śmie ni ty na strój wszyst kich obec nych na sa li
uczniów i na uczy cie li. Na ta lia Kry jom
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Suk ce sy mu zycz ne
Stu dia Pio sen ki

W dniu świę ta za ko cha nych mło dzi
ar ty ści ze Stu dia Pio sen ki god nie re pre -
zen to wa li Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli -
nie na je de na stym fe sti wa lu „Pio sen ki
z ser dusz kiem” w Tu ło wi cach. 

Mi ło jest nam po in for mo wać, że spo śród
czter dzie stu wy ko naw ców wy róż nio no Alek san -
drę Ka le tę – pod opiecz ną Ka ta rzy ny Pa szu li -
-Gryf, któ ra za wy ko na nie utwo ru „Je go Por -
tret” Jo na sza Ko fty, otrzy ma ła za szczyt ne
dru gie miej sce w ka te go rii szkół gim na zjal nych.
Swój de biut na te go rocz nym fe sti wa lu miał Kac -
per Kre to wicz – wy cho wa nek Mag da le ny Krze -
mień. Ujął on ju ro rów wy ko na niem utwo ru „Za -
bio rę Cię wła śnie tam” z re per tu aru ze spo łu

Kan ce la ria, wy śpie wu jąc so bie trze cie miej sce
w ka te go rii szkół pod sta wo wych. 

Lau re atom ser decz nie gra tu lu je my i ży czy my
ko lej nych suk ce sów.

Mag da le na Krze mień

ZA PO WIE DZI
KUL TU RAL NE
Kon cert pio se nek Mar ka
Gre chu ty 

Sce na Mło dzie żo wa
Ośrod ka Kul tu ry w Nie -
mo dli nie ser decz nie za -
pra sza na kon cert „Świat
w ob ło kach – pio sen ki
Mar ka Gre chu ty”, któ ry
od bę dzie się 18 mar ca br.
(nie dzie la), o godz. 18.00
w sa li wi do wi sko wej

Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie. WSTĘP WOL NY.
Pod czas kon cer tu usły szy my wie le zna nych

pio se nek Mar ka Gre chu ty m. in., „Świe cie nasz”,
„Dni, któ rych nie zna my”, „Wol ność”, „Gaj”,
„Nie do ka zuj” w wy ko na niu wo ka li stów Ośrod -
ka Kul tu ry: Alek san dry Ka le ty, Mar ty Fe do ro -
wicz, Mag da le ny Ska zy, Agniesz ki Brze zi ny, Do -
ro ty Zy siak, Ur szu li Ma zur, Mag da le ny Mro żek,
Ju sty ny Ada mow skiej, Mag da le ny Krze mień,
Na ta lii Kry jom, Szy mo na Kwo cza ły i Ja nu sza Te -
kie li. Przy go to wa nie mu zycz ne: Ka ta rzy na Pa -
szu la -Gryf. Akompaniament: Pa weł Ostrow ski i
Kacper Kryjom.

Wer ni saż wy sta wy
prac Jac ka Frąc kie wi cza

Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie ser decz nie
za pra sza na wer ni saż wy sta wy prac ar ty sty
Jac ka Frąc kie wi cza, któ ry od bę dzie się 18 mar -
ca br., o godz. 18.00 w Ośrod ku Kul tu ry w Nie -
mo dli nie. WSTĘP WOL NY.

Na ro do wy Te atr
Edu ka cji

w Ośrod ku Kul tu ry 

Aleksandra
Kaleta

Kacper
Kretowicz

Reprezentacja Ośrodka
Kultury w Niemodlinie



Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie za pra -
sza do wzię cia udzia łu w Ogól no pol skim
Kon kur sie na In ter pre ta cję Pio se nek
Agniesz ki Osiec kiej „Oceany”. Kon cert
Lau re atów VIII Ogól no pol skie go Kon kur -
su na In ter pre ta cje Pio se nek Agniesz ki
Osiec kiej „Oce any” oraz re ci tal Ry szar da

Ryn kow skie go od bę dzie się dn. 17 ma -
ja 2012 r., o godz. 19.00 w sa li wi do wi sko -
wej Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie.

RE GU LA MIN KON KUR SU „OCE ANY 2012” 
Or ga ni za tor Kon kur su:
Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie. 
CE LE I ZA DA NIA KON KUR SU 
• po pu la ry za cja twór czo ści Agniesz ki Osiec kiej, 
• pro pa go wa nie po ezji o wy so kich wa lo rach

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

mło dzie ży. 

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

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

• W Kon kur sie mo gą uczest ni czyć so li ści i du ety. 
• Pod czas Kon kur su uczest ni cy pre zen tu ją je -

den wy bra ny utwór z twór czo ści Agniesz ki
Osiec kiej. 

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

1) Szko ły gim na zjal ne 
2) Szko ły po nad gim na zjal ne

• LAU RE ACI OBO WIĄZ KO WO bio rą udział
w Kon cer cie Lau re atów w dniu Kon kur su, 17
MA JA br. (czwar tek), GODZ. 19.00. Pod czas
Kon cer tu Lau re aci wy ko nu ją na gro dzo ny
utwór. W te go rocz nym Kon cer cie Lau re atów
wy stą pi Ry szard Ryn kow ski.

• Or ga ni za tor wpro wa dza ogra ni cze nie licz by
uczest ni ków Kon kur su do 60 pod mio tów wy -
ko naw czych – o za kwa li fi ko wa niu de cy du je
KO LEJ NOŚĆ ZGŁO SZEŃ. 

• Wszyst kie kwe stie spor ne roz strzy ga Or ga ni -
za tor. 

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

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

sła nie kar ty zgło sze nia do dnia 7 MA JA 2012 r.
na ad res: Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie ul. M Re -
ja 1, 49-100 Nie mo dlin, tel./faks (077)–460–60-96
lub E -MA IL: pul sniem@o2.pl; oraz wpła ta akre dy ta -
cji za każ de go za kwa li fi ko wa ne go uczest ni ka Kon kur -
su w kwo cie 20 zł na kon to: BS w Na my sło wie o/ Nie -
mo dlin 83 8890 1079 0009 5035 2006 0001
z do pi skiem Oce any. 

UWA GA! LI STA UCZEST NI KÓW ZA KWA LI FI KO -
WA NYCH DO KON KUR SU zo sta nie po da na do wia do -
mo ści na stro nie in ter ne to wej Ośrod ka Kul tu ry w Nie -
mo dli nie: www.oknie mo dlin.org w dniu 9 ma ja 2012 r. 

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

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

wy ko na nia. 
• In ter pre ta cja, spo sób ieks pre sja wy ko na nia wod -

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

ną uho no ro wa ni dy plo ma mi a Lau re aci na -
gro da mi. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
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Sa la wi do wi sko wa w Ośrod ku
Kul tu ry w Nie mo dli nie
zo sta ła wy po sa żo na

Od 1 lu te go br. Ośro dek Kul tu ry w Nie -
mo dli nie w ra mach dzia ła nia 413 Wdra ża -
nie Lo kal nych Stra te gii Roz wo ju ob ję te go
PROW na la ta 2007-2013 w za kre sie ma -
łych pro jek tów re ali zu je pro jekt „Wy po sa -
że nie sa li wi do wi sko wej Ośrod ka Kul tu ry
w Nie mo dli nie”. 

W ra mach re ali za cji za da nia zo sta ło wy ko na -
ne oko ta ro wa nie sce ny w sa li wi do wi sko wej – za -
mon to wa no ko ta ry, ku li sy i ho ry zont po sia da ją ce
atest nie pal no ści. Za ku pio no rów nież for te pian cy -
fro wy YAMA HA, któ ry jest już dru gim for te pia nem
za ku pio nym przez Ośro dek Kul tu ry w cią gu jed ne -
go ro ku. W ten spo sób – obie sa le – ka me ral na i wi -
do wi sko wa zo sta ły wy po sa żo ne w nie zbęd ne do re -
ali za cji za jęć i kon cer tów in stru men ty. Po nad to
za ku pio no ze staw mi kro fo nów, w tym per ku syj nych,
sta ty wy, pro jek tor mul ti me dial ny i ekran. Ca łość
pro jek tu wy no si 57 400, zł, z cze go kwo ta do fi nan -
so wa nia to 24 028 zł.

Ka ta rzy na Pa szu la -Gryf

Ja cek Frąc kie wicz – ma larz, gra fik,
ilu stra tor. Brał udział w po nad 450 wy -
sta wach w Pol sce, Eu ro pie, Azji, Ame ry ce
Po łu dnio wej i Pół noc nej.

Re ci tal Do ro ty Zy siak
Ośro dek Kul -

tu ry ser decz nie za -
pra sza na re ci tal
Do ro ty Zy siak
– wo ka list ki Sce ny
Mło  dz i e  żo  we j
Ośrod ka Kul tu ry
w Nie mo dli nie, któ -
ry od bę dzie się 26
kwiet nia br. (czwar -

tek), o godz. 18.00. W pro gra mie m.in. pio sen ki Jo na -
sza Ko fty, Mar ka Gre chu ty, Agniesz ki Osiec kiej.
WSTĘP WOL NY.

Wer ni saż prac Ra fa ła Kra ski
Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie za pra sza

na wer ni saż prac Ra fa ła Kra ski – miesz kań ca Gra -
bi na, któ ry od bę dzie się 26 kwiet nia br. (czwar tek),
o godz. 18.00. Pod czas wer ni sa żu bę dzie moż -
na po dzi wiać se rię por tre tów wy ko na nych ołów -
kiem. WSTĘP WOL NY.

Przy go da Ra fa ła Kra ski z ry so wa niem roz po -
czę ła się w wie ku przed szkol nym. Ni gdy nie cho dził
do żad nej szko ły pla stycz nej, jest sa mo ukiem. Z po -

cząt ku ry so wał tyl ko
ołów kiem, ale z bie -
giem cza su na uczył
się ko rzy stać rów nież
z kre dek pa ste lo wych.
Jed nak zde cy do wa -
na więk szość prac wy -
ko na na jest ołów kiem
– to ulu bio ne na rzę -
dzie Ra fa ła Kra ski.
Pierw szy por tret wy -
ko nał dość póź no, bo

w cza sach, kie dy uczęsz czał do li ceum eko no micz -
ne go. Me to dą prób i błę dów do szedł do per fek cji. 

Ry szard Ryn kow ski wystąpi
w Nie mo dli nie

17 ma ja br., o go dzi nie 19:00 na sa li wi do wi -
sko wej Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie od bę dzie
się kon cert zna ne go pol skie go wo ka li sty, kom po zy -
to ra i pia ni sty Ry szar da Ryn kow skie go. 

Ar ty sta swo im wy stę pem uświet ni Kon cert
Lau re atów VIII Ogól no pol skie go Kon kur su na In -
ter pre ta cję Pio se nek Agniesz ki Osiec kiej OCE -
ANY. Wię cej in for ma cji już wkrót ce na stro nie in -
ter ne to wej Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie:
www.oknie mo dlin.org.
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Dodatek do „Pulsu Niemodlina”
redagowany przez

Urząd Miejski w Niemodlinie

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.

PN: Pa nie bur mi strzu – po ostat nim spo -
tka niu z wi ce mar szał kiem wo je wódz twa
opol skie go To ma szem Ko stu siem z rad ny mi
na szej Ra dy Miej skiej, zo stał on za ata ko wa -
ny na se sji Sej mi ku Wo je wódz twa za rze ko -
me lob bo wa nie na rzecz bu do wy bio ga zo wni
w Ma gnu szo wi cach. Czy wi ce mar sza łek rze -
czy wi ście lob bo wał?

Mi ro sław Stan kie wicz: Ależ skąd. Nie praw -
dą jest, że pan wi ce mar sza łek opo wia dał się na spo tka -
niu za lub prze ciw po wsta niu bio ga zo wni w Ma gnu szo -
wi cach. W trak cie spo tka nia rad ni by li za in te re so wa ni
mię dzy in ny mi sta no wi skiem Za rzą du Wo je wódz twa
Opol skie go w spra wie od na wial nych źró deł ener gii,
w tym bu do wy bio ga zo wni. Na za da ne py ta nie przez
rad ną Zo fię Osi jew ską, ja ka jest opi nia mar szał ka
w spra wie pro ble ma tycz nej lo ka li za cji bio ga zo wni
w Ma gnu szo wi cach od po wie dział, że nie zna te go pro -
ble mu w szcze gó łach i trud no mu się od nieść do tak za -
da ne go py ta nia. Zwró cił uwa gę, że przy każ dej no wej
in we sty cji trze ba uwzględ niać po ziom pro po no wa nych
roz wią zań tech no lo gicz nych oraz ich zgod ność z obo -
wią zu ją cym pra wem. Uży wa nie za tem przez nie któ re
oso by za rzu tów wo bec mar szał ka Ko stu sia o „lob bo wa -
niu na rzecz bu do wy bio ga zo wni w Ma gnu szo wi cach”
jest zwy kłym kłam stwem. O sta no wi sku sa mo rzą du
gmi ny Nie mo dlin w tej spra wie po in for mu je my wspól -
nie z prze wod ni czą cym Ra dy Miej skiej Ma riu szem
Niec ka rzem Sej mik Wo je wódz twa Opol skie go. Nie
moż na to le ro wać pół prawd czy też zwy kłych po mó wień.
Za za ist nia łą sy tu ację pra gnę prze pro sić pa na wi ce mar -
szał ka To ma sza Ko stu sia.

PN: Ja kie mo gą być re per ku sje te go zda -
rze nia?

Mi ro sław Stan kie wicz: My ślę, że jest to ko lej -
ny przy kład two rze nia wir tu al nej rze czy wi sto ści po -
przez oczy wi ste kłam stwo. Ta kich dzia łań w na szej
gmi nie jest wię cej. Do ty czą one za rów no sa mo rzą du
wo je wódz twa, rad nych po wia to wych oraz rad nych na -
szej Ra dy Miej skiej. Do ty czą one rów nież mo jej oso by.

Nie któ rym oso bom za le ży na tym, aby na sza gmi na by -
ła źle po strze ga na w wo je wódz twie i po wie cie. Za le ży
im na złym po strze ga niu or ga nów gmi ny przez miesz -
kań ców. Cel jest je den: osła bić bur mi strza i rad nych. To
jest nie od po wie dzial ne dzia ła nie i nie wró ży nic do bre -
go na szej gmi nie.

PN: Ja ki jest obec ny stan prac zwią za -
nych z umoż li wie niem roz po czę cia bu do wy
bio ga zo wni w Ma gnu szo wi cach?

Mi ro sław Stan kie wicz: Tak, jak in for mo wa -
łem dwa mie sią ce te mu, trwa po stę po wa nie ad mi ni -
stra cyj ne w spra wie wy da nia de cy zji śro do wi sko wej. Bez
mo jej po zy tyw nej de cy zji in we sty cja ta nie bę dzie roz -
po czę ta. Obec nie ma my ne ga tyw ną opi nię Po wia to we -
go In spek to ra Sa ni tar ne go. Trwa po stę po wa nie dy rek -
to ra Re gio nal nej Dy rek cji Ochro ny Śro do wi ska.
Wszyst ko wska zu je na to, że rów nież mo ja de cy zja śro -
do wi sko wa bę dzie ne ga tyw na. Za zna czam jed nak, że
ni gdy nie mó wi łem, ja ka bę dzie osta tecz na de cy zja: ne -
ga tyw na lub po zy tyw na. Wszyst ko za le ży od ze bra nych
ma te ria łów i opi nii róż nych or ga nów. W swo ich dzia ła -
niach kie ru ję się za wsze prze pi sa mi pra wa.

PN: Pa nie bur mi strzu, uka zu ją się za rzu -
ty w spra wie wy da nia przez pa na de cy zji po -
zwa la ją cą na bu do wę mar ke tu na te re nie
by łe go dwor ca PKS -u. Jak pan to sko men tu -
je?

Mi ro sław Stan kie wicz: To jest ko lej ne kłam -
stwo uży wa ne przez mo ich prze ciw ni ków. Prze cież de -
cy zję o bu do wie wy da je sta ro stwo po wia to we, a kon -
kret nie po wia to wy in spek tor nad zo ru bu dow la ne go.
Bur mistrz nie jest or ga nem wy da ją cym po zwo le nia
bu dow la ne. Od kil ku lat na sza gmi na sta ra ła się o przy -
wró ce nie pod sta wo wej funk cji te go te re nu, ja kim jest
dwo rzec au to bu so wy. Wy stę po wa łem wie lo krot nie
do pre ze sa PKS -u w Opo lu – naj pierw o re mont dwor -
ca, a w ostat nim cza sie o wy bu do wa nie za ple cza dla
po dróż nych. W ce lu po zo sta wie nia dwor ca au to bu so -
we go wy stą pi łem jesz cze przed pry wa ty za cją te go
przed się bior stwa do Mi ni stra Skar bu Pań stwa o prze -
ka za nie dwor ca na rzecz gmi ny. Czy ni łem rów nież sta -
ra nia o prze ję cie PKS -u przez gmi ny po wia tu opol skie -
go w ce lu więk sze go wpły wu na te go prze woź ni ka
w za kre sie ilo ści kur sów oraz go dzin kur so wa nia au to -
bu sów. Wy stę po wa łem rów nież do sta ro sty opol skie go
z wąt pli wo ścia mi do ty czą cy mi moż li wo ści zlo ka li zo wa -
nia w tym miej scu mar ke tu. Jak wi dać, mo je dzia ła nia
by ły wręcz od wrot ne od sta wia ne go za rzu tu. Mó wie nie
za tem, że gmi na wy da ła zgo dę na bu do wę mar ke tu
jest po mó wie niem. Jest ce lo wym wpro wa dza niem
w błąd miesz kań ców. 

PN: Wie le emo cji wzbu dza po li ty ka ka -
dro wa w urzę dzie i gmin nych jed nost kach
or ga ni za cyj nych. Czy nie moż na ogra ni czyć
przy jęć no wych pra cow ni ków do miesz kań -
ców tyl ko na szej gmi ny?

Mi ro sław Stan kie wicz: Nie, nie moż na.
Przy przy ję ciach no wych pra cow ni ków sa mo rzą do wych
obo wią zu ją otwar te kon kur sy. Spo śród wie lu kan dy da -
tów ko mi sje kon kur so we wy bie ra ją naj lep szych. Po stę -
po wa nie kon kur so we po le ga naspraw dze niu podwzglę -
dem for mal no -praw nym do ku men tów skła da nych przez
kan dy da tów oraz prze pro wa dze niu roz mów kwa li fi ka -
cyj nych, pod czas któ rych za da wa ne są py ta nia zwią za -
ne z przy szłą pra cą. Wie lo krot nie rów nież kan dy da ci
pod da wa ni są te stom, do dat ko wym eg za mi nom pi -
sem nym. Każ dy z człon ków ko mi sji nie za leż nie oce nia
kan dy da ta przy pi su jąc mu od po wied nią licz bę punk tów.

Łącz na su ma punk tów wy ła nia kan dy da ta na sta no wi -
sko. Do dam, że oso bi ście nie uczest ni czę w pra cach ko -
mi sji kon kur so wych. Pierw sza umo wa za wie ra na jest
na czas okre ślo ny 6-ciu mie się cy. W tym cza sie no wy
pra cow nik jest bacz nie ob ser wo wa ny przez człon ków
kie row nic twa urzę du. Po za koń cze niu te go okre su za pa -
da osta tecz na de cy zja o za trud nie niu lub nie no we go
pra cow ni ka. Te sa me za sa dy obo wią zu ją przy przy ję -
ciach pra cow ni ków sa mo rzą do wych w gmin nych jed -
nost kach or ga ni za cyj nych. Za or ga ni za cję na bo rów od -
po wie dzial ni są kie row ni cy tych jed no stek. Urząd ina sze
jed nost ki mu szą być spraw ne. Mu szą do brze pra co wać.
Stąd też po win ni w nich pra co wać od po wied nio wy -
kształ ce ni i spraw ni lu dzie. Chy ba wszyst kim nam za le -
ży na tym. Sta wia nie za rzu tów, że kon kur sy wy gry wa ją
oso by spo za Nie mo dli na jest krzyw dzą ce dla tych pra -
cow ni ków. Pro szę zwró cić uwa gę, że na si miesz kań cy
rów nież pra cu ją na od po wie dzial nych sta no wi skach
w Opo lu, Tu ra wie, Brze gu, Ny sie, Tu ło wi cach i w wie lu
in nych miej sco wo ściach. Ipra cu ją tam do brze. Tak więc,
ogra ni cze nie za trud nie nia pra cow ni ków sa mo rzą do -
wych wy łącz nie do miesz kań ców da nej gmi ny by ło by
nie zgod ne z obo wią zu ją cym pra wem. 

PN: Część miesz kań ców Ma gnu szo wic
uwa ża, że skłó cił pan miesz kań ców…

Mi ro sław Stan kie wicz: Tak, sły sza łem ta ką
opi nię. Jest ona dla mnie krzyw dzą ca, po nie waż w swo -
im dzia ła niu nie kie ru ję się in te re sa mi wy bra nych grup
miesz kań ców. Sta ram się na bie żą co roz wią zy wać pro -
ble my wszyst kich miesz kań ców, nie za leż nie od te go
czy miesz ka ją w Nie mo dli nie, czy też w po zo sta łych 27
so łec twach. Au to rzy ta kiej opi nii nie po da ją żad nych
kon kret nych do wo dów. Z ta kim nie do rzecz nym za rzu -
tem spo tka łem się po nad rok te mu w kam pa nii wy bor -
czej. Wte dy część miesz kań ców pod pi sa ła się pod li -
stem otwar tym do par la men ta rzy stów, rad nych
sej mi ku i po wia tu opol skie go. Pod ło żem do ta kich re ak -
cji był fakt wy da nia przez po wia to we go in spek to ra
nad zo ru bu dow la ne go za ka zu użyt ko wa nia świe tli cy
wiej skiej. Od tam te go mo men tu uda ło się wy eli mi no -
wać wszyst kie nie pra wi dło wo ści for mal ne i za nie dba -
nia mo ich po przed ni ków. Do koń czo no re mont świe tli -
cy. Świe tli cę prze ka za łem we wła da nie so łec twu. Pa ni
soł tys wraz z ra dą so łec ką nie ca ły rok te mu by li u mnie
na roz mo wach, gdzie wy ja śni li śmy wspól nie wszyst kie
nie po ro zu mie nia. Otrzy ma łem rów nież sto sow ne
oświad cze nie w tej spra wie pod pi sa ne przez pa nią soł -
tys. Uzgod ni li śmy, że w Ma gnu szo wi cach od bę dą się
do żyn ki gmin ne. Po bar dzo uda nych do żyn kach we
wrze śniu pod ją łem roz mo wy ze sta ro stą opol skim na te -
mat bu do wy chod ni ka, a tym sa mym po pra wy bez pie -
czeń stwa miesz kań ców Ma gnu szo wic. Obec nie ma my
pod pi sa ne po ro zu mie nie ze sta ro stwem, gdzie gmi na
i po wiat wspól nie fi nan su ją pro jek to wa nie te go chod -
ni ka. Wy bu do wa li śmy we wsi plac za baw. Ta kie są fak -
ty. Py tam więc: co ta kie go istot ne go wy da rzy ło się
od wrze śnia do stycz nia, aby sta wiać tak ab sur dal ny
i nie spra wie dli wy za rzut? W mo jej oce nie – nic ta kie go
nie za szło. For mu ło wa nie ta kich i po dob nych za rzu tów,
nie po par tych fak ta mi, słu ży tyl ko wznie ca niu nie po ko -
jów spo łecz nych. Słu ży brud nej i ohyd nej kam pa nii
prze ciw ko mo jej oso bie. Mam na dzie ję, że miesz kań cy
nie da dzą się na brać na te i in ne po mó wie nia. Nie któ -
re oso by nie mo gą so bie da ro wać prze gra nych wy bo -
rów. Mo gę je dy nie ze smut kiem stwier dzić, że prze gry -
wać też trze ba umieć. Nie ste ty oso by, któ re pro wa dzą
ta kie nie cne dzia ła nia, nie po sia da ją tej umie jęt no ści.

PN: Dzię ku ję za roz mo wę.
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XXII SE SJA Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie
W dniu 29 lu te go 2012 r. od by ła się XXII Se sja Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie.

Po otwar ciu se sji przez Prze wod ni czą ce go Ra dy Miej skiej i stwier dze niu zdol no ści Ra -
dy do po dej mo wa nia uchwał oraz przed sta wie niu po rząd ku ob rad:

1. Przy ję to pro to ko ły z XX i XXI se sji Ra dy;
2. Bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz przed sta wił in for ma cję o dzia łal no ści w okre sie mię -

dzy se syj nym;
3. Przy ję to in for ma cję z re ali za cji wy po czyn ku zi mo we go „Zi ma 2012” or ga ni zo wa ne go dla dzie ci

i mło dzie ży za miesz ka łych na te re nie Gmi ny Nie mo dlin;
4. Przy ję to in for ma cję w spra wie pla no wa nej sie ci i or ga ni za cji pla có wek oświa to wych w ro ku szkol -

nym 2012/2013;
5. Przed sta wio na zo sta ła kon cep cja ka na li za cji ob sza rów wiej skich Gmi ny Nie mo dlin w aspek cie eko -

no micz nym.
Na stę pie Ra da Miej ska roz pa trzy ła pro jek ty i pod ję ła uchwa ły:
– uchwa łę Nr XXII/135/12 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie z dnia 29 lu te go 2012 r. w spra wie uchwa -

le nia „Pro gra mu usu wa nia wy ro bów za wie ra ją cych azbest z te re nu mia sta i gmi ny Nie mo dlin na la -
ta 2011-2032”;

– uchwa łę Nr XXII/136/12 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie z dnia 29 lu te go 2012 r. w spra wie po -
bo ru po dat ków: rol ne go, le śne go i od nie ru cho mo ści w dro dze in ka sa, okre śle nia in ka sen tów oraz wy -
so ko ści wy na gro dze nia za in ka so;

– uchwa łę Nr XXII/137/12 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie z dnia 29 lu te go 2012 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 łę Nr XXII/138/12 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie z dnia 29 lu te go 2012 r. 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.

Po pod ję ciu uchwa ły Nr XXII/138/12 Prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej Ma riusz Niec karz, po prze gło -
so wa niu wnio sku o prze rwę w ob ra dach, ogło sił prze rwę w se sji i prze nie sie nie dal szych ob rad
na dzień 2 mar ca 2012 r.

W dniu 2 mar ca br. kon ty nu owa no ob ra dy XXII se sji RM w Nie mo dli nie, w cza sie któ rych pod ję to
na stę pu ją cą uchwa łę:

– uchwa łę Nr XXII/139/12 Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie z dnia 2 mar ca 2012 r. w spra wie za twier -
dze nia ta ryf na 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. 

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

Insp. GCR UM
Ze non Ro mań czu kie wicz

Spra woz da nie Bur mi strza
Nie mo dli na z dzia łal no ści
mię dzy se syj nej
za okres od 26 stycz nia 2012 r.
do 29 lu te go 2012 r.

W okre sie spra woz daw czym:

• w dniu 27 stycz nia br. bur mistrz spo tkał
się z by łym Ko men dan tem Ko mi sa ria tu Po li cji
w Nie mo dli nie w spra wie usta le nia za sad
współ pra cy Po li cji i sa mo rzą du do ty czą cych
pod nie sie nia po zio mu bez pie czeń stwa oby -
wa te li;

• w dniu 31 stycz nia br. bur mistrz uzgod -
nił z Mi ni strem Ochro ny Śro do wi ska za kres
oraz ro dzaj po szu ki wań ga zu łup ko we go na te -
re nie gmi ny przez fir mę uzy sku ją cą kon ce sję
na po szu ki wa nia (Ama ran te In ve st ment Sp.
z o. o.);

• w dniu 1 lu te go br. bur mistrz uczest ni -
czył w prze ję ciu obo wiąz ków przez no we go Ko -
men dan ta Ko mi sa ria tu Po li cji w Nie mo dli nie
Se ba stia na Gór skie go. W dniu 8 lu te go od by -
ło się spo tka nie bur mi strza z no wym Ko men -
dan tem Ko mi sa ria tu na te mat za sad współ -
pra cy po mię dzy sa mo rzą dem a Po li cją;

• w dniu 10 lu te go br. bur mistrz spo tkał
się z kup ca mi tar go wi ska miej skie go, pod czas
któ re go omó wio ne zo sta ły no we za sa dy na li -
cza nia opła ty tar go wej w gmi nie. W tym sa -
mym dniu bur mistrz spo ty kał się z pre ze sa mi
klu bów spor to wych gmi ny oraz oma wiał przy -
czy ny bra ku wnio sków o do fi nan so wa nie
w 2012 ro ku zgod nie z uchwa łą Ra dy Miej -
skiej;

• w dniu 16 lu te go br. od by ło się ko lej ne
spo tka nie Ze spo łu Kon sul ta cyj ne go do Spraw
Oświa ty, pod czas któ re go omó wio no ak tu al ne
pro ble my zwią za ne z funk cjo no wa niem pla có -
wek oświa to wych na te re nie gmi ny. W tym
sa mym dniu bur mistrz spo tkał się z ro dzi ca mi
dzie ci Ze spo łu Szkol no-Przed szkol ne go w Gra -
bi nie, gdzie przed sta wił ak tu al ny stan praw ny
zwią za ny z funk cjo no wa niem Ze spo łu;

• w dniu 15 lu te go br. wpły nę ła do uzgod -
nie nia z bur mi strzem kon cep cja pro jek to wa
oraz pro jekt bu dow la ny i wy ko naw czy bu do wy
ob wod ni cy Nie mo dli na;

• w dniu 17 lu te go br. z ini cja ty wy bur mi -
strza od by ło się spo tka nie rad nych Ra dy Miej -
skiej w Nie mo dli nie oraz Wi ce mar szał ka Wo -
je wódz twa Opol skie go To ma sza Ko stu sia;

• w dniu 23 lu te go br. bur mistrz spo tkał
się z dy rek to ra mi nie mo dliń skich pla có wek
oświa to wych oraz omó wił naj istot niej sze pro -
ble my zwią za ne z funk cjo no wa niem nie mo -
dliń skiej oświa ty;

• w dniu 24 lu te go br. bur mistrz pod pi sał
umo wy z Ge ne ral ną Dy rek cją Dróg Kra jo wych
i Au to strad w Opo lu na bez płat ne uży cze -
nie 38 dzia łek gmin nych na czas bu do wy ob -
wod ni cy Nie mo dli na.

Bur mistrz Nie mo dli na
Mi ro sław Sta nie 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 ka zy nie ru cho mo ści prze zna czo nych
do zby cia w try bie bez prze tar go wym:

lo ka li miesz kal nych: nr 1, 2 i 3 poł. w bu dyn -
ku nr 35 przy Ryn ku w Nie mo dli nie wraz
z udzia łem we współ wła sno ści dział ki
nr 456/18; nr 2 poł. w bu dyn ku nr 1 przy Ryn -
ku w Nie mo dli nie wraz z udzia łem we współ wła -
sno ści dział ki nr 570/4; nr 7 poł. w bu dyn ku 3
przy ul. Drzy ma ły w Nie mo dli nie wraz z udzia -
łem we współ wła sno ści dział ki 566/2.

Wy ka zy nie ru cho mo ści prze zna czo nych
do dzier ża wy w try bie bez prze tar go wym
na okres do 3 lat:

– część dział ki nr 993 o pow. 100,4 m2 po -
ło żo nej w Nie mo dli nie, z prze zna cze niem ogró -
dek przy do mo wy,

– część dział ki nr 440/6 o pow. 48 m2 po -
ło żo nej w Nie mo dli nie, z prze zna cze niem
na miej sca par kin go we.

In for ma cji udzie la się w po ko ju nr 35
tut. Urzę du, tel. 0774606295 do 7

wew. 209.

ZAWIADOMIENIE
In for mu je my, że w dniu 27 mar -

ca 2012 r. na te re nie mia sta Nie -
mo dli n i so łectw gmi ny Nie mo dlin
fir ma RE MON DIS Gli wi ce Sp. z o. o.
do ko na nie od płat ne go od bio ru od -
pa dów o du żych ga ba ry tach oraz
sprzę tu AGD i RTV, z wy jąt kiem
opon i ram okien nych z szy ba mi.

W związ ku z po wyż szym Za kład Go -
spo dar ki Ko mu nal nej i Miesz ka nio wej
w Nie mo dli nie pro si Pań stwa o wy sta wie nie
w dniu 26 mar ca 2012 r. w/w od pa dów
w ob rę bie usta wio nych przy bu dyn kach po -
jem ni ków do wy wo zu nie czy sto ści ko mu -
nal nych w ta ki spo sób, aby by ły one wi -
docz ne od stro ny uli cy.

Adam Piętka
Dyrektor ZGKiM w Niemodlinie
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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 2012 ro ku do dnia 30 mar -
ca 2012 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 01.03.2012 r.
do dnia 28.03.2012 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 2012 r. w go dzi nach pra cy przed szko la. 

Ogło sze nie wy ni ków na bo ru do 27 kwiet nia 2012 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 2012/2013. 

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 1991r.
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 2006 r.) mo że od 1 wrze śnia 2012r.

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 pięciolet nie go ma ją obo wią zek zgło sić je do przed -
szko la, a dziec ka sześciolet 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 2012 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 4 kwiet nia 2012 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
Z -ca Dy rek to ra ZE FO

Przy po mi na się wszyst kim oso bom pod le ga ją cym kwa li fi -
ka cji woj sko wej 2012, któ re ode bra ły we zwa nia do sta wien -
nic twa w dniach 20-22 lu te go 2012 w sie dzi bie Po wia to wej Ko -
mi sji Le kar skiej nr 2 w Opo lu – Dom Ka te che tycz ny przy Pa ra fii
Pod wyż sze nia Krzy ża Świę te go ul. Ka te dral na 4 (plac przy Ka -
te drze), że są na dal zo bo wią za ne zgło sić się na we zwa nie
w miej scu okre ślo nym w we zwa niu.

Kwa li fi ka cja dla Po wia tu Opol skie go trwa do 22 mar ca 2012 r. w sie -
dzi bie j/w. Wszy scy miesz kań cy gmi ny Nie mo dlin, któ rzy z róż nych po wo dów
nie sta wi li się w wy zna czo nym ter mi nie, mo gą się sta wić do w/w dnia
do kwa li fi ka cji.

Oso ba sta wia ją ca się do kwa li fi ka cji woj sko wej win na
przed sta wić:

1. fo to gra fię o wy mia rach 3 x 4 bez na kry cia gło wy,
2. do ku ment stwier dza ją cy po ziom wy kształ ce nia (świa dec two szkol ne

ukoń cze nia np. gim na zjum),
3. do ku ment stwier dza ją cy po bie ra nie na uki (gdy na dal się kształ ci),

4. do ku men ty le kar skie do ty czą ce zmian w sta nie zdro wia (za świad cze -
nia o sta nie zdro wia, zwłasz cza do ty czą ce cho rób oczu), 

5. do wód oso bi sty; pra wo jaz dy.

Zgod nie z art. 32 ust. 10 usta wy z dnia 21 li sto pa da 1967r. o po wszech -
nym obo wiąz ku obro ny Rze czy po spo li tej Pol skiej (Dz. U. z 2004r. nr 241
poz. 2416 z późn. zmia na mi) w ra zie nie sta wie nia się pod le ga ją ce go kwa -
li fi ka cji woj sko wej bez uza sad nio nej przy czy ny, bur mistrz na wnio sek Prze -
wod ni czą ce go Po wia to wej Ko mi sji Le kar skiej lub Sze fa Woj sko wej Ko men dy
Uzu peł nień w Opo lu na kła da grzyw nę w ce lu przy mu sze nia al bo za rzą dza
przy mu so we do pro wa dze nie przez Po li cję do kwa li fi ka cji woj sko wej w try bie
prze pi sów o po stę po wa niu eg ze ku cyj nym w ad mi ni stra cji.

In for ma cje w spra wie kwa li fi ka cji woj sko wej 2012 moż na
uzy skać w sie dzi bie Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie, ul. Bo -
ha te rów Po wstań Ślą skich 37 – III pię tro, pok. 63; te le -
fon 77 4606 295 w. 218 lub 784 337 582. 

Insp. GCR UM 
Ze non Ro mań czu kie wicz

KWA LI FI KA CJA WOJ SKO WA 2012

NABÓR DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2012/2013
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Zgod nie z tra dy cją na szej szko ły 21 lu te go
br. w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie, od by ła
się uro czy stość wrę cze nia Li stów Gra tu la cyj -
nych ro dzi com, któ rych po cie chy osią gnę ły
wy so kie wy ni ki w na uce, za cho wa niu lub uzy -
ska ły stu pro cen to wą fre kwen cję. 

Na uro czy stość zo sta li za pro sze ni ro dzi ce, ucznio wie
oraz przy ja cie le szko ły. Swo ją obec no ścią za szczy cił nas
bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz, a tak że
rad ni gmi ny Nie mo dlin. Bur mistrz dzię ko wał ro dzi com
i na uczy cie lom za pra cę i trud wło żo ny w wy cho wa nie
mło dych lu dzi. Uczniom zaś gra tu lo wał wy so kich wy ni -
ków, za rów no w na uce, jak i w spo rcie, ży czył im dal szych
suk ce sów.

Uro czy stość roz po czę ła pre zen ta cja mul ti me dial na,
któ rą za pre zen to wał na uczy ciel – Ja cek Kuź niak. Dzię ki
niej przy po mnie li śmy wszyst kim o naj waż niej szych wy da -
rze niach, któ re mia ły miej sce na te re nie na szej szko ły
w mi nio nym se me strze.

Za nim do szło do czę ści ofi cjal nej, gru pa pierw szo kla -
si stów prze nio sła wszyst kich ze bra nych za spra wą pio -
sen ki Abra ka da bra w za cza ro wa ny świat ba śni. Na stęp -
nie ucznio wie przy go to wa ni przez na uczy ciel ki: Jo an nę
Le lek, Ma rię Wa cy rę, Ur szu lę Cho dor ską-Żu czek za pre -
zen to wa li przed sta wie nie pt. „Brze chwa dzie ciom”. Pan
Kleks (w tej ro li wy stą pił Fi lip Mróz z kl. III a) wraz z bo -
ha te ra mi utwo rów Brze chwy za chę cał dzie ci oraz do ro -
słych do czy ta nia ksią żek. Nie za bra kło rów nież po pi sów
wo kal nych oraz ta necz nych.

Część wo kal ną i ta necz ną przy go to wa ły pa nie: Zdzi -
sła wa Kloc, Ur szu la Su li ma, Jo lan ta Ka ma ryk, Bar ba ra
Ol szew ska, zaś opra wę gra ficz ną: Agniesz ka Wa si lew ska,
Ewa Bar don-Le wan dow ska, Da nu ta Kno sa la. 

Po wy stę pach, któ re spo tka ły się z cie płym przy ję ciem
pu blicz no ści na stą pi ło wrę cze nie li stów gra tu la cyj nych
oraz li stów po chwal nych. Dum ni ro dzi ce wraz ze swo imi
po cie cha mi od bie ra li wy róż nie nia wrę cza ne przez dy -
rek tor Kry sty nę Bar to sik-Pasz kow ską i wy cho waw ców. 

Wszyst kim uczniom gra tu lu je my bar dzo do brych
wy ni ków, a ro dzi com oraz do brym du chom na szej szko -
ły z ser ca dzię ku je my.

Mag da le na Gi bas

URO CZY STOŚĆ WRĘ CZE NIA
LI STÓW GRA TU LA CYJ NYCH W „DWÓJ CE”
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„BÓG, HO NOR, OJ CZY ZNA NA -
UKA I PRA CA” – te waż ne sło wa sta no -
wią ce mot to szko ły, uwiecz nio ne
na sztan da rze wy zna cza ją na szej szko -
le kie ru nek, dzia ła nia i wy zwa nia w dą -
że niu do ce lu. Kie ru nek wy bra li śmy 15
lat te mu, do kład nie 28 lu te go 1997 r.
przyj mu jąc imię 27 Wo łyń skiej Dy wi zji
Ar mii Kra jo wej. 

W tym ro ku uro czy sto ści zwią za ne z Pa tro -
nem mia ły bo ga tą opra wę. Aby przy po mnieć
wszyst kim dzień, któ ry był tak waż ny w hi sto rii
na szej szko ły oraz uczcić bo ha te rów – żoł nie rzy
Ar mii Kra jo wej, spo łecz ność szkol na zgro ma -
dzi ła się na uro czy stej aka de mii. 

Do ob cho dów przy go to wy wa li śmy się du -
żo wcze śniej. Zo sta ły ogło szo ne trzy szkol ne

kon kur sy zwią za ne z Pa tro nem: kon kurs pla -
stycz ny dla klas I–III pt. „Ni gdy wię cej woj -
ny”, IV Fe sti wal Pie śni Żoł nier skiej „Ser ce w ple -
ca ku” dla klas I –VI oraz Kon kurs Wie dzy
o Pa tro nie dla klas IV–VI. 

Pod czas uro czy sto ści na stą pi ło pod su mo -
wa nie wcze śniej ogło szo nych kon kur sów. Lau re -
aci otrzy ma li na gro dy rze czo we oraz pa miąt ko -
we dy plo my. 

Po prze mó wie niu dy rek to ra szko ły nad szedł
czas na część ar ty stycz ną. Mon taż słow no -li -
te rac ki przy go to wa li ucznio wie klas V pod kie -
run kiem na uczy cie li: Stel li Cy bul skiej-Soł ty sik, Ra-
do sła wa Pasz kow skie go, opra wa mu zycz na
– Bo gu mi ła Sa noj ca-Tu ła, de ko ra cje – Ewa
Reh lis.

Bo gu mi ła Sa noj ca-Tu ła

15. rocz ni ca nada nia Szko le Pod sta wo wej w Gra czach imie nia
27. Wo łyń skiej Dy wi zji Ar mii Kra jo wej

Te go rocz ne wa len tyn ki ob cho dzi li śmy
z ty go dnio wym po śli zgiem. Nie prze szko -
dzi ło to jed nak we so łej za ba wie. 

Naj pierw wi dzo wie obej rze li kil ka ske czy ka ba -
re to wych, wie lo krot nie na sce nie po ja wia ły się zna -
ne po sta ci np. Ro meo i Ju lia, za gu bio na kró lew na
szu ka ją ca swe go kró le wi cza czy księż nicz ka za klę ta
w ża bę. By ła na wet lek cja pod ry wa nia dziew czyn.
Ca ło ści wra żeń es te tycz nych do peł ni ły Mar le na Bo -
ro wicz i Al do na Za jąc, któ re za śpie wa ły ro man tycz -
ne bal la dy. 

Wresz cie przy szedł czas na część kon kur so wą.
Wy ty po wa ni przez kla sy gim na zja li ści po pi sy wa li
się przed pu blicz no ścią w ka te go riach: „By strość
umy słu”, „Re kla ma dźwi gnią han dlu”, „Pre zen ta -
cja stro jów spor to wych” i „Walc w stro jach wie czo -
ro wych”. Zna ko mi te po pi sy uczniów roz ba wi ły pu -
blicz ność.

Wy ty po wa nie zwy cięz ców by ło cięż kim za da -
niem dla ju ry, po nie waż mło dzież sta nę ła na wy so -
ko ści za da nia i z peł nym pro fe sjo na li zmem pre zen -
to wa ła swo je umie jęt no ści. 

Mi ste rem okrzyk nię to Tom ka Wój ci ka (III a),
na to miast nie ma łym za sko cze niem był wy bór Miss
wa len ty nek. Otóż by ła to pew na ta jem ni cza blon -
dyn ka o wdzięcz nym imie niu Brun hil da, w któ rą
wcie lił się Bar tek Ru to wicz (II a). Dy rek tor szko ły Eu -
ge niusz Świą tek czy nił ho no ry i uko ro no wał wy -
brań ców. Wszy scy kon kur so wi cze i ak to rzy otrzy ma -
li słod kie na gro dy. 

Już przyj mu je my za kła dy, kto w przy szłym ro ku
przej mie ko ro nę od mi ło ści wie nam pa nu ją cej pa ry.
Dzię ku je my wszyst kim za udział w im pre zie i za pra -
sza my za rok.

Or ga ni za tor ki:
Alek san dra Ko rze niow ska

i Jo an na Pin del

Wy bo ry Miss i Mi ste ra wa len ty nek
w gra czew skim gim na zjum
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Baj ko we spo tka nie w bi blio te ce
W lu tym br. w od dzia le dla dzie ci nie mo dliń skiej bi blio te ki od -

by ło się spo tka nie dla uczniów I kla sy ze SP nr 2, któ re wpro wa -
dzi ło naj młod szych czy tel ni ków w ma gicz ny świat ba śni. 

Pod czas za jęć dzie ci obej rza ły pre zen ta cję mul ti me dial ną „W ba śnio wym
świe cie” utrwa la ją cą wia do mo ści na te mat ba śni. Ukła da ły puz zle przed sta wia -
ją ce po sta ci ze zna nych i lu bia nych ba śni An der se na, a tak że udzie la ły od po wie -
dzi na za da wa ne im za gad ko we py ta nia zwią za ne z baj ko wy mi po sta cia mi. Po -
nad to ucznio wie z za in te re so wa niem i uwa gą obej rze li film ani mo wa ny
„Rosz pun ka”, a na ko niec spo tka nia po zo wa li do wspól ne go pa miąt ko we go zdję -
cia z wy bra ną przez sie bie ba śnią. 

Czy ta jąc ba śnie, dzie ci uru cha mia ją swo ją wy obraź nię i wraż li wość. Ma my
na dzie ję, że baj ko we spo tka nie przy czy ni się do te go, by czę ściej wkra cza ły w fan -
ta stycz ną kra inę świa ta ksią żek.

Do ro ta Ol szew ska

8 lu te go br.  w Wo je wódz kiej Bi blio te -
ce Pu blicz nej w Opo lu od był się wer ni saż
wy sta wy „Od Ślą ska po Kre sy”, na któ rej
za pre zen to wa no do ro bek 15 lat dzia łal -
no ści Wy daw nic twa MS z Opo la. 

Wśród go ści nie za bra kło wie lu współ pra cu -
ją cych z wy daw nic twem ko lek cjo ne rów, hi sto ry -
ków i fo to gra fów. Wy daw nic two Bo gu sła wa
Szyb kow skie go – zna ne go opol skie go ko lek cjo -

ne ra i pa sjo na ta fo to gra fii, spe cja li zu je się w pu -
bli ka cjach al bu mo wych przed sta wia ją cych hi -
sto rię miast (re gio nów) w opar ciu o daw ną pocz -
tów kę. 

Ogó łem do ro bek wy daw nic twa obej mu je
pra wie 130 al bu mów i ksią żek, 26 re prin tów
sta rych map, kil ka set ro dza jów pocz tó wek, fol de -
rów, za pro szeń i in nych dru ków ulot nych, któ re
w du żej czę ści moż na zo ba czyć na wy sta wie
czyn nej do 29 lu te go.

Ak tu al nie hi tem wy daw ni czym są pu bli ka -
cje o Kre sach au tor stwa prof. S. Ni cie ji, ale w bo -
ga tej ofer cie Wy daw nic twa MS są też pu bli ka cje
zwią za ne z daw nym po wia tem nie mo dliń skim
au tor stwa Elż bie ty i Ma riu sza Woź nia ków, tj.
„Łam bi no wi ce na daw nej pocz tów ce”, „Pocz tów -
ka z Nie mo dli na”, „W kra inie nie mo dliń skich sta -
wów” oraz „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” au tor stwa pro fe so -
ra Da mia na J. Tom czy ka.

Elż bie ta Woź niak

Za ba wa kar na wa ło wa
dla nie peł no spraw nych dzie ci

No wo rocz ne spo tka nie dzie ci i mło dzie ży nie peł no spraw nej
z na szej gmi ny, po łą czo ne z za ba wą cho in ko wą od by ło się 14
stycz nia br. w świe tli cy szkol nej Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Nie -
mo dli nie. 

Na uczy cie le i wo lon ta riu sze Ze spo łu Szkół za dba li o od po wied nią at mos -
fe rę, do brą za ba wę i po czę stu nek. Nie za bra kło rów nież wspól ne go ko lę do wa -
nia. Dzię ki wspar ciu To wa rzy stwa Po mo cy Nie peł no spraw nym „Kon takt”
pod cho in ką zna la zły się po da run ki. 

Cie szy my się, że są w na szym mie ście oso by chęt nie włą cza ją ce się w po -
moc bliź nim. Jak za wsze chęt nie wspar li nas: pa ni Te re sa Gry giel, pre zes PSS
„Spo łem” Jan Olek sa, pań stwo Wo chow scy, pan Ja ro sław Ko pij, pan Se we ryn
Kra jew ski. W imie niu uczest ni ków za ba wy ser decz nie dzię ku je my wszyst kim
spon so rom. Dzię ku je my dy rek to ro wi SP 1 w Nie mo dli nie pa nu Ja no wi Ja ni ko -
wi za wspar cie na szej ini cja ty wy i udo stęp nie nie szkol nej świe tli cy. 

Na uczy cie le ZS w Nie mo dli nie 

Wer ni saż wy sta wy „Od Ślą ska po Kre sy”
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Dni Kul tu ry Kra jów
An glo ję zycz nych w Chro brym 

W lu tym br. w Ze spo le Szkół w Nie mo dli nie od był
się cykl im prez w ra mach ob cho dów szkol nych Dni
Kul tu ry Kra jów An glo ję zycz nych. Tra dy cją szko ły sta ło
się or ga ni zo wa nie ta kich dni przez ze spól na uczy cie li ję -
zy ka an giel skie go. W tym ro ku ter min Dni Kul tu ry
zbiegł się z Dniem Za ko cha nych, dla te go nie za bra kło
ak cen tów ję zy ko wych w pro gra mie wa len tyn ko wym. 

An gli stów wspar li do dat ko wo ger ma ni ści, przy go -
to wu jąc wspól ny pro gram ar ty stycz ny. Pu blicz no ści za -
pre zen to wa no zwy cza je wa len tyn ko we kra jów nie miec -
ko i an glo ję zycz nych. Ucznio wie kla sy I c gim na zjum
re cy to wa li wier sze w ję zy ku nie miec kim, a ucznio wie kla -
sy III a gim na zjum za pro si li ochot ni ków do „Rand ki
w ciem no”. Za baw ny skecz roz ba wił wszyst kich obec -
nych uczniów i na uczy cie li. Ca łe przed sta wie nie za -
koń czy ły uczen ni ce kla sy II c gim na zjum pio sen ką Blum -
chen „Herz Am Herz”, wy ko na niu któ rej to wa rzy szył
układ ta necz ny. Po przed sta wie niu moż na by ło wy słać
uko cha nej oso bie wa len tyn kę za po śred nic twem szkol -
nej pocz ty wa len tyn ko wej. 

Dnia 21 lu te go br. od był się szkol ny kon kurs wie dzy
o Wiel kiej Bry ta nii i Sta nach Zjed no czo nych. Do kon kur -
su zgło si ło się 41 chęt nych uczniów. Zwy cięz ca mi zo sta -
li: Ka ta rzy na Gre la z kl. 3 cg i Piotr Czart z kl. 2 ag. Dru -
gie miej sce zdo by li: Pa try cja Król z 3 bg, Ra do sław
Imio łek z 2 ag, Do mi ni ka Grin z 2 bg, Agniesz ka Brze -
zi na z 3 cg. Trze cie miej sce wy wal czy li: Ka ro li na He liń -
ska 3 ag i Jo an na Zda now ska 2 cg. Zwy cięz cy re pre zen -
to wać bę dą na szą szko łę w Mię dzysz kol nym Kon kur sie
Wie dzy o Kra jach An glo ję zycz nych dn. 1.03.2012 r.
w Łam bi no wi cach.

Zma ga niom ję zy ko wym to wa rzy szył też kon kurs
pla stycz ny, wktó rym pierw sze miej sce przy zna no Iza be -
li Ku trow skiej z kl. III cg, dru gie Mar cie Wy drze z kl. II bg,
trze cie Agniesz ce Brze zi nie z kl. III cg i Na ta lii Ly soń
z kl. II cg. Od by ły się rów nież eli mi na cje szkol ne do kon -
kur su Pio sen ki An glo ję zycz nej „You Can Sing”, któ ry od -
bę dzie się w Brze gu 21 mar ca 2012 r. Eli mi na cje szkol -
ne wy gra ła Aga ta Chmie lew ska z kl. III a gim na zjum.

Agniesz ka Bu czek, Kor ne lia Sin ger,
Anie la Te kie la

MIX MA TE MA TYCZ NY
W po nie dzia łek 27 lu te go br. 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” skie ro wa ny do uczniów szó stych klas
szkół pod sta wo wych. Swo ich re pre zen tan -
tów wy sta wi ły SP1 i SP2 z Nie mo dli na, SP
z Gra czy, SP z Ro gów oraz SP z Tu ło wic (ogó -
łem 21 uczniów). 

Ucznio wie przez 60 mi nut zma ga li się z róż no -
rod ny mi 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. Ko mi sja
zło żo na z na uczy cie li opie ku nów uczniów i or ga ni za -
to rek kon kur su – Elż bie ty Pięt ki i Jo an ny Ja siń skiej wy -
ło ni ła oso by na gro dzo ne. Oprócz dy plo mu, 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 wy róż nie ni w kon kur sie:
I miej sce: Pa try cja Tom ków, Szko ła Pod sta wo wa

nr1 w Nie mo dli nie
II miej sce: Ma ciej Ma szew ski, Szko ła Pod sta wo wa

nr2 w Nie mo dli nie

III miej sce: Ma ciej Wdo wik, Szko ła Pod sta wo wa
w Gra czach

Wy róż nie nia: Mag da le na Chło pec ka – SP2 Nie mo -
dlin, Pau li na Ko ne fał – SP Gra cze, Piotr Peł ka SP1 Nie -
mo dlin. Inf. ZS w Nie mo dli nie

„Moż na wal czyć z zim nem,
z chło dem, lecz dla nas
naj waż niej sza jest wal ka z gło dem”

To prze sła nie przy świe ca ogól no pol skiej kam pa nii,
któ rą re ali zo wa li śmy w Ze spo le Szkół w Nie mo dli nie
wpaź dzier ni ku i li sto pa dzie2011 r. Pro wa dząc sprze daż
ka len da rzy ków – ce gie łek, ze bra li śmy200zł, któ re wpła -
ci li śmy do Za rzą du Wo je wódz kie go PCK w Opo lu. Ta kie
dzia ła nia po wo du ją, że każ dy ma szan sę na cie pły po -
si łek wszko le lub ja dło daj ni. Wszyst kim, któ rzy na sze mu
przed się wzię ciu po wie dzie li TAK – dzię ku je my.

Ta tia na Śnie żek

Spo tka nie z po li cjan tem
8 lu te go br. w Ze spo le Szkół w Nie mo dli -

nie od by ły się za ję cia pro fi lak tycz ne dla
uczniów wszyst kich klas pierw szych gim na -
zjum, li ceum i szko ły za wo do wej. 

Tra dy cyj nie za ję cia pro wa dził star szy aspi rant Ma -
ciej Kę dra z Ze spo łu Pre wen cji Kry mi nal nej Nie let nich
i Pa to lo gii Sek cji Pre wen cji Ko men dy Miej skiej Po li cji
w Opo lu. W cza sie spo tkań oma wia no spo so by uni ka -
nia za gro żeń, po stę po wa nia w przy pad ku za uwa że nia
lub uczest ni cze nia w nie bez piecz nych sy tu acjach, a tak -
że za sa dy bez piecz ne go ko rzy sta nia z usług in ter ne to -
wych, aby nie stać się ofia rą cy berprze mo cy. 

Elż bie ta Woź niak

Szkol ny tur niej sza cho wy
Du żo po zy tyw nych emo cji za pew nił gim -

na zja li stom z Chro bre go pan Edward Ję dra,
któ ry spo łecz nie zor ga ni zo wał za ję cia ko ła
sza cho we go dla uczniów na szej szko ły. 

Po za po zna niu się z taj ni ka mi gry w sza chy ro ze -
gra no tur niej, w któ rym pierw sze miej sce uzy ska ła

Mar le na Pio trow ska, uczen ni ca kla sy II cg. Na dru gim
miej scu upla so wa li się Ka mil Ochman z II ag i Adam
Sob czak z I ag, a trze cie miej sce wy wal czy ła Ilo na Szlu -
fik z II ag. 

Pan Ję dra ufun do wał też słod kie na gro dy dla
zwy cięz ców, jak i każ de go uczest ni ka tur nie ju. Ser decz -
nie dzię ku je my p. Ję drze za po świę co ny na szym
uczniom czas i wiel kie za an ga żo wa nie w pro pa go wa -
nie za sad tej nie do ce nia nej w obec nych cza sach in te -
lek tu al nej roz ryw ki. Elż bie ta Woź niak

Waż na in for ma cja
dla przy szłych gim na zja li stów

Pu blicz ne Gim na zjum Ze spo łu Szkół im.
Bo le sła wa Chro bre go w Nie mo dli nie ogła -
sza na bór do kla sy pierw szej te ra peu tycz nej
na rok szkol ny 2012/2013.

Ofer ta jest skie ro wa na do uczniów, któ rzy ma ją
trud no ści w na uce spo wo do wa ne np. dys lek sją, po -
świad czo ne opi nią Po rad ni Psy cho lo gicz no -Pe da go -
gicz nej. Ucznio wie re ali zu ją ta ką sa mą pod sta wę pro -
gra mo wą jak po zo sta łe kla sy, ale w ma łym ze spo le
(mak sy mal nie 15 uczniów w kla sie), a do dat ko wo ma -
ją za pla no wa ne za ję cia wy rów naw cze, zgod nie z za le -
ce nia mi Po rad ni.

Uczniom i ro dzi com ofe ru je my: wy kwa li fi ko wa ną
i do świad czo ną ka drę pe da go gicz ną, sta łą opie kę psy -
cho lo ga i pe da go ga szkol ne go, za ję cia ko rek cyj no -kom -
pen sa cyj ne i wy rów naw cze, do sto so wa nie me tod i form
pra cy do po trzeb i moż li wo ści uczniów zgod nie ze
wska za nia mi Po rad ni Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz nej,
ma łą licz bę uczniów w kla sie, re ali za cję ma te ria łu okre -
ślo ne go w pod sta wie pro gra mo wej dla gim na zjum
z moż li wo ścią roz wi ja nia wła snych za in te re so wań.

Ze wzglę du na ogra ni czo ną ilość miejsc w kla sie te -
ra peu tycz nej pro si my za in te re so wa nych ro dzi ców o jak
naj szyb sze zło że nie kwe stio na riu szy w se kre ta ria cie
szko ły. Ucznio wie spo za ob wo du mu szą do dat ko wo
zło żyć po da nie o przy ję cie do gim na zjum Ze spo łu Szkół
w Nie mo dli nie naj póź niej do 4 kwiet nia 2012 r. 

Szcze gó ło wych in for ma cji na te mat za sad funk cjo -
no wa nia kla sy te ra peu tycz nej udzie la ją pra cow ni cy
Ze spo łu Szkół: To masz Waj da, Ta tia na Śnie żek, Ma ria
Da wi dziak i Gra ży na Ja nusz. In for ma cje są rów nież za -
miesz czo ne na stro nie www.zs.nie mo dlin.org w za kład -
ce RE KRU TA CJA. Elż bie ta Woź niak
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Fi nał Po wia to wych Za wo dów
Dru ży no wych w Te ni sie
Sto ło wym Szkół Pod sta wo wych

4 lu te go br. w sa li gim na stycz nej
PSP nr 2 w Nie mo dli nie od był się Fi -
nał Po wia to wych Za wo dów Dru ży -
no wych w Te ni sie Sto ło wym Szkół
Pod sta wo wych. Go spo da rzem roz -
gry wek był UKS „So ko lik” Nie mo dlin,
dzia ła ją cy przy PSP nr 2. Za wo dy sę -
dzio wa ła pa ni Bar ba ra Ol szew ska.

Dru ży ny uczest ni czą ce
(dziew czę ta):

PSP Ozi mek • PSP Sta re Bud ko -
wi ce • PSP Po pie lów • PSP nr 2 Nie -
mo dlin (I dru ży na) • PSP nr 2 Nie mo -
dlin (II dru ży na)

Dru ży ny uczest ni czą ce (chłop cy):
PSP Bry ni ca • PSP Ką ty Opol -

skie • PSP Mu rów • PSP Na rok •
PSP Ozi mek • PSP Po pie lów • PSP
nr 2 Nie mo dlin

Wy ni ki za wo dów
(dziew czę ta):

1. PSP nr 2 Nie mo dlin (I dru ży -
na: Ka ro li na Ja niak i Okta wia
Wal ków)

2. PSP Po pie lów
3. PSP nr 2 Nie mo dlin (II dru ży -

na: Lau ra Ski rzew ska i Pa try -
cja Bia ło wąs)

Wy ni ki za wo dów (chłop cy):
1. PSP Bry ni ca
2. PSP Na rok
3. PSP Mu rów Red.

Puchar Przeglądu Sportowego
i Polskiego Związku Tenisa Stołowego

W sobotę 25 lutego br. w sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej nr 2 Niemodlinie odbył się  Wojewódzki Finał o
„Puchar Przeglądu Sportowego i Polskiego Związku Tenisa
Stołowego”, którego organizatorem był OZTS w Opolu oraz UKS
SOKOLIK Niemodlin.  

Turniej ten jest uważany jako nieoficjalne mistrzostwa Polski w kategorii
Skrzatów tj. dzieci w wieku 7-11 lat.  Na szczeblu wojewódzkim gminę Niemodlin
reprezentował klub UKS SOKOLIK Niemodlin. Z turnieju wojewódzkiego do
finału krajowego, który odbędzie się pod koniec marca w Gdańsku,
zakwalifikowały się 2 najlepsze dziewczęta i 3 chłopców. Sędzią Głównym
zawodów był pan Zdzisław Grobelski.

Ogromną radość niemodlińskim kibicom przyniosła Patrycja Białowąs (UKS
SOKOLIK Niemodlin), uczennica klasy II PSP nr 2 w Niemodlinie, która wygrała
turniej, przegrywając jedynie 1 seta w całych zawodach. 

O włos od awansu był Marek Kolman (UKS SOKOLIK Niemodlin), uczeń PSP
nr 1 w Niemodlinie, który zajął IV miejsce. Wysokie miejsca zajęły również Laura
Skirzewska (IVmiejsce) oraz Marta Zabłocka (VI miejsce).

Gratulujemy zwycięzcom awansu do Turnieju Finałowego w Gdańsku oraz
dziękujemy pozostałym zawodnikom za udział w zawodach.

Bartłomiej Walków

Tabela wynikowa turnieju:

Dziewczęta:

1. Białowąs Patrycja 2003 UKS "Sokolik" Niemodlin
2. Cieplińska Paulina 2002 UKS Dalachów
3. Setnicka Emilia 2001 LUKS MGOKSiR Korfantów
4. Skirzewska Laura 2002 UKS "Sokolik" Niemodlin
5 - 6. Kubica Marta 2001 UGKS "Odra"  Brzeg

Zabłocka Marta 2002 UKS "Sokolik" Niemodlin
7 - 8. Rataj Gabriela 2002 AZS PWSZ Nysa

Kłoda Maria 2002 UGKS "Odra"  Brzeg
9 - 12. Zając Aleksandra 2002 UKS Dalachów

Przygoda Klaudia 2002 AZS PWSZ Nysa
Sowa Natalia 2001 UKS Dalachów
Grzywaczewska Emilia 2002 UGKS "Odra"  Brzeg

13 - 16. Bernaś Kinga 2001 UKS Dalachów
Gorąca Julia 2001 UKS Dalachów
Mencwel Kinga 2002 UKS Dalachów
Błach Monika 2001 UKS Dalachów

17 - 20. Skirzewska Ksenia 2004 UKS "Sokolik" Niemodlin
Mikitów Nikola 2002 UKS "Sokolik" Niemodlin
Sas Maria 2001 UKS Dalachów
Mucharska Martyna 2005 UKS "Sokolik" Niemodlin

Chłopcy:

1. Wojtyła Norbert 2001 AZS PWSZ Nysa
2. Pęcherczyk Filip 2001 PSP nr 4 Praszka
3. Malecha Maciej 2001 PSP nr 4 Praszka
4. Kolman Marek 2002 UKS "Sokolik" Niemodlin
5 - 6. Kołacha Konrad 2001 PSP nr 4 Praszka

Plewa Łukasz 2001 UKS Dalachów
7 - 8. Zając Mateusz 2001 UKS Dalachów

Malichowski Piotr 2001 PSP nr 4 Praszka
9 - 12. Sobańtka Michał 2001 UKS Dalachów

Nowak Łukasz 2002 UKS "Sokolik" Niemodlin
Mróz Filip 2002 UKS "Sokolik" Niemodlin
Telatyński Michał 2002 UKS "Sokolik" Niemodlin

13 - 16. Morawiak Cyprian 2001 UKS Dalachów
Stasiak Kamil 2001 UKS Dalachów
Klimek Krzysztof 2001 UKS Dalachów
Sierżant Szymon 2002 UKS "Sokolik" Niemodlin

17 - 19. Boos Robert 2002 UKS "Sokolik" Niemodlin
Telatyński Kamil 2004 UKS "Sokolik" Niemodlin
Mrowiec Miłosz 2001 UKS "Sokolik" Niemodlin

SĘDZIA Grobelski Zdzisław

TERMINARZ ROZGRYWEK I LIGI NHLP
Mecze I ligi rozgrywane są
w każdy wtorek od godziny 18.30 do 22.15. 

XVII KOLEJKA  13.03.2012r.

1. FC MAŁE v SĄSIEDZI OPOLE • Godz. 18.30
2. RYBNIOS RYBNA v FC NIEMODLIN • Godz. 19.15
3. HURAGAN GRABIN v UEG GRODKÓW • Godz. 20.00
4. YOUNG BOYS v COVEBO • Godz. 20.45
5. OLDBOJE v MONARI GRODKÓW • Godz. 21.30

XVIII KOLEJKA 20.03.2012r.

6. UEG GRODKÓW v COVEBO • Godz. 18.30
7. FC NIEMODLIN v YOUNG BOYS • Godz. 19.15
8. SĄSIEDZI OPOLE v RYBNIOS RYBNA  • Godz. 20.00
9. MONARI GRODKÓW v HURAGAN GRABIN • Godz. 20.45
10. OLDBOJE v FC MAŁE • Godz. 21.30

II Tur niej Te ni sa
Sto ło we go Ama to rów

5 lu te go br. w ha li wi do wi sko -
wo -spor to wej w Nie mo dli nie ro ze -
gra no dru gą run dę II Tur nie ju Te ni -
sa Sto ło we go Ama to rów o Pu char
Bur mi strza Nie mo dli na 2012.

Tur niej otwo rzył pan Edward
Szmi to wicz, wi ce pre zes UKS „So ko lik”
Nie mo dlin. W roz gryw kach uczest ni -
czy ło 44 za wod ni czek i za wod ni ków
z wo je wódz twa opol skie go.

Na stęp ne roz gryw ki II Tur nie ju
Te ni sa Sto ło we go Ama to rów o Pu -
char Bur mi strza Nie mo dli na od bę -
dą się 18 mar ca 2012 ro ku (po czą -
tek za wo dów – go dzi na 9.00).

Zwy cięz cy:

1. Se ba stian Gall (Ja nów) – 80 pkt.

2. An drzej Po lok (Kro śni ca) – 70 pkt.
3. Pa weł Ja błoń ski (Go ście jo wi ce) – 60 pkt.
4. Jan Pa trys (Tu ło wi ce) – 55 pkt.
5. Ja cek Sa la ta (Nie mo dlin) – 50 pkt.
6. Ma riusz Ku row ski (Ny sa) – 49 pkt. 

Kla sy fi ka cja
po dwóch run dach:

1. Se ba stian Gall – 160 pkt.
2. Jan Pa trys – 125 pkt. 
3. An drzej Po lok – 118 pkt.
4. Pa weł Ja błoń ski – 109 pkt.
5. Ja cek Sa la ta – 100 pkt.
6. Ma rek Pa cek – 99 pkt.

Sę dzia Głów ny Tur nie ju – pan
Ma rian Osi piuk. Or ga ni za to rzy Tur -
nie ju: Gmi na Nie mo dlin – Ośro dek
Spor tu i Re kre acji w Nie mo dli nie
i UKS „So ko lik” Nie mo dlin.

Red.
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Ko niec roz gry wek
II Li gi Nie mo dliń skiej
Ha lo wej Li gi
Pił kar skiej

W dniu 15 lu te go br. ro ze gra no
ostat nią ko lej kę II li gi. Staw ką czte ro -
mie sięcz nej ry wa li za cji był awans
do I Li gi NHLP, któ ry bez po śred nio
uzy ska ły dwa ze spo ły: Ba zy lia Opo le
i LZS Tłu sto rę by. 

W dniu 16 li sto pa da 2011 ro ku
o go dzi nie 20.00 roz gryw ki za in au gu ro -
wa ła II li ga Nie mo dliń skiej Ha lo wej Li gi
Pił kar skiej. Dru ży ny ry wa li zo wa ły w sys -
te mie „każ dy z każ dym” mecz i re wanż.
W li dze do ry wa li za cji przy stą pi ło 8 ze -
spo łów.

Bez po śred ni i za słu żo ny awans
do I li gi NHLP z pierw szej po zy cji uzy ska -
ła eki pa Ba zy lii Opo le, któ ra bez sprzecz -
nie jest naj lep szą dru ży ną w li dze. Dru -
gim ze spo łem w li go wej staw ce, któ ry
rów nież uzy skał bez po śred ni awans, jest
ze spół LZS Tłu sto rę by. Wy rów na -
na pierw sza i dru ga run da roz gry wek
oraz wy gra na z mi strzem li gi Ba zy lią
da ły pew ny awans do kla sy wy żej. 

W ba ra żu o pierw szą li gę za gra
trze ci ze spół II li gi KGKS Kra sna Gó ra
z ósmym ze spo łem I li gi. Na dziś jest to
ze spół Young Boys Nie mo dlin, ale do za -
koń cze nia se zo nu I li gi po zo sta ło 5 ko le -

jek i swo je go ry wa la ze spół KGKS po -
zna 20 mar ca br. Mecz ba ra żo wy ro ze -
gra ny zo sta nie we wto rek 27 mar ca
o go dzi nie 20.00. 

Po zo sta łe dru ży ny dziel nie wal czy ły
o każ dy punkt w li dze, nie bra ko wa ło
emo cji, bra mek, nie spo dzia nek, no
i oczy wi ście kon tro wer sji, któ re w przy -
pad ku spor to wej ry wa li za cji są nie unik -
nio ne. 

Sta ty stycz nie pod su mo wu jąc:
w 112 me czach, któ re łącz nie trwa -
ły 4480 mi nut, wy stą pi ło po nad 200
za wod ni ków, strze lo no po nad pół ty -
sią ca bra mek (544) i co na le ży pod kre -
ślić – za no to wa no tyl ko je den wal ko -
wer. Po zo sta łe me cze od by ły się
w ter mi nie, zgod nie z za pla no wa nym
ter mi na rzem roz gry wek, czy li wszyst -
kie eki py by ły zdy scy pli no wa ne i z wza -
jem nym sza cun kiem po de szły do ry -
wa li za cji spor to wej. 

Jest to wiel ki suk ces spor tu ama -
tor skie go, bo na sza li ga to li ga ama to -
rów, w któ rej spo ty ka ją się mi ło śni cy
spor tu, lu biący po bie gać za pił ką. Na -
le ży też do dać, że me cze oglą da ła dość
licz na pu blicz ność, któ ra przy cho dzi ła
ki bi co wać i oglą dać me cze swo ich sy -
nów, oj ców, wuj ków, mę żów, sym pa tii
itd. Jed nym sło wem wy grał sport i ma -
my na dzie ję, że w na stęp nej III edy cji
NHLP do ry wa li za cji przy stą pi jesz cze
wię cej ekip, do cze go go rą co za chę ca -
my. 

Gra tu lu je my ze spo łom awan su i ży -
czy my uda nych wy stę pów w I li dze.

Mar cin Ja nik

11 lu te go br. w ha li wi do wi sko -
wo–spor to wej od był się „Wo je wódz -
ki tur niej pił ki noż nej sa mo rzą dow ców
o Pu char Bur mi strza Nie mo dli na”.
W tur nie ju wy star to wa ło 6 dru żyn:
Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz twa
Opol skie go, Sta ro stwo Po wia to we
w Prud ni ku, Urząd Miej ski w Klucz bor -
ku, Urząd Miej ski w Gło gów ku, Gmi-
na Ol szan ka i go spo da rze tur nie ju
– po łą czo ne si ły Urzę du Miej skie go
w Nie mo dli nie i Urzę du Gmi ny w Tu -
ło wi cach.

Dru ży ny skła da ły się wy łącz nie
z pra cow ni ków sa mo rzą do wych lub
jed no stek pod le głych, do któ rych za li -
cza ni są: urzęd ni cy, rad ni, dy rek to rzy
i kie row ni cy pod le głych jed no stek, ko -
men dan ci jed no stek po li cji, za wo do -
wej stra ży po żar nej, stra ży miej skiej
oraz księ ża. Re gu la min po zwa lał
na udział w tur nie ju w każ dej dru ży nie
dwóch za wod ni ków nie bę dą cych sa -
mo rzą dow ca mi, a wa run kiem jest
ukoń cze nie co naj mniej 40 lat. 

Za wo dy roz gry wa no sys te mem
„każ dy z każ dym”, a więc każ da z ekip
star tu ją ca w tur nie ju ro ze gra ła po 5
me czów, a su ma zdo by tych punk tów

wy ło ni ła zwy cięz cę tur nie ju. Ry wa li za -
cja urzęd ni ków sta ła na wy so kim po -
zio mie. Po pię ciu ko lej kach, z rów ną ilo -
ścią punk tów, na cze le ta be li
z do rob kiem 10 punk tów, pla so wa ły
się dru ży ny Urzę du Mar szał kow skie go
Wo je wódz twa Opol skie go i dru ży -
na go spo da rzy UM w Nie mo dli nie
i UG w Tu ło wi cach, a więc o zwy cię -
stwie zgod nie z re gu la mi nem za de cy -
do wał bez po śred ni po je dy nek, w któ -
rym lep si oka za li się sa mo rzą dow cy
z Nie mo dli na i Tu ło wic (2:0 zwy cię -
stwo go spo da rzy).

Na za koń cze nie bur mistrz Nie mo -
dli na Mi ro sław Stan kie wicz wrę czył
oka za łe pu cha ry wszyst kim ze spo łom
star tu ją cym w im pre zie. W tur nie ju
przy zna no na gro dy in dy wi du al ne, któ -
re ufun do wał Mar sza łek Wo je wódz -
twa Opol skie go, a wy róż nie nia otrzy -
ma li: naj lep szy bram karz – To masz
Łyd ka (UMWO), naj lep szy za wod nik
– Da riusz Przy byl ski (Sta ro stwo Po wia -
to we w Prud ni ku) i król strzel ców – An -
drzej Ka miń ski (Urząd Miej ski w Klucz -
bor ku). 

Mar cin Ja nik

Suk ce sy Fo ot ball
Aca de my Nie mo dlin

Mi nął do pie ro rok od kąd szkół -
ka pił kar ska Fo ot ball Aca de my roz -
po czę ła swo ją dzia łal ność w Nie -
mo dli nie, a już ma za so bą suk ce sy
za rów no in dy wi du al ne, jak i dru ży -
no we.

Dru ży na zło żo na z za wod ni ków
rocz ni ka 2002, wspar ta dwo ma za wod -
ni ka mi z rocz ni ka 2001, (tak ze zwa lał re -
gu la min tur nie ju) wy bra ła się na da le ki
wy jazd do ma ło pol skie go Ol ku sza
na Maz da Bo roń Cup 2012 i za li czy ła
świet ny wy stęp, zaj mu jąc trze cie miej sce,
w do dat ku nie prze gry wa jąc żad ne go
me czu. Na si mło dzi pił ka rze wy gra li swo -
ją gru pę – nie ste ty za bra kło tro chę
szczę ścia w fi na ło wej czę ści tur nie ju,
w któ rej FA za li czy ła trzy re mi sy. Wcze -
śniej, ja ko je dy na dru ży na po ko na ła zwy -
cięz cę tur nie ju Or bi tę Bu kow no. Naj lep -
szym bram ka rzem tur nie ju zo stał
Bar tosz Ka ma ryk, a Do mi nik Ru snak ex
aequo z za wod ni kiem Or bi ty strze lił naj -
wię cej bra mek w tur nie ju. Na sza dru ży -
na za gra ła w skła dzie: Bar tosz Ka ma ryk,
Mi chał Żół ta niec ki, Bar tło miej Mro żek,
Ra fał Ku rat nik, Kac per Słod kow ski, Do -
mi nik Ru snak, Mi ko łaj Łysz czar czyk, Ma -
ciej Szpiech, Mi chał Kla pan i Ka mil Ru -
snak. Na le ży jesz cze do dać, że na tur niej

nie po je cha li z po wo du cho ro by, dwaj
czo ło wi za wod ni cy FA, Ma ciej Ilów i Ka -
mil Ko rze niow ski. 

Ty dzień wcze śniej FA Nie mo dlin zło -
żo na z za wod ni ków rocz ni ka 2002 za -
gra ła mi nitur niej w Tu ło wi cach, wy gry -
wa jąc go zde cy do wa nie i po ko nu jąc
swo ich ró wie śni ków z Tu ło wic dwa ra -
zy, 7-0 i 1-0.

Z ko lei na sza naj młod sza dru ży na
zło żo na z za wod ni ków uro dzo nych w la -
tach 2004 i 2005, bra ła udział w tur nie -
ju Dą bro wa Gór ni cza 2012 i za ję ła tam
szó ste miej sce, a Ka mil Ru snak wy bra ny
zo stał do naj lep szej piąt ki za wod ni ków
tur nie ju (ALL STAR – dru ży na gwiazd). FA
gra ła w skła dzie: Mar tyn ka Hor nik, Ja -
kub Ko rze niow ski, Piotr Du da, Ka mil Kre -
to wicz, Mi łosz Tu row ski, Fi lip Bru de, Ka -
mil Ru snak i Bła żej Tu row ski. W tym
tur nie ju rów nież za gra li śmy w osła bio -
nym skła dzie bez czo ło wych za wod ni -
ków: Ma te usza Kow nac kie go i Do mi ni -
ka Du ry, któ rzy z po wo du kon tu zji
i cho ro by nie po je cha li na tur niej. Tur niej
wy gra ło Za głę bie So sno wiec.

Oka zją do zo ba cze nia na szych mło -
dych pił ka rzy bę dzie II Ogól no pol ski Tur -
niej Pił ki Noż nej or ga ni zo wa ny przez Fo -
ot ball Aca de my w Nie mo dli nie 11
mar ca 2012 r. w ha li wi do wi sko wo -spor -
to wej przy uli cy Rey mon ta, na któ ry
wszyst kich ser decz nie za pra sza my.

tr

TUR NIEJ SA MO RZĄ DOW CÓW
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19Ludzie

Zdzi sław Wa sy lik z Ro gów. Ca łe ży cie
pra co wał ja ko na uczy ciel, cho ciaż po ma tu -
rze miał in ne pla ny. Du ży wpływ na je go do -
ro słe ży cie mia ła piąt ka bra ci, któ rzy wszy -
scy zo sta li na uczy cie la mi. Naj star szy,
Ka zi mierz, za szedł naj wy żej. Zo stał pro fe -
so rem Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go. On
zwią zał się z Zie mią Nie mo dliń ską, któ ra go
za uro czy ła, tak jak jej miesz kań cy. Czło wiek
wiel kie go ser ca i nie zwy kle skrom ny. Ni gdy
nie szu kał po kla sku i roz gło su. Od 1962 ro -
ku, czy li od po cząt ku po by tu i za miesz ka nia
w Ro gach, moc no za an ga żo wa ny w ży cie
spo łecz ne swo jej miej sco wo ści. Był rad nym
nie prze rwa nie przez 35 lat, co świad czy
o wiel kim za ufa niu miesz kań ców do je go
dzia łań za wo do wych i spo łecz nych. 

Za miast wy pła ty – pacz ki z UNRY

Zdzi sław Wa sy lik uro dził się w 1937 ro ku w Czornt -
ko wie w wo je wódz twie tar no pol skim. Ro dzi ce – Ma ria
i Mi chał Wa sy li ko wie wy cho wa li sze ściu sy nów. W okre -
sie woj ny, jak wszę dzie by ło cięż ko. Prak tycz nie to naj star szy brat, któ ry pra co wał
na ko lei utrzy my wał ca łą ro dzi nę. Oj ciec pra co wał do ryw czo. Po woj nie, w 1945
ro ku ca ła ro dzi na przy je cha ła do Pol ski. Przez rok Wa sy li ko wie miesz ka li w Opo lu
na uli cy Stru ga. – W tym okre sie sy tu acja w Opo lu by ła rów nież cięż ka. Bra ko wa -
ło wszyst kie go, ale żyw no ści naj bar dziej. Pa mię tam, że oj ciec w tym cza sie był szew -
cem – wspo mi na. 

Naj star szy brat Ka zi mierz ma tu rę zro bił w cza sie woj ny. Bę dąc już w Opo -
lu ukoń czył sze ścio mie sięcz ny kurs pe da go gicz ny i do stał „po sa dę” na uczy cie la
w szko le w Ma le rzo wi cach. Po ro ku ścią gnął tam ca łą ro dzi nę, bo w Opo lu już
nie moż na by ło wy żyć. Po cząt ko wo w Ma le rzo wi cach też by ło trud no, po nie waż
Ka zi mierz nie do sta wał pen sji tyl ko cza sa mi pacz ki z UNRY. Ro dzi nie po ma ga li
miesz kań cy Ma le rzo wic. Ta ka sy tu acja trwa ła oko ło pół to ra ro ku, po tem się unor -
mo wa ła. Ka zi mierz za czął otrzy my wać pen sję. Oj ciec, Mi chał Wa sy lik do stał pra -
cę ja ko ma ga zy nier w fol war ku w Ma le rzo wi cach. 

Póź niej, kie dy Ka zi mierz wy je chał, bra cia Zdzi sła wa Wa sy li ka, Bo le sław
i Hen ryk ko lej no po dej mo wa li pra cę w Ma le rzo wi cach, ja ko na uczy cie le. – Wte -
dy stwier dzi łem, że wy star czy tych na uczy cie li w ro dzi nie. Po zda niu ma tu ry
w 1956 ro ku w Nie mo dli nie chcia łem do stać się na ar chi tek tu rę. Po nie waż mia -
łem dy plom przo dow ni ka na uki, mo głem do stać się na każ dą uczel nię bez eg -
za mi nu. Ale ja chcia łem na ar chi tek tu rę, gdzie wy ma ga ny był eg za min z ry sun -
ku, a ja nie mia łem pod staw, cho ciaż ry so wać umia łem. Nie za li czy łem
eg za mi nu z ry sun ku i nie do sta łem się na ar chi tek tu rę. Póź niej przez rok jesz -
cze jeź dzi łem do ogni ska pla stycz ne go w Ny sie. Te za ję cia du żo mnie na uczy -
ły, a zwłasz cza pan Ka miń ski – mó wi Zdzi sław Wa sy lik. – Pa mię tam, Ny sa, to
wte dy by ły jesz cze ru iny. 

A jed nak na uczy ciel

– Po nie za li czo nym eg za mi nie za czą łem pra co wać w Tu ło wi cach, ja ko... na -
uczy ciel – śmie je się Zdzi sław Wa sy lik. Tam też po znał ko bie tę ży cia Ma rian nę,
z któ rą oże nił się w 1960 ro ku. W ubie głym ro ku Ma rian na i Zdzi sław Wa sy li ko -
wie ob cho dzi li Zło te Go dy. Wkrót ce do stał się na stu dium na uczy ciel skie w Opo -

lu. Po ukoń cze niu, w dal szym cią gu pra co wał i miesz kał w Tu ło wi cach oraz
na pół eta tu w nie mo dliń skim li ceum. 

W 1962 ro ku do po wsta łej sied mio kla so wej szko ły w Ro gach szu ka no kie row -
ni ka. In spek tor oświa ty za pro po no wał Zdzi sła wo wi Wa sy li ko wi sta no wi sko kie row -
ni ka szko ły. Na rok. Do pra cy w Ro gach przy szła rów nież je go żo na Ma rian na oraz
na uczy cie le Ja dwi ga Niec karz i Piotr Dą brow ski. Przez ten rok pra cy spo tka li śmy się
tu z bar dzo du żą życz li wo ścią miesz kań ców i chę cią po mo cy. To nas bar dzo uję ło
i zde cy do wa li śmy się zo stać w Ro gach, tym bar dziej, że do sta li śmy miesz ka nie. 

Ca ła ro dzi na Wa sy li ków to na uczy cie le. Naj wy żej w ka rie rze za szedł naj star -
szy brat Ka zi mierz, któ ry w 1949 ro ku od szedł ze szko ły w Ma le rzo wi cach i do -
stał się na stu dia na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim. Po ukoń cze niu uczel ni po zo stał
na niej i po świę cił się pra cy na uko wej, uzy sku jąc ty tuł pro fe so ra. Tą sa mą dro gą
po szła je go żo na Kry sty na. 

– Po zo sta łych pię ciu bra ci ukoń czy ło wyż sze stu dia na uczy ciel skie, ale pod -
czas ro dzin nych spo tkań nie roz ma wia li śmy o szko le – śmie je się Zdzi sław Wa -
sy lik. – W la tach gier kow skich naj bar dziej cie ka wi ły nas wia do mo ści „ze świa ta”,
któ re przy wo ził nam z Kra ko wa brat Ka zi mierz z żo ną. Obo je by li człon ka mi So -
li dar no ści. Wszy scy spo ty ka li śmy się na świę ta i wa ka cje u nas w Ro gach. Ka zi -
mierz z żo ną jeź dzi li po róż nych uczel niach świa ta i w cza sach cen zu ry opo wia -
da li bra ciom o rze czach bar dzo nie zwy kłych i cie ka wych. Jak ży je się
w za chod nich kra jach, ja kie są pro duk ty. 

Zdzi sław Wa sy lik nie miał więk szych kło po tów z bez pie ką i SB, cze go nie moż -
na po wie dzieć o je go bra cie Hen ry ku z Głu cho łaz, prze wod ni czą cym szkol nej So -
li dar no ści. – Nie ste ty, zmarł trzy la ta te mu – z ża lem mó wi pan Zdzi sław. – Je -
go kło po ty ze służ ba mi za czę ły się od sta nu wo jen ne go.

Bo iska, świe tli ca, ha la...

W 1964 ro ku Zdzi sław Wa sy lik roz po czy na przy szko le bu do wę bo iska
do siat ków ki, ko szy ków ki, ręcz nej i bież nię. – To był ogrom ny wy si łek. Nie by ło ta -
kich ma szyn jak dziś. Wszyst ko trze ba by ło ro bić ręcz nie. 

(ciąg dalszy na str. 20)

Lu bię pra co wać Nie ma czym się chwa lić
– skrom nie mó wi Zdzi sław Wa -
sy lik. – Ja to ro bi łem dla dzie -
ci, ro dzi ców i miesz kań ców.



Lu bię pra co wać
(dokończenie ze str. 19)

Przy rów na niu po mo gła nam tro chę ko pal nia z Gra czy. Po tem na tę gli nę lu -
dzie zwo zi li zie mię, żwir. Pra co wa li nie tyl ko miesz kań cy Ro gów, ale i Tłu sto rę bów,
Rosz ko wic i Tar ni cy. Sa mo rzut nie zor ga ni zo wa ły się gru py miesz kań ców z tych
wsi, któ re każ de go dnia pra co wa ły przy bo iskach. Z ty mi, z któ ry mi roz po czy na -
li śmy bu do wę po zo sta ło już nie wie lu... Co ro ku, 1 li sto pa da nie ste ty przy by wa mi
zni czy, któ re za pa lam na ich gro bach. To by li wspa nia li lu dzie, bar dzo życz li wi
dla nas, dla szko ły. W po wie cie nie mo dliń skim by ło to tak nie spo ty ka ne, że sta -
wia no nas za wzór współ pra cy z ro dzi ca mi. Na sze ha sło „Szko ła i dom – jed na
ro dzi na” zna ko mi cie się spraw dza ło – wspo mi na Zdzi sław Wa sy lik. W tym cza -
sie po raz pierw szy w Ro gach za bły sło świa tło ulicz ne. Ze zbiór ki miesz kań ców
zro bi li śmy so bie oświe tle nie na uli cy. I tak w cza sie otwar cia ze spo łu bo isk
przy szko le za pa li ły się ulicz ne lam py.

Zdzi sław Wa sy lik kie row ni kiem szko ły w Ro gach był do 1972 ro ku, kie dy zo -
stał gmin nym dy rek to rem szko ły w Gra czach. Je go miej sce za ję ła żo na. W 1974
ro ku za pro po no wa no mu pra cę w ów cze snym po wia to wym in spek to ra cie oświa -
ty w Nie mo dli nie, gdzie pra co wał do 1996 ro ku, m.in. ja ko in spek tor i kie row nik
wy dzia łu. Po przej ściu na eme ry tu rę, wró cił do swo jej uko cha nej szko ły w Ro gach,
gdzie na pół eta tu pra co wał jesz cze przez czte ry la ta. 

W 1970 ro ku, obok szko ły zo sta ła otwar ta świe tli ca wiej ska zbu do wa na przez
miesz kań ców. – Pra co wa li przy niej wszy scy, od dzie ci po naj star szych. Mu ra rzem
był nie ży ją cy już pan Ko wal czyk z Gór, cie ślą śp. Mie czy sław Chmu ra. Pra co wa -
li bez za pła ty, spo łecz nie. To był nasz, wspól ny wy si łek, któ ry zna lazł od dźwięk
w wo je wódz twie – mó wi pan Zdzi sław. 

Wy bu do wa na świe tli ca ofi cjal nie by ła na zy wa na ba ra kiem świe tli co wym,
gdyż mia ła być obiek tem tym cza so wym. Mimo to do trwa ła do 1997 ro ku, czy -
li 27 lat. Na miej scu zbu rzo nej świe tli cy po wsta ła ha la spor to wa. W bu do wie po -
mógł by ły ku ra tor oświa ty Fran ci szek Mi nor. – Spo tka łem się z nim w szko le w Gra -
bi nie pod czas otwar cia sa li. Pod szedł do mnie i za py tał, kie dy w Ro gach
wy bu du je my ja kąś sa lę. Mo że by po sta wić ją na miej scu świe tli cy? – Gło śno za -
sta na wia łem się. – Na pisz cie po da nie, zo ba czy my – od po wie dział. 

Po ło wę środ ków na bu do wę ha li spor to wej da ło ku ra to rium, dru gą ra da
z Nie mo dli na, któ ra bar dzo przy chyl nie usto sun ko wa ła się do na szej pro po zy cji

bu do wy. Wo je wódz ka in au gu ra cja ro ku szkol ne go 1997/98 odby ła się w Ro gach,
w no wej ha li spor to wej. 

Ukry ta pa sja

W 1972/73 w Ro gach po wsta je ośmio kla so wa szko ła pod sta wo wa i uczy się
tu pra wie 200 uczniów. Wte dy do pla ców ki za wi ta li przed sta wi cie le ko pal ni Cho -
rzów – Ba to ry z pro po zy cją, by tu zor ga ni zo wać ko lo nie dla dzie ci ze Ślą ska.

– Spodo ba ła im się na sza szko ła zlo ka li zo wa na w za byt ko wym pa ła cy ku. Nie
bez zna cze nia był oka la ją cy bu dy nek pię cio hek ta ro wy park, część sta wu prze -
ro bio na na ką pie li sko dla dzie ci i bo iska spor to we. To ich przy cią gnę ło i przez
osiem lat by ły tu ko lo nie – tłu ma czy Zdzi sław Wa sy lik. – Na pierw szym tur nu sie
prze by wa ły dzie ci z Cho rzo wa, na dru gim dzie ci z by łe go NRD. Ko pal nia du żo
nam po mo gła. Dzię ki niej ma my m.in. dro gę as fal to wą do i wo kół szko ły, wy ko -
na no wie le re mon tów szko ły. To był do bry okres dla na szej szko ły. Kie dy zmie ni -
ła się dy rek cja ko pal ni, kon tak ty z Cho rzo wem urwa ły się.

Przez kil ka na ście lat Zdzi sław Wa sy lik wy da wał bez płat ny in for ma tor wiej -
ski, któ ry był wręcz roz chwy ty wa ny przez miesz kań ców i czy ta ny „od de ski do de -
ski”. – Te raz w do bie po wszech nej do stęp no ści do me diów i kom pu te rów nie ma
już ta kiej po trze by – uwa ża. 

Zdzi sław Wa sy lik nie chce mó wić
o swo ich za słu gach, ale wciąż pod kre śla
nie sa mo wi te za an ga żo wa nie ro dzi ców
i miesz kań ców Ro gów. Ra zem z ni mi Zdzi -
sław Wa sy lik pra cu je od 1962 ro ku, kie dy
przy je chał tu, ja ko mło dy na uczy ciel i kie -
row nik szko ły. Po la tach jest tu trak to wa ny,
ja ko „swój”.

Ma ło, kto wie o in nej pa sji Zdzi sła wa
Wa sy li ka, któ rą re ali zu je w za ci szu do mu.
Jest nią ma lar stwo. W jed nym z po ko jów
ma swo ją pra cow nię, gdzie ma lu je ob ra zy
tech ni ką olej ną. Ma ich po kaź ny zbiór,
z któ rych moż na urzą dzić nie zwy kłą wy sta -
wę. Gdy by tyl ko dał się na nią na mó wić…
– Nie ma czym się chwa lić – skrom nie mó -
wi. – Ja to ro bię dla sie bie.

Je rzy Pie trasz ko


