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

gru dnio we wy da nie „Pul su
Nie mo dli na”, w któ rym czuć
at mos fe rę zbli ża ją cych się
świąt. Two rzą ją za miesz czo -
ne ży cze nia oraz re la cje z od -
wie dzin świę te go Mi ko ła ja.
Jest tak że ar ty kuł pod su mo -
wu ją cy ak cję Szla chet nej
Pacz ki, któ ra już po raz dru -
gi po mo gła w na szej gmi nie
wie lu po trze bu ją cym ro dzi -
nom, jak i dar czyń com, my -
śleć o Świę tach Bo że go Na ro -
dze nia z ra do ścią.

Za pra sza my do lek tu ry
re la cji z świę ta gór ni cze go sta -
nu – Bar bór ki oraz pod su mo -
wa nia ob cho dów 70. rocz ni -
cy lu do bój stwa na Wo ły niu.
Za miesz cza my tak że wspo -
mnie nie o ppłk. Mi ro sła wie Ło -
ziń skim, któ ry był jed nym
z obroń ców Prze bra ża. 

Za chę ca my do prze czy -
ta nia wy wia dów. Roz ma wia -
my z Elż bie tą i Ma riu szem
Woź nia ka mi o ich hi sto rycz nej
pa sji i Ka ba re tem Mło dych
Pa nów o by ciu w ka ba re cie
i te le wi zji. 

Po nad to w świą tecz nym
„Pul sie Nie mo dli na” od naj -
dzie cie Pań stwo prze pi sy
na naj lep sze go, czy li nie mo -
dliń skie go kar pia, któ rych
war to spró bo wać w te świę ta.
Za pra sza my rów nież do lek tu -
ry ar ty ku łów i in for ma cji o bie -
żą cych spra wach i wy da rze -
niach spor to wych, z ży cia bi -
blio te ki i nie mo dliń skich szkół.

Pro si my  przy jąć 
naj ser decz niej sze 

ży cze nia 
pięk nych świąt Bo że go

Na ro dze nia, 
ro dzin ne go cie pła, 

a pod cho in ką
pre zen tów. 

Wszel kiej po myśl no ści 
w no wym ro ku 2014 

ży czy

Ka ta rzy na Pa szu la -Gryf
Dy rek tor Ośrod ka Kul tu ry

w Nie mo dli nie
wraz z pra cow ni ka mi

W GRUDNIU
I STYCZNIU
ZA GROSZE • zimne ognie

• fajerwerki
• świeczki

Niemodlin, ul. Opolska 14, tel. 77 460 74 66
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4 grud nia – w dniu wspo mnie nia
pa tron ki, św. Bar ba ry – gór ni cy ko -
pal ni Ba zalt -Gra cze ob cho dzi li
swo je świę to.

Uro czy sto ści roz po czę to mszą świę tą. W na bo żeń -
stwie od pra wia nym w pa ra fial nym ko ście le uczest ni czy li,
w ga lo wych mun du rach, pra cow ni cy „ka mion ki” i ich ro -
dzi ny. Ko lej nym punk tem ob cho dów świę ta by ło uro czy ste
spo tka nie w Za kła do wym Do mu Kul tu ry w Gra czach. Pre -
zes spół ki, An drzej Miś ta, przy wi tał przy by łą brać gór ni -
czą z ro dzi na mi oraz sa mo rzą dow ców gmi ny Nie mo dlin,
pro bosz cza gra czew skiej pa ra fii i dy rek to rów przed szko -
la i szkół z Gra czy. 

– Bar bór ka pra wie koń czy rok ka len da rzo wy i rok pro -
duk cyj ny, któ ry był bar dzo trud ny dla ko pal ni. Na tę chwi -
lę za mknę li śmy tzw. po le A wy ro bi ska, z któ re go wy do by -
li śmy od 1946 ro ku ok. 8 mi lio nów ton, na gru bość ska ły oko ło osiem dzie się ciu
me trów. Prze szli śmy na po ziom B i roz po czę li śmy ostat ni po ziom eks plo ata cyj ny
na na szym wy ro bi sku, na po zio mie 89 me trów n. p. m. Być mo że za koń czy się on
na 70. lub 65. me trze n. p. m. Jest to ostat ni po ziom, któ ry po zwo li nam wy dłu żyć
ży wot ko pal ni. Mam na dzie ję, że bę dzie on jak naj dłuż szy – po wie dział pre zes Miś -
ta. – Fe dro wa nie ostat nie go po zio mu nie po zwa la za po mnieć, że po wo li bę dzie my
mu sie li ra dzić so bie bez ko pal ni. W tym ro ku pierw szy raz w na szej hi sto rii prze -
kro czy li śmy 100 tys. ton mie sza nek, któ re ni gdy nie by ły na szą waż ną pro duk cją.
Rów nież prze kro czy li śmy 100 tys., ale me trów sze ścien nych, pro duk cji sty ro pia nu.
Te dwa dzia ły pro duk cyj ne po zwa la ją nam opty mi stycz niej pa trzeć w przy szłość.
Ży czę nam wia ry, na dziei i mi ło ści. Wia ry w to, że bę dzie nam le piej. Na dziei, że
zro bi my coś no we go i ko pal nia bę dzie ży ła dłu żej, niż so bie wy obra ża my oraz mi -
ło ści mię dzy bra cią gór ni czą, mię dzy ro dzi na mi. Na szczę ście pa tron ka na sza czu -

wa ła i nie by ło żad nych wy pad ków, któ re za li czy li by śmy do nie szczęść. Dzię ku je my
jej za to i za wszyst ko, co osią gnę li śmy.

Po ży cze niach od pre ze sa Ba zal tu -Gra cze przy szedł czas na wrę cze nie dy plo -
mów i na gród za słu żo nym pra cow ni kom ko pal ni, wśród któ rych zna lazł się sam An -
drzej Miś ta, przepracowawszy 40 lat w gór nic twie.

Ży cze nia dla gra czew skie go sta nu gór ni cze go zło ży li za stęp ca bur mi strza
Bar tło miej Ko strze wa oraz prze wod ni czą cy RM Ma riusz Niec karz. – Wszyst kim pra -
cow ni kom skła dam ży cze nia bez piecz nej, spo koj nej pra cy, suk ce sów za wo do wych
i oso bi stych, a tak że wszel kiej po myśl no ści i wy trwa ło ści. Niech gór ni cze szczę ście
was ni gdy nie opusz cza. Szczęść Bo że gór ni czej bra ci – ży czył Bar tło miej Ko strze -
wa w imie niu władz sa mo rzą du.

Po ofi cjal nej czę ści bar bór ko wych uro czy sto ści na stą pił wy stęp ar ty stycz ny dzie -
ci z przed szko la, szko ły pod sta wo wej i gim na zjum w Gra czach. Re cy to wa ne i śpie -
wa ne ży cze nia od naj młod szych, pły ną ce ze sce ny, spo tka ły się z en tu zja zmem ze -
bra nych, a śmiech wy wo łał skecz za pre zen to wa ny przez gim na zja li stów. W do brych
hu mo rach go ście i go spo da rze uda li się na to ast i po czę stu nek.

Od zna cze ni:

Za 40 lat pra cy w gór nic twie „Zło tą od zna kę” i dy plom ho no ro wy oraz za 40
lat nie na gan nej pra cy w fir mie Ba zalt -Gra cze na gro dę pie nięż ną otrzy ma li: An drzej
Miś ta, Sta ni sław Li twin, Ta de usz Wa liń ski.

Za 35 lat pra cy w gór nic twie „Srebr ną od zna kę” i dy plom ho no ro wy oraz za 35
lat nie na gan nej pra cy w fir mie Ba zalt -Gra cze na gro dę pie nięż ną otrzy ma li: Lech
Ban drow ski, Ro bert Dres sler, Mie czy sław Do bro czyń ski, Jan Jusz czy szyn, Piotr
Jusz czy szyn, Zbi gniew Kor do wi na, Kry sty na Li twin, Adam Nie dziej ko, An na Ostrow -
ska, Bro ni sław Ślu sa rek, Ro za lia Świercz.

Za 30 lat nie na gan nej pra cy w fir mie Ba zalt -Gra cze na gro dę pie nięż ną otrzy -
ma li: Krzysz tof Czu bak, Jó zef Jur kie wicz, Ma rian Le cho wicz, Kry sty na Ryn dak, Eu -
ge niusz Szam szur.

Za 25 lat nie na gan nej pra cy w fir mie Ba zalt -Gra cze „Brą zo wą od zna kę”, dy -
plom ho no ro wy, zło ty ze ga rek i na gro dę pie nięż ną otrzy ma li: Adam Roż nia tow ski,
Ja cek Wi tos.

Za 25 lat pra cy w fir mie Ba zalt -Gra cze „Brą zo wą od zna kę”, dy plom ho no ro -
wy i na gro dę pie nięż ną otrzy mał Ka zi mierz Zbi ciak.

Pra cow ni cy od cho dzą cy na eme ry tu rę i ren tę, któ rzy za dłu go let nią pra cę w fir -
mie Ba zalt -Gra cze otrzy ma li pa miąt ko wy gra wer ton i na gro dę pie nięż ną: Pa weł
Bar tec ki (24 la ta pra cy), Wła dy sław Ję drze jow ski (36 lat pra cy), Alek san der No sko
(34 la ta pra cy), Ze non Sa mek (36 lat pra cy), Mi chał Szur gut (37 lat pra cy).

Od zna cze nia Związ ku Za wo do we go Gór ni ków w Pol sce
przy spół ce Ba zalt -Gra cze.

Ho no ro we Kor dy otrzy ma li: Ma rian Le cho wicz, Zyg munt Bąk.
Za za słu gi dla ZZG „Zło tą od zna kę” otrzy mał Adam Mic kie wicz, „Srebr ną od -

zna kę” otrzy mał Adam Nie dziej ko, zaś „Od zna cze nie Kon fe de ra cji” otrzy mał Bog -
dan Ju dasz. mk

Bar bór ka w Gra czach

Odznaczeni pracownicy kopalni

Występ artystyczny



3 grud nia w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie od by -
ło się spo tka nie po świę co ne tra ge dii Kre sów
Wschod nich w 70. rocz ni cę zbrod ni na Wo ły niu.

Bur mistrz Nie mo dli na Mi ro sław Stan kie wicz do ko nał pod su mo wa nia wy da -
rzeń, ja kie mia ły miej sce w Nie mo dli nie w związ ku z ob cho da mi tej tra gicz nej rocz -
ni cy. W swo im wy stą pie niu na wią zał do wy da rzeń ta kich, jak: po wo ła nie w kwiet -
niu 2012 ro ku ze spo łu ds. ob cho dów 70. rocz ni cy mę czeń stwa Po la ków na Wo ły niu
i Kre sach Po łu dnio wo -Wschod nich. W skład te go ze spo łu we szli m.in. rad ni ra dy
miej skiej, kie row nic two urzę du mia sta, kie row ni cy gmin nych jed no stek or ga ni za -
cyj nych, przed sta wi cie le gmin nych or ga ni za cji spo łecz nych. Za da niem ze spo łu by -
ło usta le nie prze bie gu wy da rzeń zwią za nych z przy pa da ją cą w 2013 ro ku 70. rocz -
ni cą zbrod ni na Wo ły niu oraz 730-le ciem lo ka cji Nie mo dli na.

W dniu 7 mar ca 2013 r. w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie od by ło się pierw sze
spo tka nie au tor skie z Mar kiem Ko prow skim, au to rem ksią żek „Wo łyń. Epo pe ja pol -
skich lo sów 1939–2013”, któ re ho no ro wym pa tro na tem ob ję ła gmi na Nie mo dlin.

Na prze ło mie kwiet nia i ma ja ogło szo no sie dem kon kur sów zwią za nych z mę -
czeń stwem Po la ków na Wo ły niu dla wy cho wan ków przed szko li, uczniów szkół

pod sta wo wych, gim na zjal nych i po nad -
gim na zjal nych oraz na uczy cie li. Na gro -
dy dla zwy cięz ców tych kon kur sów zo -
sta ły wrę czo ne pod czas ob cho dów Dni
Nie mo dli na w czerw cu 2013 r.

W dniu 11 lip ca 2013 r. w Nie mo -
dli nie od by ły się uro czy sto ści zwią za ne
z ob cho da mi 70. rocz ni cy lu do bój stwa
Po la ków na Wo ły niu i Kre sach Po łu dnio -
wo –Wsch., któ re roz po czę to mszą świę -
ta w ko ście le w Nie mo dli nie w in ten cji
po mor do wa nych Po la ków na Wo ły niu.
Na stęp nie od był się uro czy sty apel
pod po mni kiem Lu dwi ka Ma li now skie go
na Pla cu Obroń ców Prze bra ża w Nie mo dli nie, z udzia łem Kom pa nii Ho no ro wej
Woj ska Pol skie go – 10 Opol skiej Bry ga dy Lo gi stycz nej, przed sta wi cie li władz rzą -
do wych i sa mo rzą do wych, kom ba tan tów, za pro szo nych go ści. Uro czy sto ści za -
koń czy ło spo tka nie z Ja nem Waj ma nem do ty czą ce je go naj now szej książ ki pt.
„Nie wdzięcz ne lo sy Do li nia ków”, opar tej na oso bi stych wspo mnie niach au to ra,
któ ry był na ocz nym świad kiem mor du, ja kie go do ko na li ukra iń scy na cjo na li ści
na je go oj cu w cza sie Wi gi lii 1944 r.

Na stęp nie bur mistrz za pro sił ze bra nych w Ośrod ku Kul tu ry miesz kań ców
Nie mo dli na na spo tka nie z Mar kiem Ko prow skim, au to rem ksią żek „Wo łyń.
Epo pe ja pol skich lo sów 1939-2013. Akt I -III” oraz „27 Wo łyń ska Dy wi zja Pie cho -
ty Ar mii Kra jo wej”.

– Jest mi nie zmier nie mi ło, że mo gę być u was po raz dru gi i mó wić o swo -
ich książ kach. Kie dy je cha łem do Nie mo dli na, za sta na wia łem się, czy ta kie spo -
tka nie ma sens, czy bę dzie to ko goś in te re so wać. Przy po mnia łem so bie wte dy dys -
ku sję, ja ką pro wa dzi li śmy w wy daw nic twie. Jed na z osób przy po mnia ła cy tat
z „We se la” Sta ni sła wa Wy spiań skie go: „My śmy wszyst ko za po mnie li; me go
dziad ka pi łą rżnę li…My śmy wszyst ko za po mnie li”. Uwa żam, że po win ni śmy pie -
lę gno wać pa mięć o na szych przod kach. Zwłasz cza, że część miesz kań ców Nie -
mo dli na to są Wo ły nia cy. Tu taj zo sta li osie dle ni obroń cy Prze bra ża. Tu taj jest po -
mnik Lu dwi ka Ma li now skie go – po wie dział Ma rek Ko prow ski.

Dwa pierw sze to my książ ki Ko prow skie go otrzy ma ły na gro dę czy tel ni ków dla
naj lep szej książ ki po pu lar no nau ko wej opo wia da ją cej o XX -wiecz nej hi sto rii Pol -
ski, w kon kur sie Książ ka Hi sto rycz na Ro ku, or ga ni zo wa nym przez In sty tut Pa mię -
ci Na ro do wej, TVP i Pol skie Ra dio. Au tor przy go to wu je ko lej ne to my, któ re zo sta -
ną opu bli ko wa ne na wio snę przy szłe go ro ku. Na spo tka niu Ma rek Ko prow ski
omó wił za war tość wy da nych pu bli ka cji, ze szcze gól nym uwzględ nie niem lo sów
Po la ków na Wo ły niu i okru cień stwa, ja kie go do świad czy li ze stro ny ukra iń skich
na cjo na li stów.

W dal szej czę ści spo tka nia wy stą pił An drzej Ko ziar z Od dzia ło we go Biu ra
Edu ka cji Pu blicz nej In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej we Wro cła wiu – De le ga tu ra
w Opo lu, pod ty tu łem „Wo łyń 1943 – trud na pa mięć”, uzu peł nia jąc wy stą pie nie
swo je go przed mów cy.

Na za koń cze nie spo tka nia wy świe tlo ny zo stał film do ku men tal ny z 2009
ro ku „By ło so bie mia stecz ko...”, opo wia da ją cy o hi sto rii Ki sie li na, mia stecz ka
na Wo ły niu, w któ rym do cza sów II woj ny świa to wej ży ło w zgo dzie kil ka na -
ro do wo ści: Po la cy, Ukra iń cy, Ży dzi, Niem cy, Cze si. Mia stecz ko by ło za moż ne,
do brze pro spe ro wa ło, sta no wi ło też sil ny ośro dek ariań ski na tych zie miach.
Znaj do wa ła się tam dru kar nia i bi blio te ka, dzia ła ła tłocz nia ole ju, go rzel nia,
ce giel nia, mle czar nia. Dziś po daw nej świet no ści zo sta ło nie wie le, cho ciaż zie -
mie tam uro dzaj ne. Przed wo jen nej mie szan ki na ro dów też już nie ma. Miesz -
ka ją tam sa mi Ukra iń cy. Za to po śród zie le ni wciąż sto ją ru iny ko ścio ła, któ -
ry był miej scem i nie mym świad kiem tra ge dii, ja ka ro ze gra ła się w Ki sie li nie 11
lip ca 1943 r. Te go dnia na cjo na li ści ukra iń scy, wła śnie w mu rach świą ty ni, bru -
tal nie wy mor do wa li część pol skich miesz kań ców Ki sie li na. Resz ta ra to wa ła się,
ucho dząc na za wsze z ro dzin nej zie mi. Nar ra to ra mi fil mu jest ro dzi na Dęb -
skich: Krze si mir Dęb ski, je go mat ka Anie la, brat Wi sław, syn Ra dzi mir oraz bra -
ta ni ca Ule sła wa Lu bek.

Re na ta Szew czyk
mk
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Spotkanie podsumowujące
obchody 70. rocznicy
ludobójstwa na Wołyniu

Marek Koprowski



Aktualności 5

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)

Godziny przyjęć: pon., wt., czw.: 14:00-18:00; śr., pt.: 10:00-14:00

Rejestracja pod nr tel. 692-712-944

Kontrakt z NFZ dla dorosłych, dzieci i młodzieży do lat 18 

Pizzeria Primavera
Wesołych świąt

i szczęśliwego nowego roku 2014
Czynna w okresie świątecznym

24 XII nieczynne • 25 XII nieczynne
26 XII od 14.00 do 22.00

31 XII nieczynne
1 stycznia 2014 od 14.00 do 22.00

Już otwarte!
L’real EXPERT & CAFÉ
Nowy salon fryzjersko-kosmetyczny

Niemodlin, ul. Poprzeczna 2-4 (przy targowisku)

Te go rocz ny fi nał
Szla chet nej Pacz ki
w re jo nie Nie mo dli -
na prze rósł na sze
naj śmiel sze ocze ki -
wa nia. Pacz ki tra fi -
ły do trzy dzie stu pię -
ciu ro dzin za miesz -
ku ją cych gmi ny Nie -

mo dlin i Tu ło wi ce. Śred nia war tość każ dej
z przy go to wy wa nych przez dar czyń ców pa -
czek to pra wie 3 000 zł. W su mie uda ło się
zor ga ni zo wać i prze ka zać po moc o łącz nej
war to ści 101 010 zł.

Jed ną pacz kę śred nio przy go to wy wa ły trzy dzie -
ści dwie oso by, co świad czy o wiel kim za an ga żo wa -
niu dar czyń ców, ich krew nych i zna jo mych. Nie bę -
dzie my rów nież ukry wać, że do te go wy ni ku
przy łą czy ły się szko ły i przed szko la, któ rych pod -
opiecz ni wraz z ro dzi ca mi i gro nem pe da go gicz nym
oka za li wie le ser ca i hoj no ści. 

– Dla na szych dzie ci przy go to wy wa nie pacz ki to
wspa nia ła lek cja dzie le nia się z in ny mi. Mia ły one
oka zję zo ba czyć na wła sne oczy, jak wspa nia ły pre zent
mo gli śmy przy go to wać dzię ki te mu, że nie mal każ dy
coś przy niósł. Zo ba czy ły, że ra zem mo że my wię cej
i le piej po ma gać – mó wi jed na z na uczy cie lek ko or dy -
nu ją cych zbiór kę w szko le.

Ma ga zyn Szla chet nej Pacz ki zo stał zor ga ni zo wa -
ny w Ze spo le Szkół w Nie mo dli nie. Przy go to wy wa ne
przez dar czyń ców pre zen ty gro ma dzo ne by ły już
od po cząt ku mie sią ca. Jed nak punk tem kul mi na cyj -
nym był week end siód me go i ósme go grud nia, kie dy
to od ra na dar czyń cy z po mo cą wo lon ta riu szy za peł -
nia li ma ga zyn. Wcho dzą ce do nie go oso by nie mo gły
uwie rzyć, wi dząc pral ki, lo dów ki, wan nę, wer sal ki i łóż -
ka, sza fę i, oczy wi ście, pię trzą ce się na sto łach prze -
pięk nie opa ko wa ne pacz ki. 

– To by ło praw dzi we sza leń stwo. Od bie ra ło
nam mo wę ze zdu mie nia, kie dy wi dzie li śmy dar -
czyń ców wno szą cych ko lej ne pa kun ki. Wi dać by ło,
jak bar dzo sta ra li się o speł nie nie jak naj więk szej

licz by po trzeb każ dej z ro dzin. Za dba li tak że o opa -
ko wa nie ich tak, że by wy glą da ły jak praw dzi we pre -
zen ty. To by ło coś na praw dę pięk ne go i bu du ją ce go,
a prze ka zy wa nie ta kich pre zen tów ro dzi nom to
praw dzi wa przy jem ność – opo wia da jed na z wo lon -
ta riu szek Szla chet nej Pacz ki.

– Sta ra li śmy się jak mo gli śmy, że by speł nić wszyst -
kie po trze by na szej ro dzi ny. Wie dzie li śmy, że to są
prze cież lu dzie, któ rym w ży ciu jest te raz bar dzo cięż -
ko i że pew nie li czą na na szą po moc. Bar dzo je ste śmy
cie ka wi, czy nasz pre zent speł nił ocze ki wa nia ro dzi ny.
Cie szy my się, że mo gli śmy po móc. Te raz z nie cier pli -
wo ścią bę dzie my cze kać na in for ma cję i re la cję od wo -
lon ta riusz ki z prze ka za nia pacz ki – zwie rza się je den
z dar czyń ców.

Dwa fi na ło we dni Szla chet nej Pacz ki to czas
bar dzo in ten syw nej pra cy sie dem na stu wo lon ta riu -
szek, któ re przej mo wa ły pacz ki od dar czyń ców i od -
wie dza ły swo je ro dzi ny, za wo żąc im pre zen ty. Pa ni
Ka sia wspo mi na:

– Prze ka zy wa nie ro dzi nom pa czek to naj przy -
jem niej szy mo ment w ca łym pro jek cie. Emo cje, któ -
re prze ży wa ją ro dzi ny udzie la ją się oczy wi ście i nam.
Ra zem z ni mi cie szy my się, czę sto pła cze my, a cza -
sem i my nie wie my, co po wie dzieć, kie dy wspól nie
roz pa ko wu je my pacz ki. Prze cież sa mi do koń ca nie
wie my, ja ką pacz kę przy go to wał dar czyń ca i dla
nas to rów nież jest nie spo dzian ka. To ogrom ny ła du -
nek po zy tyw nej ener gii. Jed na z dziew czy nek z ro dzi -
ny, któ rej prze ka zy wa łam pacz kę, za py ta ła czy je ste -

śmy po moc ni ka mi świę te go Mi ko ła ja. Wła śnie tro -
chę tak to wszyt ko wy glą da: ma ga zyn z pięk ny mi
pre zen ta mi, któ re są zma te ria li zo wa ny mi ma rze -
nia mi na szych ro dzin. Po tem za ła du nek do na szych
aut (ta ki współ cze sny sub sty tut sań) i ob ser wo wa -
nie, jak ma rze nia się speł nia ją przy roz pa ko wy wa -
niu ko lej nych pre zen tów. Ty le, że to nie świę ty Mi ko -
łaj. To praw dzi wi lu dzie do brej wo li, któ rym nie jest
obo jęt ny los dru gie go czło wie ka. Lu dzie, któ rzy ma -
ją wiel kie ser ca.

Li der ka na sze go ze spo łu wo lon ta riu szy Szla chet -
nej Pacz ki, Ta tia na Śnie żek, nie kryła ra do ści:

– Trzy na sty fi nał za na mi i je ste śmy bar dzo szczę -
śli wi, że uda ło nam się po móc tak wie lu ro dzi nom
i oso bom w po trze bie. Je ste śmy ogrom nie wdzięcz ni
wszyst kim dar czyń com oraz oso bom, któ re za an ga żo -
wa ły się w po moc re ali za cji Szla chet nej Pacz ki. Dzię -
ku je my dy rek cji Ze spo łu Szkół za udo stęp nie nie nam
po miesz czeń i In ter ne tu oraz uczniom za po moc
w prze no sze niu pa czek i przy go to wa niu ma ga zy nu
i ka wia ren ki. Wszyst kim na szym wspa nia łym kie row -
com bu sów, bez któ rych niemoż li we by ło by do star cza -
nie tych wszyst kich lo dó wek, pra lek, wer sa lek i in -
nych darów wielkogabarytowych. Dzię ku je my tak że
oso bom, dla któ rych to wszyt ko przy go to wy wa li śmy,
za ich cu dow ne emo cje oraz lek cje wraż li wo ści i otwar -
to ści na dru gie go czło wie ka. Wszyst kich, któ rzy nie
zdo ła li włą czyć się do pro jek tu w tym ro ku, za pra sza -
my do Szla chet nej Pacz ki za rok.

Ka ta rzy na Krzy ża now ska

Fi nał Szla chet nej Pacz ki w Nie mo dli nie



Elż bie ta i Ma riusz Woź nia ko wie
od lat opi su ją i po pu la ry zu ją hi -
sto rię daw ne go po wia tu nie mo -
dliń skie go. Wy da li o Nie mo dli -
nie dwie książ ki: „Pocz tów ka
z Nie mo dli na” oraz „W kra inie
nie mo dliń skich sta wów”. Ich stro -
na in ter ne to wa www.nie mo -
dlin.org ma pra wie 6,5 mln od -
słon. W tym ro ku zo sta li uho no -
ro wa ni sta tu et ką Zło te go So ko ła.

Ma rek Krzy ża now ski: Jak za czę ło się za -
in te re so wa nie hi sto rią i kie dy? Czy w cza sie
lek cji w szko le pod sta wo wej?

Elż bie ta Woź niak: Nie po wiem, że bym
nie lu bi ła hi sto rii. W szko le pod sta wo wej na hi sto -
rii słu cha ło się opo wia dań, któ re, jak w ki nie al bo
te atrze, moż na by ło zo ba czyć, ła two wy obra zić. To

by ło coś fan ta stycz ne go. Za to ze szko ły śred niej
za pa mię ta łam tyl ko pro gra my par tii po li tycz nej.
Głów nie to mi utkwi ło w pa mię ci i do dzi siaj te go
nie cier pię, jak śni się po no cach. Na to miast resz -
ta przy szła póź niej, po nie waż my je ste śmy z rocz -
ni ka, któ ry w szko le uczył się cze goś, co póź niej oka -
za ło się, że nie by ło praw dą i ta hi sto ria by ła zu -
peł nie in na. I że by do wie dzieć się cze goś, trze ba
by ło sa me mu ją po zna wać.

Ma riusz Woź niak: Ja za wsze by łem ra czej
„ści słow cem”, ale hi sto rię lu bi łem. Jed nak na praw dę
historia mnie za in te re so wa ła w ro ku dzie więć dzie sią -
tym, kie dy prze czy ta łem „Cień Łam bi no wic” Ed -
mun da No wa ka i od kry łem, że kil ka ki lo me trów od Tu -
ło wic by ło strasz ne miej sce, gdzie mor do wa no lu dzi.
Wte dy za czą łem zgłę biać hi sto rię, któ ra naj bar dziej
mnie in te re su je – hi sto rię przej ścia, nie miec ko -pol ską,
czy li po ło wa lat czter dzie stych ubie głe go wie ku. Ist -
nia ło tu taj pań stwo nie miec kie, ich kul tu ra, bu dow -
le, któ re zo sta wi li po so bie. I na gle przy cho dzi rok czter -
dzie sty pią ty, ko niec woj ny. Wcho dzą Ro sja nie,
a za ni mi Po la cy, któ rzy przej mu ją wszyst ko. Wła śnie

szcze gó ły te go mo men tu przej ścia naj bar dziej mnie
cie ka wią – jak to by ło. Nie in te re su je mnie daw na hi -
sto ria. Ow szem, jest to cie ka we i war to ją znać. Ale
interesują mnie la ta trzy dzie ste, czter dzie ste, pięć dzie -
sią te ubie głe go wie ku.

EW: Mo że też przy czy ni ło się do te go to, że nie
moż na by ło wcze śniej o niej mó wić. Ten te mat był
po mi nię ty.

MW: Nas uczo no, że by ły tu taj sta re pia stow skie
zie mie, póź niej nic i w za sa dzie w czter dzie stym pią -
tym przy szła kul tu ra.

Żad nych Cze chów, żad nych Niem ców.
MW: Wy cho dzi ło na to, że Niem cy, któ rzy tu taj

miesz ka li i bu do wa li Nie mo dlin, to by li źli lu dzie, o któ -
rych le piej nie mó wić.

Wa sze za in te re so wa nie hi sto rią to nie ty -
le ucze nie się jej, a bar dziej od kry wa nie ta -
jem ni cy – jak by ło na praw dę.

MW: Ta ka by ła ów cze sna po li ty ka, że sta ra no się
za trzeć nie miec kość tych te re nów.

EW: Nie ma my ro dzin nych po wią zań z Nie mo -
dli nem. Na si ro dzi ce przy je cha li tu taj po woj nie.
Więc by ło to dla nich zu peł nie ob ce miej sce i nie mo -
gli od dziad ków po znać je go hi sto rii, jak w nie któ rych
ro dzi nach, gdzie prze ka zu je się ją w opo wie ściach ro -
dzin nych. Mu sie li śmy na wła sną rę kę szu kać źró deł, po -
zna wać lu dzi, któ rzy mo gli pa mię tać lub znać hi sto rię
sprzed czter dzie ste go pią te go.

MW: W ogó le tych lu dzi bar dzo ma ło zo sta ło. Te -
raz w za sa dzie nie ma z kim roz ma wiać.

W tym wszyst kim wi dzę chęć od kry wa -
nia hi sto rii dla sie bie, a nie tylko realizowania
się w pi saniu i pu bli ko waniu.

MW: Tak, zba dać, do wie dzieć się. Je stem z za -
wo du nie tyl ko in ży nie rem, ale tak że ofi ce rem po li -
cji, więc to by ło tro chę jak śledz two – usta lić, jak to
by ło na praw dę.

Nie skoń czył pan żad nych stu diów hi sto -
rycz nych?

MW: Żo na jest in ży nie rem. Ja je stem in ży nie -
rem. A hi sto ria to ko nik, hob by, rzecz cał kiem ubocz -
na. Ja ko pra cę in ży nier ską ro bi łem pro jekt prze twor -
ni ka dud nie nio we go. Póź niej pra co wa łem w po li cji
w wy dzia le in for ma tycz nym, te le ko mu ni ka cyj nym,
a w do mu czy ta łem, szu ka łem. Hi sto ria to by ła ta -
ka od skocz nia. Kie dy po sze dłem na eme ry tu rę, to
mia łem wię cej cza su.

Czy mó wią o pa nu hi sto ryk?
MW: Tak, sły sza łem to wie le ra zy. Nie je stem

hi sto ry kiem. Czu ję się bar dziej re gio na li stą. Cho ciaż,
gdy by prze li czyć dwa dzie ścia lat zaj mo wa nia się hi -
sto rią na wy kształ ce nie uni wer sy tec kie, to miał bym
czte ry fa kul te ty.

EW: Dok to rat (śmiech).
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Hi sto ria to by ła od skocz nia



Słu cha cze od czy tu al bo czy tel ni cy wa -
szych ksią żek wi dzą efekt fi nal ny. Jak wy glą -
da przy go to wa nie pu bli ka cji?

EW: Na pew no trze ba opie rać się na róż nych źró -
dłach, nie tyl ko na tym, co ktoś po wie dział, bo po Nie -
mo dli nie krą żą róż ne hi sto rie. To trze ba zwe ry fi ko wać.

MW: Źró dła pi sa ne, książ ki, bi blio te ki cy fro we. Aku -
rat w te ma tach, któ re nas in te re su ją, pod sta wą jest li -
te ra tu ra nie miec ko ję zycz na.

EW: Dla te go po dró żu je my za gra ni cę. Dwa ra -
zy by li śmy w bi blio te ce w König swin ter ko ło Bon [na
zdjęciu obok]. Zna my rów nież dy rek to ra Mu zeum Zie -
mi Gór no ślą skiej w Ra tin gen.

MW: Cen nym źró dłem wie dzy o daw nym po wie -
cie nie mo dliń skim są ka len da rze nie mo dliń skie – Fal -
ken ber ger He imat ka len der, wy da wa ne od 1926
do 1942 ro ku, pi sa ne go ty kiem, któ ry cięż ko się czy -
ta. Pi sa li je lu dzie za ko cha ni w tym re gio nie. Znaj du -
ją się w nich le gen dy, wier sze lu do wych po etów, wie -
le róż nych in for ma cji. Po pro stu ko pal nia wie dzy. 

EW: Z ga zet nie miec kich czer pie my spi sa ne re la -
cje świad ków, a tak że od osób pry wat nych, któ re przy -
sy ła ją nam swo je wspo mnie nia.

MW: Na sza stro na in ter ne to wa www. nie mo dlin.
org jest w czę ści dwu ję zycz na. Dla te go du żo Niem -
ców do nas pi sze: jed ni pi szą, że im coś się po do ba,
in ni, bo ma ją pre ten sje, jesz cze in ni, że by coś prze ka -
zać. Tak np. do sta li śmy opis uciecz ki przed Ro sja na -
mi w czter dzie stym pią tym od wła ści cie la tar ta ku w Sie -
dli skach. Dzię ki stro nie są kon tak ty. Jed nak pra ca
nad nią jest cza so chłon na – przy go to wa nie i opra co -
wa nie ma te ria łów. Po za tym utrzy mu je my ją za na sze

pie nią dze, po nie waż mu si my opła cić miej sce na ser -
we rze. Ko rzy sta nie ze stro ny jest nie od płat ne i my nie
ma my z te go żad nych pro fi tów.

Spo ty ka cie się z oso ba mi, któ re tu taj kie -
dyś miesz ka ły. Ja kie są ich re ak cje na od wie -
dza ne miej sca?

MW: Trud no po wie dzieć. Tak na praw dę nie wie -
my, co so bie my ślą. Wie my tyl ko, co mó wią, a mó -
wią po zy tyw nie. Jak ktoś jest kul tu ral ny, to nic złe go
nie po wie.

EW: Pa mię tam, przy je cha ła do Nie mo dli na An -
drea z Münster, aby szu kać śla dów przod ków, któ rzy
by li ewan ge li ka mi i zo sta li po cho wa ni w Ra do szo wi -
cach. Po je cha li śmy tam, ale nie zna leź li śmy ich na grob -
ków. Za to tak bar dzo spodo bał się jej Nie mo dlin, że
by ła po pro stu nim za fa scy no wa na. Mó wi ła: ja kie pięk -
ne miej sce, ja ki pięk ny Ry nek, po któ rym czę sto cho -
dzi ła. Tyl ko py ta ła się: co to jest, ta au to stra da przez
sam śro dek mia sta? Po kil ku mie sią cach zno wu przy -
je cha ła, tak bar dzo jej się spodo ba ło. By ła też w par -
ku w Lip nie. Oka za ło się, że jest dok tor em bio lo gii i wie -
le ga tun ków ro ślin jest jej zna nych.

Wy da li ście w 2009 ro ku książ kę „Pocz -
tów ka z Nie mo dli na”. Jak wy glą da ła pra ca
nad po zy cją za wie ra ją cą pra wie dwie ście
pocz tó wek Nie mo dli na i oko lic?

EW: Ja pierw szą pocz tów kę do sta łam w szko -
le. Ktoś z uczniów przy niósł i zro bi łam so bie kse ro.
Tak się za czę ło moje kolekcjonowanie pocztówek.

MW: Za pocz tów ka mi trze ba by ło jeź dzić po gieł -
dach sta ro ci, jar mar kach: do Gdań ska, Je le niej Gó ry,
do Cho rzo wa, Ka to wic. Cza sa mi trze ba by ło prze wer -
to wać dwa ty sią ce pocz tó wek za nim coś się cie ka we -
go zna la zło. Rę ce bo la ły od prze glą da nia. Jak mia łem
po dwój ne, to wy mie nia łem się ze zna jo my mi za te, któ -
rych nie mia łem. Po tem po ja wi ło się Al le gro, Ebay. Rów -
nież w Niem czech się ku po wa ło. Pra wie dwa dzie ścia
lat zbie ra nia.

EW: Kie dy za czy na li śmy, to pocz tów ki kosz to wa -
ły pięć zło tych, a te raz na wet dwie ście lub trzy sta.

MW: W książ ce są nie tyl ko na sze pocz tów ki.
Chcie li śmy po ka zać bo gac two ma te ria łu, dla te go
w książ ce zna la zły się pocz tów ki na szych zna jo mych.
„Pocz tów ka z Nie mo dli na” to książ ka-pa miąt ka, któ ra
zbie ra w jed nym miej scu in for ma cje o przed wo jen nym
Nie mo dli nie oraz po zwa la zo ba czyć, jak to wszyst ko
wte dy wy glą da ło.

EW: To mia ła być książ ka dla zwy kłych lu dzi, któ -
rzy nie są przy zwy cza je ni do ksią żek ty po wo hi sto rycz -
nych, z ma są przy pi sów. Ta kie książ ki czy ta się cięż ko
i czło wiek w pew nym mo men cie de ner wu je się, że jest
tak głu pi, bo nic z te go nie ro zu mie (śmiech).

MW: My pi sze my tak, że by by ło cie ka wie. Pi szę
o tym, co mnie za cie ka wi ło. Nie pi szę jak ty po wy hi -
sto ryk. Cho dzi o to, by się czymś po dzie lić. To jest chy -
ba na tu ral ne.

Wydaje się, że po dob ny cel przy świe cał
po wsta niu książ ki „W kra inie nie mo dliń -
skich sta wów”.

MW: Sta wy cho dzi ły mi po gło wie od daw na, bo
kie dyś by łem za pa lo nym węd ka rzem. Chcia łem po ka -
zać, jak cen ną rze czą są na sze sta wy. Ma ło kto zwra -
ca na to uwa gę.

Pra ca nad książ ką o sta wach mu sia ła
być trud na.

MW: Bar dzo, bo to spe cy ficz na te ma ty ka.
Wie le czy ta nia róż nych nie miec kich hi sto rycz nych
prze ka zów. Ma te riał był trud no do stęp ny. Nie jest ła -
two pójść do bi blio te ki i zna leźć coś o sta wach.
W dzie siąt kach róż nych ksią żek szu ka łem i zbie ra łem
in for ma cje po tro chu. Po za tym dwa la ta jeź dzi łem
na odło wy z apa ra tem.

Czy wi dząc zdję cia z prze szło ści, szcze -
gól nie wi dzie li by ście któ reś miej sce nie -
zmie nio ne, ta kie z cza sów świet no ści?

MW: Od po wiem tak: Na pi sa łem tekst o przy szło -
ści Nie mo dli na. Po wiedz my tak za ok. trzy dzie ści lat.
Wjeż dża my do mia sta i wi dzi my za kaz wjaz du na Ry -
nek. Za to jest na kaz jaz dy w uli cę Drzy ma ły, na któ -
rej wi dzi my wy re mon to wa ne mu ry miej skie. Jest du -
ży par king. Jest od bu do wa na wie ża. Lu dzie cho dzą,
zwie dza ją, ro bią zdję cia. Krę cą się też dzie ci, któ re na -
le żą do nie mo dliń skie go brac twa ry cer skie go. Wcho -
dzi my na Ry nek: nie ma pa sów zie le ni, nie ma drzew.
Du ża prze strzeń. Wszyst ko pięk nie wy bru ko wa ne. Ka -
mie ni ce są od re mon to wa ne. Przed ni mi sto ją pa ra so -
le. Lu dzie je dzą lo dy, pi ją ka wę i pi wo. Idzie my w stro -
nę zam ku. Wi dzi my, że przed nim stoi wy bu do wa na
pięk na fon tan na. Bra ma zam ku jest otwar ta. Na niej
ta blicz ka Urząd Mia sta. Wcho dzi my do środ ka. Jest
strzał ka z na pi sem „Mu zeum re gio nal ne”. Są sa le
przed sta wia ją ce hi sto rię mia sta, ry bo łów stwa. Na do -
le jest re stau ra cja, a w me nu karp po nie mo dliń sku
i nie mo dliń skie pi wo, bo bro war w Nie mo dli nie
na po wrót dzia ła.

EW: Naj waż niej szy jest za mek. Ca ły za cho wa ny
pia stow ski obiekt. Wszyst kie ele men ty: stro py, piw ni -
ce. Wszyst ko ory gi nal ne.

MW: Tyl ko w ja kim jest on sta nie. Bo ję się mo -
men tu, kie dy pój dę na Ry nek po chleb i zobaczę,
że na zam ku za pad ł się dach. Ma ło te go, jesz cze oka -
że się, że gro zi za wa la niem i go roz bio rą. Za mek, obok
ko ścio ła ka to lic kie go i ewan ge lic kie go, to sym bol mia -
sta. Wi dok Nie mo dli na to by ły te trzy wie że.

Czy jest coś, o czym jesz cze chce cie na -
pi sać?

MW: W daw nym po wie cie nie mo dliń skim jest kil -
ka cie ka wych rze czy, za słu gu ją cych na szer szą wie dzę.
Pierwsza to obo zy w Lams dorf, o któ rych pi sa li śmy. Dru -
ga rzecz to tu ło wic ka por ce la na zna na w ca łym świe -
cie. Trze cią by ły sta wy. I jesz cze jest czwar ta – Bo ry Nie -
mo dliń skie. Też nie zda je my so bie z te go spra wy, ja kim
bo gac twem są dla nas. Przy zwy cza ili śmy się do nich.
Ale wy star czy po je chać w stro nę War sza wy – wszędzie
pu sto i rów no. A my tu taj ma my po nad czter dzie ści ty -
się cy hek ta rów la su i ma ło kto zna ich hi sto rię. Chcie -
li by śmy ją po ka zać, a do kład niej, zwią zek czło wie ka z la -
sem, kul tu rę lu dzi z nim zwią za nych. 
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Niech z pierwszą gwiazdą
na niebie zwiastującą Boże
Narodzenie, w Państwa domach
zapanuje radość, pokój, nadzieja
lepszego jutra. By wszystkie smutki
i zmartwienia odeszły wraz
ze starym rokiem, a w nowym
roku 2014 zdrowie, pogoda ducha
i pomyślność nie opuszczały.
Wszystkim mieszkańcom gminy
Niemodlin i klientom życzy
Bogusław Zięba, właściciel firmy
„Nadzór i Projektowanie”,
wraz z pracownikami.

Dużo szczęścia, zdrowia i powodzenia, 
to tradycyjne, najszczersze życzenia. 
Wesołych świąt i roku szczęśliwego,
niech obficie da, co ma najlepszego!

Życzą

Zakład Optyczny - Marcin Oracz
oraz

Gabinet Okulistyczny - Elżbieta Rogala

Mi ko łaj
na spor to wo

Mi ko łaj ki na spor to wo, czy li dwa
dni spor to wej ry wa li za cji, te ni si stów,
siat ka rek i ko szy ka rzy. Wie lu go ści,
jesz cze wię cej emo cji i ra do ści. 

6 grud nia w ha li OSiR -u od by ły się za wo -
dy spor to we „Mi ko łaj na spor to wo”. O go dzi -
nie 10.00 do ry wa li za cji przy stą pi li te ni si ści
sto ło wi, re pre zen tan ci szkół pod sta wo wych
z gmi ny Nie mo dlin w VI Mi ko łaj ko wym tur nie -
ju te ni sa sto ło we go o na gro dę bur mi strza Nie -
mo dli na. Te ni si ści po dzie le ni na ka te go rie
chłop ców i dziew czyn ry wa li zo wa li w trzech ka -
te go riach wie ko wych: skrza ty, ża cy i mło dzi cy.
Tur niej cie szył się ogrom nym za in te re so wa -

niem, w któ rym wy star to wa ło 56 za wod ni ków
i za wod ni czek. Nie za bra kło rów nież świę te go
Mi ko ła ja, któ ry zwy cięz com tur nie jów ufun do -
wał i wrę czał pu cha ry i dy plo my, a wszyst kim
za wod ni kom słod ki upo mi nek. Sę dzią głów -
nym za wo dów by ła Bar ba ra Ol szew ska, któ ra
czu wa ła nad spraw nym prze bie giem zwo dów.

O go dzi nie 13.00 do za wo dów pod na zwą
„Siat kar skie gry i za ba wy” przy stą pi ły naj młod -
sze siat kar ki re pre zen tu ją ce szkół ki siat kar skie
OSiR -u w Nie mo dli nie, przy szko łach pod sta -
wo wych w Ro gach i Nie mo dli nie. Dziew czyn -
ki ry wa li zo wa ły w trzech kon ku ren cjach tech -
nicz nych. Po za wo dach nie oby ło się bez wi zy ty
Mi ko ła ja i pre zen tów dla wszyst kich uczest ni -
czek za wo dów. W so bo tę od był się tur niej ko -
szy ków ki chłop ców z udzia łem za wod ni ków
z Otmu cho wa, Brze gu i Nie mo dli na.

OSiR

Mi ko łaj w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie
Każ dy, ko go spo tkał Mi ko łaj w Ośrod ku Kul tu ry, oka zał się bar dzo grzecz ny. Wszyst kim dzie ciom uczest -

ni czą cym w za ję ciach pla stycz nych, mu zycz nych, ta necz nych i te atral nych Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie,
Mi ko łaj przy go to wał kosz pe łen sło dy czy. Mi ły słod ki upo mi nek do sta li rów nież ro dzi ce od bie ra ją cy dzie ci po za -
ję ciach. Z pew no ścią ten sym pa tycz ny ak cent spra wił, że na nie jed nej bu zi po ja wił się te go dnia uśmiech,
zwłasz cza u naj młod szych.

mk

Za ba wa mi ko łaj ko wa w świe tli cy
śro do wi sko wej w Nie mo dli nie

Dnia 6 grud nia 2013 ro ku dwu dzie -
stu pię ciu pod opiecz nych otrzy ma ło
wspa nia łe pre zen ty.

Wie le ra do ści, uśmie chu i życz li wo ści to wa rzy -
szy ło pod czas wspól nie przy go to wa ne go pod wie -
czor ku w ro dzin nej at mos fe rze. Po byt w pla ców ce
umi li ły wo lon ta riusz ki Ka sia i Kin ga, uczen ni ce
Gim na zjum im. Bo le sła wa Chro bre go w Nie mo dli -
nie, któ re akom pa nio wa ły przy wspól nych śpie -
wach. Gry i za ba wy przy go to wa ły opie kun ki. Zor -
ga ni zo wa nie za ba wy i mi ło spę dzo ne go cza su
by ło moż li we dzię ki wspar ciu fi nan so we mu bur mi -
strza Nie mo dli na.

Ma rze na Gry giel -Cho rą ży



Roz mo wa „Pul su Nie mo dli na”
z bur mi strzem Nie mo dli na
Mi ro sła wem Stan kie wi czem

„Puls Nie mo dli na”: Pa nie bur mi strzu, sze -
ro kim echem od bi ły się pań skie za po wie dzi za -
ostrze nia dzia łań w sto sun ku do osób, któ re
miesz ka ją w gmin nych miesz ka niach w bu dyn -
kach, gdzie funk cjo nu ją wspól no ty miesz ka nio -
we. O co cho dzi?

Mi ro sław Stan kie wicz: Tak, ta kie dzia ła nia zo sta -
ną pod ję te w sto sun ku do lo ka to rów na szych miesz kań, któ -
rzy za le ga ją z opła ta mi za miesz ka nia, wo dę i ście ki, śmie -
ci. Jest nie do przy ję cia dal sze to le ro wa nie ta kich za cho -
wań, gdzie z jed nej stro ny gmi na wy pła ca róż ne go ro dza -
ju za sił ki czy też do dat ki miesz ka nio we, z dru giej zaś ci sa -
mi lo ka to rzy nie po kry wa ją kosz tów funk cjo no wa nia
wspól not miesz ka nio wych. Nie mo że być tak, że jed ni oby -
wa te le pła cą za in nych. Nie do syć, że gmi na po kry wa peł -
ne kosz ty zwią za ne z za miesz ka niem tych lo ka to rów
wsa mych miesz ka niach, to jesz cze prze zna cza środ ki naob -
li ga to ryj ne fun du sze re mon to we we wspól no tach. Z jed nej
stro ny gmi na nie otrzy mu je od tych lo ka to rów żad nych pie -
nię dzy na po kry cie bie żą cych kosz tów za miesz ka nia,
z dru giej zaś opła ca te kosz ty oraz po no si cię ża ry zwią za -
ne z funk cjo no wa niem wspól not miesz ka nio wych. Ta cy trwa -
le nie pła cą cy lo ka to rzy po win ni miesz kać w lo ka lach so cjal -
nych po za wspól no ta mi. Stąd też po dej mu je my dzia ła nia
zmie rza ją ce do zmia ny tej sy tu acji. Tym nie su mien nym lo -
ka to rom bę dą pro po no wa ne miesz ka nia so cjal ne w bu dyn -
kach czy sto ko mu nal nych, wy łą czo nych ze sprze da ży.
Oczy wi ście każ dy przy pa dek nie pła ce nia za miesz ka nia ko -
mu nal ne mu si być roz pa try wa ny osob no, bo róż ne są przy -
czy ny za le ga nia zopła ta mi. Trze ba po ma gać ro dzi nom, któ -
re zna la zły się w złej sy tu acji ma te rial nej z przy czyn nie za -
leż nych od nich, jak na przy kład utra ta pra cy. Ale w in nych
przy pad kach zła sy tu acja fi nan so wa nie po win na być trwa -
łą re gu łą. Nie moż na w nie skoń czo ność to le ro wać ży cia nie -
któ rych na szych oby wa te li na koszt po zo sta łych. 

PN: Ale za nie po ko je nie wy stę pu je rów nież
u lo ka to rów re gu lar nie pła cą cych czyn sze i in -
ne opła ty. 

MS: Tych miesz kań ców to nie do ty czy. Lo ka to rzy re -
gu lar nie pła cą cy czyn sze i in ne opła ty mo gą spać spo koj -
nie. Lo ka to rzy miesz kań ko mu nal nych we wspól no tach

miesz ka nio wych, opła ca ją cy czynsz i kosz ty me diów, rów -
nież po win ni być spo koj ni. Jesz cze raz pod kre ślam, że pro -
blem do ty czy osób, któ re z ży cia na koszt gmi ny, czy li de
fac to na szych miesz kań ców, zro bi ły so bie spo sób na ży cie. 

PN: Skąd ta kie za ostrze nie dzia łań?
MS: Obec nie za dłu że nie nie su mien nych lo ka to rów

prze kro czy ło po nad mi lion zło tych. Ten mi lion zo stał za pła -
co ny przez in nych miesz kań ców, po nie waż kosz ty zwią za -
ne z go spo dar ką miesz ka nio wą zo sta ły po kry te przez gmi -
nę. Czy to jest spra wie dli we? Wmo im prze ko na niu nie. Stąd
też pro po zy cja dzia łań zmie rza ją cych do przy wró ce nia sta -
nu nor mal no ści, to jest ta kie go sta nu, gdzie lo ka tor miesz -
ka nia bę dą ce go czę ścią wspól no ty miesz ka nio wej, opła ca
miesz ka nie i wno si in ne opła ty w ca ło ści. Nie wi dzę moż -
li wo ści dal sze go to le ro wa nia nie fra so bli wo ści czę ści miesz -
kań ców kosz tem zde cy do wa nej więk szo ści po zo sta łych.

PN: Część miesz kań ców gmi ny otrzy ma ła
w tym mie sią cu ulot ki na te mat czte ro krot nej
pod wyż ki cen wo dy i ście ków w związ ku z pro -
jek tem uchwa ły sze ściu rad nych uchwa ły do ty -
czą cej prze kształ ce nia Za kła du Go spo dar ki
Ko mu nal nej i Miesz ka nio wej z jed nost ki bu dże -
to wej w spół kę pra wa han dlo we go. Ja ka jest
pań ska opi nia w tej spra wie?

MS: Kto jest au to rem tej ulot ki?
PN: Ulot ka nie jest pod pi sa na. Jest ano ni -

mo wa.
MS: No wła śnie. Nikt nie chce pod pi sać się pod tek -

stem, któ ry jest nie praw dzi wy i wpro wa dza miesz kań ców
w błąd. Wra ca ją mi nio ne, złe cza sy, gdzie pro wo ka cja sta -
wa ła się orę żem w wal ce o wy bor ców. Ale zwra cam uwa -
gę au to ro wi lub au to rom tej ulot ki, że to nie są te sa me
cza sy, zaś miesz kań cy wie dzą, że te zy przed sta wio ne w ulot -
ce są nie praw dzi we. Wra ca jąc jed nak do poprzedniego
py ta nia, uwa żam, że pro jekt uchwa ły gru py rad nych, w tym
prze wod ni czą ce go ra dy, jest do brym po my słem na przy -
szłość tej sfe ry dzia łal no ści gmi ny. Jak po ka zu ją przy kła -
dy in nych gmin, dzia łal ność w za kre sie do star cza nia wo -
dy i uty li za cji ście ków po przez gmin ne spół ki ko mu nal ne
jest bar dziej efek tyw na niż pro wa dze nie tej dzia łal no ści
w for mie jed no stek czy też za kła dów bu dże to wych.
Wspie ram dzia ła nia prze wod ni czą ce go Niec ka rza i po zo -
sta łych rad nych. Je dy ne wąt pli wo ści bu dzi u mnie fakt wpro -
wa dze nia tych istot nych zmian w ro ku wy bor czym. Sa ma
zaś zmia na or ga ni za cyj na na pew no nie pod nie sie cen wo -
dy i ście ków o 400 pro cent. To jest zwy kłe kłam stwo. Prze -
cież moż na spraw dzić, ja kie są ce ny wo dy i ście ków w in -
nych gmi nach, gdzie funk cjo nu ją spół ki ko mu nal ne. Kłam -
stwem jest sta wia nie zna ku rów no ści mię dzy prze kształ -
ce niem w spół kę a pry wa ty za cją. Nie ma w na szym wo -
je wódz twie przy pad ku, że by spół ka wod -kan zo sta ła spry -
wa ty zo wa na. W ulot ce su ge ru je się, że ktoś bę dzie chciał
się uwłasz czyć na ma jąt ku spół ki. Kom plet ne nie po ro zu -
mie nie. Pró bu je się wy wo łać fer ment i stra szyć lu dzi. Rów -
nie do brze moż na by ło za pi sać w ulot ce, że po po wsta niu
spół ki ku ry prze sta ną się nieść, a kro wy da wać mle ko. Au -
to rzy ulot ki nie tyl ko wsty dzą się swo ich na zwisk sko ro jej
nie pod pi sa li, ale, co gor sze, uwa ża ją na szych miesz kań -
ców za, prze pra szam za okre śle nie, „ciem ną ma sę”, któ -
rej wszyst ko moż na wmó wić. 

PN: W ostat nim cza sie co raz bar dziej da ją
się od czuć roz bież ne sta no wi ska gmi ny ipo wia -
tu opol skie go. W szcze gól no ści do ty czy to po -
pra wy sta nu dróg po wia to wych. W czym tkwi
pro blem?

MS: Współ pra ca po mię dzy sa mo rzą da mi: po wia -
to wym i gmin nym prze bie ga po zy tyw nie. Uda ło się w Ze -
spo le Szkół wpro wa dzić in no wa cyj ny pro jekt, w wy ni ku

któ re go na sza mło dzież bę dzie zdo by wa ła wy kształ ce nie
w za kre sie ra tow nic twa me dycz ne go, i to w po ro zu mie -
niu z Wyż szą Szko łą Za wo do wą w Ny sie. Sta ro stwo po -
wia to we uru cho mi ło sta no wi sko do wa że nia sa mo cho -
dów cię ża ro wych w Ma gnu szo wi cach. Wy eli mi no wa nie
prze ła do wa nych sa mo cho dów cię ża ro wych po win no przy -
czy nić się do mniej szej de gra da cji dróg po wia to wych, jak
rów nież gmin nych. Jed nak na sze ocze ki wa nia w sto sun -
ku do po dej mo wa nych dzia łań przez po wiat w za kre sie
sta nu dróg po wia to wych zna czą co od bie ga ją od oce ny,
a więc i na kła dów fi nan so wych na dro gi po wia to we, czy -
nio nych przez rad nych po wia tu opol skie go. Dro gi po wia -
to we są dziu ra we. W wie lu przy pad kach wy ma ga ją na -
tych mia sto wych dzia łań re mon to wych i mo der ni za cyj nych.
Wie lo krot ne mo je, ale tak że i rad nych ra dy miej skiej ape -
le do władz sta ro stwa nie przy nio sły po żą da nych efek -
tów. Pro si li śmy wie lo krot nie rad nych po wia to wych o po -
moc. Nie ste ty, nie otrzy ma li śmy od po wied nie go wspar -
cia w tych dzia ła niach u czę ści na szych rad nych po wia -
to wych. A prze cież przy po mnę, że z na sze go okrę gu wy -
bor cze go wy bra li śmy ich aż pię ciu. Ku rio zal nym jest fakt,
że od pra wie trzech lat cze ka my na od bu do wę za wa lo -
nej dro gi po mię dzy Gra cza mi a Gó rą. Po dob nie jest z bu -
do wą chod ni ka w Ma gnu szo wi cach, gdzie nasz gmi na
udzie li ła wspar cia fi nan so we go po wia to wi na eta pie pro -
jek to wa nia tej in we sty cji.

PN: Ale prze cież nawio snę te go ro ku za rów -
no pan sta ro sta, jak idy rek tor Za rzą du Dróg Po -
wia to wych wOpo lu, za pew nia li, że dro ga po mię -
dzy Gra cza mi a Gó rą bę dzie od bu do wa na
w przy szłym ro ku.

MS: Tak. Tak za pew nia li, sam to sły sza łem. Jed nak
w pro jek cie bu dże tu po wia tu opol skie go na 2014 rok
nie wi dzia łem te go za da nia. Rów nież nie wi dzia łem ta -
kie go wnio sku o do fi nan so wa nie w tak zwa nym pro gra -
mie bu do wy dróg lo kal nych – „sche ty nó wek”, gdzie ist -
nia ło du że praw do po do bień stwo uzy ska nia przez sa mo -
rząd po wia to wy 50% do fi nan so wa nia z bu dże tu pań -
stwa. W tym kon tek ście dzi wi mnie bier na po sta wa na -
szych rad nych. 

PN: Pa nie bur mi strzu, jest ko niec ro ku.
Jak pan oce nia ten rok?

MS: Na pod su mo wa nia jest jesz cze za wcze śnie. Ten
rok jesz cze trwa. Ale przy po mnę, że mi ja ją cy rok był szcze -
gól ny, gdyż wszyst kie po waż ne in we sty cje by ły pro wa dzo -
ne wy łącz nie na ob sza rach wiej skich: wy re mon to wa li śmy
dwie świe tli ce wiej skie w Lip nie i Grodź cu, po wsta ła straż -
ni ca w Grodź cu, dzię ki rów nież wspar ciu gmi ny wy re mon -
to wa ny zo stał za byt ko wy ko ściół w Szy dłow cu, roz po czę -
li śmy ka na li za cję Wy dro wic, dzię ki sta ra niom gmi ny prze -
pro wa dzo no grun tow ny re mont ko ry ta Ści na wy Nie mo -
dliń skiej na od cin ku od jej uj ścia do Nie mo dli na oraz prze -
pro wa dzo no peł ną ter mo mo der ni za cję szkół w Gra czach.
Wszyst kie te in we sty cje to wie le mi lio nów zło tych, któ re
przy czy nią się do lep sze go ży cia na szych miesz kań -
ców. I wszyst ko to w bar dzo trud nych i zło żo nych uwa -
run ko wa niach fi nan so wych. Po nad to uda ło się za pew nić
współ fi nan so wa nie ze środ ków ze wnętrz nych ko lej nych
za dań - sta dio nu miej skie go oraz sta wu młyń skie go. Nie
zmar no wa li śmy te go ro ku. Peł ne spra woz da nie z mo jej
dzia łal no ści zło żę na po cząt ku 2014 roku. Dzi siaj z oka -
zji zbli ża ją cych się świąt Bo że go Na ro dze nia oraz No we -
go Ro ku, ży czę swo im współ pra cow ni kom oraz miesz kań -
com na szej gmi ny spo koj nych, ra do snych i cie płych świąt.
Ta kich pol skich i cie płych. W no wym ro ku du żo mniej kło -
po tów, niż w ro ku mi ja ją cym. Wszel kiej po myśl no ści oraz
du żo zdro wia. Do sie go ro ku.

PN: Dzię ku ję za roz mo wę.

BIULETYN
GMINY NIEMODLIN

Dodatek do „Pulsu Niemodlina”
redagowany przez

Urząd Miejski w Niemodlinie
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Spra woz da nie bur mi strza Nie mo dli na z dzia łal no ści mię dzy se syj nej
w okre sie od dnia 28 paź dzier ni ka 2013 r. do dnia 28 li sto pa da 2013 r.
• W dniu 5 li sto pa da bur mistrz spo tkał się z Dy rek to rem De par ta men tu Ochro ny Śro do wi ska Urzę du

Mar szał kow skie go w Opo lu. Te ma tem spo tka nia by ły pla no wa ne zmia ny za się gu aglo me ra cji nie mo -
dliń skiej oraz re ali za cja kra jo we go pro gra mu oczysz cza nia ście ków.

• W dniu 6 li sto pa da bur mistrz ra zem z za stęp cą spo tkał się za stęp cą Dy rek to ra Głów nej Dy rek cji Dróg
Kra jo wych i Au to strad, Ma rią Bu rzyń ską. Te go sa me go dnia spo tkał się z za stęp cą Dy rek to ra Agen cji
Nie ru cho mo ści Rol nych, Ada mem Kru pą. 

• W dniach 8-10 li sto pa da w Nie mo dli nie prze by wa ła ofi cjal na de le ga cja part ner skiej gmi ny Ve chel de
(Niem cy). Usta lo ne zo sta ły kie run ki współ pra cy obu gmin w 2014 ro ku.

• W dniu 11 li sto pa da od by ła się uro czy sta se sja ra dy miej skiej z oka zji Na ro do we go Świę ta Nie pod le -
gło ści po łą czo na z ga lą „Zło te go So ko ła”. Sta tu et ka Zło te go So ko ła zo sta ła wrę czo na te go rocz nym lau -
re atom Pań stwu Elż bie cie i Ma riu szo wi Woź niak. 

• W dniu 13 li sto pa da bur mistrz wy dał de cy zję zo bo wią zu ją cą wła ści cie li nie ru cho mo ści w Ma gnu szo -
wi cach do usu nię cia po zo sta ło ści sło my ku ku ry dzia nej.

• W dniu 14 li sto pa da go ść mi bur mi strza by li przed sta wi cie le mia sta Va lašské Me ziříčí (Cze chy) za in -
te re so wa ni na wią za niem kon tak tów miast -gmin z Re pu bli ki Cze skiej, re ali zu ją cych pro gram współ pra -
cy miejsc zwią za nych z zam ka mi ro du Žero ti nów.

• W dniu 15 li sto pa da bur mistrz prze ka zał Ra dzie Miej skiej w Nie mo dli nie oraz Re gio nal nej Izbie Ob -
ra chun ko wej w Opo lu pro jekt bu dże tu gmi ny na 2014 rok.

• W dniach 15-17 li sto pa da w Nie mo dli nie prze by wa ły ofi cjal ne de le ga cje part ner skich gmin z Do li ny
(Ukra ina) oraz Šti tów (Cze chy). De le ga cje wzię ły udział w zor ga ni zo wa nym fi na le XI Mię dzy na ro do we -
go Kon kur su Ry sun ku Sa ty rycz ne go „Kar pik” 2013.

• W dniu 15 li sto pa da bur mistrz spo tkał się z miesz kań ca mi so łec twa Gra bin w spra wie za ła go dze nia
spo rów zwią za nych z wy ko rzy sta niem po miesz czeń re mi zy stra żac kiej OSP.

• W dniu 20 li sto pa da na sza gmi na zo sta ła wy róż nio na przez Mar szał ka Wo je wódz twa Opol skie go za re -
wi ta li za cję ulic śród mie ścia i zo sta ła uzna na za jed ną z naj lep szych prze strze ni pu blicz nych w wo je -
wódz twie.

• W dniu 21 li sto pa da od by ło się pod prze wod nic twem bur mi strza ko lej ne spo tka nie ze spo łu do spraw
oświa ty po świę co ne bie żą cym pro ble mom funk cjo no wa nia pla có wek oświa to wych w gmi nie.

• W dniu 22 li sto pa da bur mistrz uro czy ście prze ka zał do użyt ku no wą straż ni cę stra ża kom OSP w Grodź cu.
• W dniu 25 li sto pa da go ść mi bur mi strza by li przed sta wi cie le Wał brzy skiej Spe cjal nej Stre fy Eko no micz -

nej. Te ma tem roz mów by ła spra wa utwo rze nia pod stre fy w Nie mo dli nie. 
Bur mistrz Nie mo dli na
Mi ro sław Stan kie wicz

L se sja Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie
W dniu 28 li sto pa da 2013r. od by ła się L

se sja Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie w ka -
den cji 2010-2014, pod czas któ rej, po roz -
pa trze niu pro jek tów uchwał, pod ję to na -
stę pu ją ce uchwa ły: 

• Uchwa ła Nr L/297/13 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 28 li sto pa da 2013 r. w spra wie
zmian bu dże tu gmi ny Nie mo dlin na rok 2013. 

• Uchwa ła Nr L/298/13 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 28 li sto pa da 2013 r. zmie nia ją ca
uchwa łę w spra wie emi sji ob li ga cji ko mu nal nych
gmi ny Nie mo dlin oraz okre śle nia za sad ich zby wa -
nia, na by wa nia i wy ku pu.

• Uchwa ła Nr L/299/13 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 28 li sto pa da 2013 r. zmie nia ją ca
uchwa łę 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 ła Nr L/300/13 Ra dy Miej skiej w Nie mo -
dli nie z dnia 28 li sto pa da 2013 r. w spra wie za twier -
dze nia ta ryf za zbio ro we za opa trze nie w wo dę i zbio -
ro we od pro wa dza nie ście ków w gmi nie Nie mo dlin.

• Uchwa ła Nr L/301/13 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 28 li sto pa da 2013 r. w spra wie nada -
nia sta tu tu sa mo rzą do wej in sty tu cji kul tu ry pn. „Miej -
sko -Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na w Nie mo dli nie”.

• Uchwa ła Nr L/302/13 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 28 li sto pa da 2013 r. w spra wie Pro -
gra mu współ pra cy gmi ny Nie mo dlin z or ga ni za cja -
mi po za rzą do wy mi oraz in ny mi pod mio ta mi
pro wa dzą cy mi dzia łal ność po żyt ku pu blicz ne go
na rok 2014.

• Uchwa ła Nr L/303/13 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 28 li sto pa da 2013 r. w spra wie
uchwa le nia Gmin ne go Pro gra mu Pro fi lak ty ki i Roz -
wią zy wa nia Pro ble mów Al ko ho lo wych na rok 2014
oraz Gmin ne go Pro gra mu Prze ciw dzia ła nia Nar ko -
ma nii na rok 2014.

• Uchwa ła Nr L/304/13 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 28 li sto pa da 2013 r. w spra wie Re -
gu la mi nu udzie la nia po mo cy ma te rial nej o cha rak -
te rze so cjal nym dla uczniów za miesz ka łych
na te re nie gmi ny Nie mo dlin. 

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

Insp. GCZK UM
Z. Ro mań czu kie wicz

Re ali za cja obo wiąz ku
szkol ne go i obo wiąz ku na uki

Ro dzi ce dziec ka pod le ga ją ce go obo wiąz ko wi na uki
zo bo wią za ni są na pod sta wie art. 18 pkt. 5 usta wy
o sys te mie oświa ty z dnia 7 wrze śnia 1991 ro ku (Dz. U.
Nr 256, poz. 2572 z poźn. zm.) do po wia do mie nia or -
ga nów gmi ny o for mie speł nia nia obo wiąz ku na uki.

Obo wią zek na uki mło dzie ży w wie ku 16-18 lat
speł nia się po przez kon ty nu ację na uki w szko le po nad -
gim na zjal nej (za rów no pu blicz nej, jak i nie pu blicz -
nej), bądź w for mach po zasz kol nych, np. przy ucze nia
do wy ko ny wa nia okre ślo nej pra cy u wszyst kich pra co -
daw ców (osób fi zycz nych i praw nych), trwa ją ce go
od 3 mie się cy do maks. 22 mie się cy na pod sta wie

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

Uprzej mie pro si się ro dzi ców o po wia da mia nie
o speł nia niu obo wiąz ku na uki mło dzie ży w wie ku 16-
18 lat oso bi ście w Za kła dzie Eko no micz no -Fi nan so -
wym Oświa ty w Nie mo dli nie, któ ry mie ści się w bu -
dyn ku Urzę du Miej skie go na III pię trze w po ko ju
nr 54, te le fo nicz nie: 77 40 23 364, bądź li stow nie.

Co do form po zasz kol nych, pro si się o po da nie
spo so bu re ali za cji obo wiąz ku na uki, pra co daw cy
oraz okre su za war tej umo wy. Ad res do ko re spon den -
cji: Za kład Eko no micz no-Fi nan so wy Oświa ty, ul. Bo -
ha te rów Po wstań Ślą skich 37, 49 – 100 Nie mo dlin.

Ju sty na Za wi stow ska

Za wia do mie nie o za war ciu
umo wy z mło do cia nym
pra cow ni kiem w ce lu
przy go to wa nia za wo do we go

Przy go to wa nie za wo do we mło do cia nych pra -
cow ni ków od by wać się mo że po przez na ukę za -
wo du al bo przy ucze nie do wy ko ny wa nia okre -
ślo nej pra cy. Pra co daw ca, któ ry de cy du je się
na przy ję cie mło do cia ne go w ce lu przy go to wa nia
za wo do we go obo wią za ny jest za wrzeć z nim
na pi śmie umo wę o pra cę sto sow nie do prze pi -
sów art. 195 § 1 Ko dek su pra cy.

Pra co daw ca ta ki, jest rów nież zo bo wią za ny
do za wia do mie nia o za war ciu umo wy (zgod nie

z § 3a Roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 28
ma ja 1996 r. w spra wie przy go to wa nia za wo do we -
go mło do cia nych i ich wy na gra dza nia):

a) wój ta (bur mi strza, pre zy den ta mia sta) wła ści -
we go ze wzglę du na miej sce za miesz ka nia mło do cia -
ne go, oraz

b) izbę rze mieśl ni czą w przy pad ku by cia rze -
mieśl ni kiem.

Wzór wnio sku „Za wia do mie nie o za war ciu
umo wy mię dzy pra co daw cą a mło do cia nym pra -
cow ni kiem w spra wie przy go to wa nia za wo do we -
go” do stęp ny jest na stro nie in ter ne to wej gmi ny
Nie mo dlin: www.nie mo dlin.pl → Oświa ta → Mło do -
cia ni pra cow ni cy.

Wy peł nio ne za wia do mie nie wraz z ko pią umo -
wy o pra cę w ce lu przy go to wa nia za wo do we go (po -
twier dzo ną za zgod ność z ory gi na łem) na le ży prze -
słać na ad res: 

Za kład Eko no micz no -Fi nan so wy Oświa ty
ul. Boh. Po wst. Śl. 37, 49-100 Nie mo dlin
al bo zło żyć w Biu rze Po daw czym Urzę du Miej -

skie go w Nie mo dli nie (par ter, pok. nr 5).
Zło że nie wnio sku/za wia do mie nia słu ży przede

wszyst kim wła ści we mu za bez pie cze niu od po wied -
nich środ ków fi nan so wych na po kry cie pra co daw cy
kosz tów wy szko le nia mło do cia ne go pra cow ni ka. 

Ewe li na Dwor czak

24 grudnia Urząd Miejski nie pracuje
W dniu 24 grudnia 2013 r. Urząd

Miejski w Niemodlinie będzie nieczynny.
W zamian za ten dzień urząd pracował
w sobotę 7 grudnia 2013 r.
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W dniach od 3 paź dzier ni ka do 12 li sto pa da
w miej sco wo ści Ja czo wi ce nie zna ny spraw ca skradł
z po bo cza 50 ton fre zo wi ny na szko dę GDDiK Ny sa. Po -
stę po wa nie pro wa dzi KP w Nie mo dli nie. Stra ty 1 tys. zł.

19 li sto pa da w Nie mo dli nie na uli cy Woj ska Pol -
skie go nie zna ny spraw ca ukrę ca jąc ko rek, wła mał się
do zbior ni ka pa li wa w sa mo cho dzie mar ki Re nault
clio, z któ re go skradł 40 li trów ety li ny. Stra ty 200 zł. Po -
stę po wa nie pro wa dzi KP w Nie mo dli nie.

19 li sto pa da w Nie mo dli nie na uli cy Opol skiej nie -
zna ny spraw ca dzwo niąc na te le fon i po da jąc się

za sio strzeń ca, pro sząc o prze la nie pie nię dzy do An -
glii za po śred nic twem We stern Union, wpro wa dził
w błąd oso bę pry wat ną i do pro wa dził do nie ko rzyst -
ne go roz po rzą dze nia jej mie niem. Stra ty 12 500 zł.

23 li sto pa da w Nie mo dli nie na uli cy Opol skiej po -
li cjan ci z WRD KMP Opo le za trzy ma li miesz kań ca
Opo la, któ ry kie ro wał sa mo cho dem Re nault bę dąc
pod wpły wem środ ka odu rza ją ce go. Kie row cy po bra -
no krew. Po stę po wa nie pro wa dzi KP w Nie mo dli nie.

24 li sto pa da w Nie mo dli nie na uli cy Drzy ma ły po -
li cjan ci z KP w Nie mo dli nie za trzy ma li 37-lat ka, któ ry
kie ro wał sa mo cho dem mar ki Fiat po mi mo pra wo moc -
ne go są do we go za ka zu pro wa dze nia po jaz dów me cha -
nicz nych. Po stę po wa nie pro wa dzi KP w Nie mo dli nie.

24 li sto pa da w miej sco wo ści Sar ny Wiel kie nie -
zna ny spraw ca z otwar te go do mu jed no ro dzin ne go
skradł z to reb ki pie nią dze. Stra ty 700 zł.

26 li sto pa da w miej sco wo ści Szy dło wiec Ślą ski pa -
trol KP wNie mo dli nie za trzy mał61-let nią miesz kan kę po -
wia tu brze skie go, któ ra kie ro wa ła sa mo cho dem mar ki
Fiat po mi mo za ka zu orze czo ne go przez Sąd Re jo no wy
w Brze gu. Po stę po wa nie pro wa dzi KP w Nie mo dli nie.

26 li sto pa da w Nie mo dli nie na uli cy Bo ha te rów
Po wstań Ślą skich nie zna ny spraw ca wy ła mu jąc ko rek,
wła mał się do zbior ni ka pa li wa w sa mo cho dzie mar -
ki Peu ge ot, z któ re go skradł 15 li trów ety li ny. Stra -
ty 380 zł.

28 li sto pa da w miej sco wo ści Ja ku bo wi ce nie zna -
ny spraw ca z otwar te go po miesz cze nia go spo dar -
cze go skradł dwa kom plet ne ko ła sa mo cho do we. Stra -
ty 1 600 zł.

28 li sto pa da w Nie mo dli nie na uli cy Bo ha te rów
Po wstań Ślą skich nie zna ny spraw ca wy ła mu jąc za mek
w drzwiach, wła mał się do al ta ny ogro do wej i po -
miesz cze nia go spo dar cze go, z któ re go skradł grzej nik
ole jo wy i prze dłu żacz elek trycz ny. Stra ty 390 zł.

29 li sto pa da w Nie mo dli nie na Ryn ku dwaj nie -
zna ni spraw cy wy ko rzy stu jąc nie uwa gę sprze daw -
czy ni, skra dli pie nią dze z ka sy fi skal nej  na szko dę Po -
wszech nej Spół dziel ni Spo żyw ców w Nie mo dli nie.
Po stę po wa nie pro wa dzi KP w Nie mo dli nie. Stra -
ty 1 400 tys. zł.

1 grud nia w Nie mo dli nie na Al. Wol no ści nie zna -
ny spraw ca wy ła mu jąc ko rek, wła mał się do zbior ni -
ka pa li wa w sa mo cho dzie mar ki Volks wa gen golf,
z któ re go skradł 20 li trów ole ju na pę do we go. Stra -
ty 120 zł.

1 grud nia w Nie mo dli nie na uli cy Opol skiej po li -
cjan ci z KP Nie mo dlin za trzy ma li nie trzeź we go 28- lat -
ka kie ru ją ce go sa mo cho dem mar ki Fiat.

Oprac. M.G.

Ko mi sa riat Po li cji w Nie mo dli nie
ul. Bo ha te rów Po wstań Ślą skich 43

49-100 Nie mo dlin

Dy żur ny Ko mi sa ria tu ca ło do bo wo
tel. 77 4023 653, 997 – wy łącz nie alar mo wy!

Kie row nik Re wi ru Dziel ni co wych
tel. 77 4023 660

Kie row nik Re fe ra tu Kry mi nal ne go
tel. 774023 663

Trzy ma my rę kę na pul sie

Ści na wa Nie mo dliń ska
po grun tow nym re mon cie

W dniu 9 grud nia od był się od biór za -
da nia pn. Usu wa nie szkód po wo dzio wych
na rze ce Ści na wie Nie mo dliń skiej.

In we sty cja re ali zo wa na by ła przez Wo je wódz -
ki Za rząd Me lio ra cji i Go spo dar ki Wod nej w Opo -
lu na bli sko 15-ki lo me tro wym od cin ku rze ki, od uj -
ścia do Ny sy Kłodz kiej do mo stu na Alei Wol no ści
w Nie mo dli nie. Wy ko naw cą za da nia by ła fir ma
Ostro ga z Mi li cza, któ ra w ra mach in we sty cji wy ko -
ny wa ła pra ce ziem ne po le ga ją ce na po głę bie niu
dna rze ki, re mon cie skarp i ich wzmoc nie niu po -
przez fa szy no wa nie oraz za bez pie cze nie new ral -

gicz nych od cin ków siat ką oraz ka mie nia mi. W ra -
mach in we sty cji wy cię to kil ka set drzew i krze wów,
jak rów nież wy re mon to wa no i udroż nio no wszyst -
kie ja zy, pro gi i ka ska dy na rze ce. Do dat ko wo wy -
ko na no kil ka na ście de flek to rów (ele men tów re na tu -
ra li za cji rze ki, któ re stwa rzać bę dą wa run ki do ży cia
or ga ni zmom wod nym).

War tość in we sty cji za mknę ła się kwo -
tą 3 930 412,20 zł. Na ro bo ty udzie lo no rów nież 3
lat gwa ran cji. Ma my na dzie ję, że in we sty cja ta
w zde cy do wa ny spo sób po pra wi bez pie czeń stwo
prze ciw po wo dzio we miej sco wo ści po ło żo nych w bie -
gu Ści na wy Nie mo dliń skiej i ogra ni czy stra ty zwią za -
ne z wy le wa mi rze ki, ja kich do świad cza li śmy w ostat -
nich kil ku la tach. 

Bar tło miej Ko strze wa

Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie i Ośro -
dek Spor tu i Re kre acji w Nie mo dli nie
za pra sza ją na XXII Fi nał Wiel kiej Or -
kie stry Świą tecz nej Po mo cy

12 stycz nia 2014 (nie dzie la)
Ha la wi do wi sko wo -spor to wa

Pro gram:

9.00 I In dy wi du al ny Tur niej Te ni sa Sto ło we go Ama to rów
o Pu char Bur mi strza Nie mo dli na

13.00 Me cze pił ki noż nej i ko szy ków ki dzie ci
14.15 Li cy ta cja
14.30 Wy stęp Stu dia Pio sen ki z Ośrod ka Kul tu ry

w Nie mo dli nie
15.00 Li cy ta cja
15.15 Po ka zy sek cji ka ra te oraz tań ca zum ba
16.45 Li cy ta cja
17.00 Wy stęp Stu dia Pio sen ki i grup ta necz nych Ryt mix

Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie
17.30 Li cy ta cja
17.45 Mecz fut sa lu
19.00 Kon cert ze spo łów mło dzie żo wych Ośrod ka Kul tu ry

w Nie mo dli nie
20.00 Świa teł ko do nie ba (sztucz ne ognie)

Part ne rzy: Bur mistrz Nie mo dli na, Piz ze -
ria Pri ma ve ra, Za kład optycz ny – Mar cin Oracz,
Ga bi net oku li stycz ny – Elż bie ta Ro ga la, Za kład
fry zjer ski – Jan Na ściuk, Cu kier nia – Piotr Peł ka,
sklep Jar ko – Ja ro sław Ko pij.



Nic wbrew so bie
Wy wiad z Ka ba re tem Mło dych Pa nów, któ ry wy -
stą pił 7 grud nia w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie.

Ma rek Krzy ża now ski: „O KMP moż na po wie dzieć, że zro dzi ł się
z tę sk no ty. Głów nie tę sk no ty Ro ber ta, któ ry wy emi gro wał aż
pod Wro cław. Ser ce jed nak cią gnę ło go i do Ryb ni ka, i do ka ba re tu.”
To cy tat z wa szej stro ny. Za czym moż na tę sk nić, je śli cho dzi o pra cę
w ka ba re cie?

Ro bert Ko ról czyk: Za pra cą (śmiech). 
Cho dzi ło tyl ko o do chód?
Ro bert: Nie, wła śnie to w ogó le wte dy nie wią za ło się z do cho dem. Przez dłu -

gie la ta ro bi li śmy ka ba ret non pro fit, wręcz czę sto do pła ca li śmy do re kwi zy tów, wy -
jaz dów na prze glą dy i warsz ta ty. Każ dy wte dy gdzieś pra co wał, a ka ba ret to by ło coś
do dat ko we go, pa sja. Dzi siaj z te go mo że my żyć i te raz ktoś mógł by po wie dzieć, że
moż na tę sk nić za ka ba re tem, bo chce my za ra biać pie nią dze. Mnie po pro stu bra ko -
wa ło sce ny, wy stę pów, kon tak tu z pu blicz no ścią. Ktoś po wie dział, że jak się raz usły -
szy okla ski, śmiech, to czło wiek chce do te go wra cać i bę dzie tę sk nić, jak to już za ła -
pie. Wy je cha łem, a po tem za czą łem dzwo nić do ko le gów, czy ma ją po dob nie jak ja
i czy mo że by śmy wró ci li do ka ba re tu. I tak po wstał Ka ba ret Mło dych Pa nów. 

Jesz cze je den cy tat: „Wy star czy ło kil ka roz mów z Ka czo rem, któ -
ry tę sk nił do ja kiejś od mia ny i z Bart kiem, któ ry wciąż pa mię tał jak
to jest „być w ka ba re cie”, aby pla ny za ło że nia no wej gru py na bra ły
re al nych kształ tów.” Jak to jest być w ka ba re cie?

Ro bert: Cho dzi o to, że ma się wspól ny po mysł na roz ryw kę, za ba wę. Gdy zbie -
ra się znacz ki, to faj nie, kie dy spo ty ka się tak z pięć osób i każ dy po ka zu je swo je i mó -
wi: ja mam ta ki, a ja ta ki. I to prze kła da się na ka ba ret i ro bie nie żar tów. Ta sa ma
za sa da. W ogó le tak jest, jak jest gro no. W Ryb ni ku by ło za wsze gro no ka ba re cia rzy
i ro bi li śmy ra zem im pre zy po knaj pach, z oka zji wa len ty nek, dnia ko biet itd. Za wsze
to by ło wza jem ne na krę ca nie. By cie w ka ba re cie wią że się z by ciem w ze spo le.

By cie ar ty stą to m.in. wol ność wy ra ża nie sie bie: ma larz ma lu je
w pra cow ni. Je go dzie ło jest skoń czo ne, spodo ba się lub nie. Czas po -
ka że. Ka ba re ciarz przy go to wu je się dowy stę pu, ale je śli zapierw szym
ra zem wi dzi, że nie ba wi pu blicz no ści, to al bo da je so bie spo kój, al -
bo zmie nia pro gram tak, że by od po wie dzieć gu stom. Nie czu je cie się
w pe wien spo sób nie wol ni ka mi pu blicz no ści, ich po czu cia hu mo ru?

Łu kasz Kacz mar czyk: To dzia ła w dru gą stro nę. Tak na praw dę to współ two -
rzy my skecz z wi dow nią. Jak wi dow nia od da je nam ener gię, to ewen tu al nie ko ry gu -
je my coś w ske czu, zmie nia my. Tak jak mó wisz, ma larz ma lu je ob raz, mu zyk na gry -
wa pły tę i po tem do pie ro coś się dzie je. My, w ka ba re cie, zmie nia my ske cze. Na pi -
sa ny skecz w cią gu do pie ro pół ro ku ewo lu uje.

Ro bert: Cza sa mi cho dzi o po da nie żar tu ina czej. Po pro stu nie za wsze to, co
so bie wy my ślisz, na pi szesz, widz na sce nie od ra zu od czy ta.

Ma te usz Ba nasz kie wicz: W ka ba re cie wy ra żasz tyl ko gu sta pu blicz no ści.
Je śli miał bym aku rat te raz wy ra żać sie bie, to nikt by się nie śmiał w tym mo men cie.

Ro bert: Ma te usz nie ma hu mo ru (śmiech).
Ma te usz: Że by lu dzie się śmia li, to mu si my kie ro wać się tym, cze go ocze ku ją

od ka ba re tu.
Czy to nie jest źró dłem fru stra cji?
Ro bert: Ja nie mam po czu cia fru stra cji.
Łu kasz: Ja nie ro bię nic wbrew so bie. Wia do mo, że jest to ja kiś kom pro mis. Pew -

nych rze czy, kie dy żar tu je my so bie w gro nie zna jo mych, na sce nie nie da się po ka zać.
Ro bert: To za wsze jest szu ka nie gu stów pu blicz no ści i kom pro mi sów. Wy da je

mi się, że jest to kwe stia for my prze ka zu. Łu kasz po wie dział, że nie wszyst ko moż na
po wie dzieć wprost, a za ba wa po le ga na tym, że by widz sam się do szu kał. Po za tym
nie chce my ma lo wać, wra ca jąc do po rów na nia ma la rza i ka ba re cia rza, dla przy szłych
po ko leń, dla te go uwzględ nia my gust pu blicz no ści. Ka ba ret jest two rze niem ka ry ka -
tu ry, dla te go nie po da je my te go je den do je den, po nie waż lu dzie mo gą mieć róż ne
po glą dy do ty czą ce re li gii czy po li ty ki. Nor mal nie mógł bym po wie dzieć ci coś ostro
i wprost. Na sce nie już tak nie mo gę wal nąć.

Jo an na Ko łacz kow ska wspo mi na ła, że w Kabarecie Hrabi przy -
go to wa li skecz, wktó rym umie ra li ze śmie chu. Na wet, jak już by li wpo -
ko ju ho te lo wym, to jesz cze się roz śmie sza li tym ske czem. Na stęp ne -
go dnia, gdy go gra li, ze stro ny pu blicz no ści nic, zu peł nie nic. Zda rzy -
ła wam się ta ka sy tu acja?

Ro bert: Przez to, że ro bi my ka ba ret, pew ne rze czy szyb ciej nas śmie szą, bo ge -
ne ral nie do szu ku je my się śmiesz no ści. Nie raz tak mie li śmy, że by li śmy pew ni, że bę -
dzie nie zły strzał, a po tem nic.

Do pusz cza cie wswo im ka ba re cie sy tu ację, że nie za wsze mu si być
bar dzo śmiesz nie?

Ro bert: Ostat nio zro bi li śmy skecz Brzo za z Do mi ni ka ny. Kon tro wer syj ny. Lu dzie
się śmie ją, ale na nim ni gdy nie bę dzie kwi ku i owa cji na sto ją co, bo to jest skecz, któ -
ry ba wi, nie po koi i da je do my śle nia.

Łu kasz: Zro bi li śmy też skecz o ra si zmie z gru pą Smi le. Chcie li śmy coś po wie -
dzieć i ba li śmy się, jak to bę dzie przy ję te.

Ro bert: Chcie li śmy po ka zać dwa punk ty wi dze nia. Jak to za gra li śmy, to by ło moc no.
Co trze ba zro bić, aby tra fić do te le wi zji?
Łu kasz: Ro bić swo je, ro bić to z pa sją, ro bić do brze.
Ro bert: W na szym przy pad ku by ło tak, że jeź dzi li śmy na prze glą dy i kon kur -

sy, zdo by wa li śmy na gro dy i naj nor mal niej pod czas jed ne go z fe sti wa lów te le wi zja nas
za pro si ła do pro gra mu, później do dru gie go itd. 

A trze ba coś zro bić, że by z te le wi zji znik nąć? My ślę o K. Pia sec -
kim, K. Dauk sze wi czu.

Ro bert: Trud no mi po wie dzieć, czym to jest spo wo do wa ne. Chy ba jest to zwią -
za ne z tym, czy jest za po trze bo wa nie na ich hu mor, na to, co oni ro bią.

Łu kasz: Nie wie my, czy to nie jest kwe stia ich wy bo ru.
Ro bert: Wy da je mi się, że o obec no ści w te le wi zji de cy du je pu blicz ność, czy się

po do basz pu blicz no ści, czy chcą jesz cze oglą dać da ny ka ba ret. Je śli tak, to jest się
za pra sza nym do ko lej nych wy stę pów.

Łu kasz: Te le wi zja pa trzy nasłup ki oglą dal no ści i je śli ktoś nie zmie nia się, icią gle gra
to sa mo, to te le wi zja go nie chce.

Koń czy się 2013 rok. Za li -
czy cie go do uda nych?

Ro bert: Tak, był dla nas bar dzo
pra co wi ty. Po za tym, że kon cer to wa -
li śmy, to pra co wa li śmy i po wsta ło
du żo faj nych rze czy: no we ske cze, no -
we pro gra my.

Łu kasz: Dla nas owoc ny rok.
Ro bert: Oka zu je się też, że te ske -

cze do brze się przy ję ły u pu blicz no ści.
Chce cie utrzy mać ta kie

tem po w no wym ro ku?
Ro bert: Cze ka nas du żo pra cy,

bo ma my dzie się cio le cie w 2014 ro ku
i bę dzie my z tej oka zji pi sać cał ko wi cie
no wy pro gram. Nie chce my od grze wać
ko tle tów.

Łu kasz: Już te raz wie my, że
przy szły rok bę dzie pra co wi ty.

Kultura 12PULS
Niemodlina



13Na Święta

Przed sta wia my syl wet ki trzech ar ty -
stów, któ rzy od sło ni li swo je ta blicz ki z ry -
sun ka mi na Ścia nie sa ty ry ków pod czas te -
go rocz nej edy cji Kar pi ka.

Mag da le na Wo sik – wro cław ska ar tyst ka
i ilu stra tor ka, na gra dza na na wie lu kon kur sach w Pol -
sce i na świe cie. Przez wie le lat współ pra co wa ła
z „Ga ze tą Wro cław ską”, two rząc ry sun ko we ko men -
ta rze. Jej pra ce uka zy wa ły się i uka zu ją rów nież w ga -
ze tach dla dzie ci, ta kich jak „Miś” i „Świersz czyk”,
do któ rych two rzy ła prze pięk ne ilu stra cje. Ma na swo -
im kon cie dzie siąt ki wy staw oraz na gród, rów nież
w dzie dzi nie pla ka tu. Od kil ku lat bie rze udział w Mię -
dzy na ro do wym Kon kur sie Ry sun ku Sa ty rycz ne go Kar -
pik or ga ni zo wa ne go przez Ośro dek Kul tu ry w Nie mo -
dli nie, gdzie zdo by ła już kil ka wy róż nień.

To masz Rze szu tek – ro do wi ty szcze ci nia -
nin. Au tor kil ku ty się cy ry sun ków sa ty rycz nych ko -
men tu ją cych wy da rze nia w Pol sce. Część je go prac
zo sta ła opu bli ko wa na w kil ku au tor skich ksią żecz -

kach. Zdo byw ca wie lu
na gród i wy róż nień
na kon kur sach sa ty rycz -
nych. Kil ka krot ny zwy -
cięz ca le gnic kie go Sa ty -
ry ko nu. Swo je ry sun ki
pu bli ko wał przez la ta
w wie lu ty tu łach ogól no -
pol skich. Od kil ku lat zaj -
muj się rów nież ma lar -
stwem szta lu go wym
oraz mu zy ką w sty lu blu es, gra jąc w wie lu ze spo -
łach na har mo nij ce ust nej. Był uczest ni kiem fe sti wa -
lu blu eso we go Ra wa Blu es or ga ni zo wa ne go co ro -
ku przez Ire ne usza Dud ka. Czło wiek ob da rzo ny
wiel kim po czu ciem hu mo ru.

Wie sław Zię ba – miesz ka niec War sza wy. Za -
de biu to wał w 1972 ro ku w ty go dni ku sa ty rycz nym
„Szpil ki”. Przez wie le lat pra co wał w wy twór ni fil mów
ry sun ko wych w Biel sku, two rząc sym pa tycz ne fil my
z Rek siem i Bol kiem i Lol kiem. Od 1983 ro ku zwią za -

ny ze Stu diem Mi nia tur Fil mo wych. W ro ku 1980
zdo był na gro dę ty go dni ka „Film” za swój de biu tanc -
ki film ani mo wa ny. Lau re at na gród w kon kur sach sa -
ty rycz nych i kon kur sach fil mu ani mo wa ne go. Je go fil -
my by ły pre zen to wa ne na wie lu fe sti wa lach pra wie
na ca łym świe cie: Bang kok, Chi ca go, New York, Bu -
enos Aires. W 2008 ro ku zo stał od zna czo ny przez
Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go me da -
lem Glo ria Ar tist. Mi ło śnik blu esa.

Mi chał Gra czyk

Sa ty ry cy na świę ta

Wiesław Zięba, Magdalena Wosik i Tomasz Rzeszutek

Karp po nie mo dliń sku
Prze pi sy ku li nar ne

Za pra sza my do za po zna nia się z prze -
pi sa mi ku li nar ny mi na przy go to wa nie
smacz ne go i zdro we go kar pia na świę ta.
Swo imi prze pi sa mi dzie lą się lu dzie od lat
zwią za ni z nie mo dliń skim kar piem.

Go spo dar stwo Ry bac kie La sów Pań stwo wych
w Nie mo dli nie użyt ku je kil ka dzie siąt sta wów o łącz -
nej po wierzch ni się ga ją cej ty sią ca hek ta rów. Więk -
szość z nich, po nad 700 ha, to obiek ty w Bo rach
Nie mo dliń skich, na Opolsz czyź nie. Co ro ku z Nie -
mo dli na tra fia na ry nek bli sko 400 ton kar pia.

Ma rek Ada mus, dy rek tor Go spo dar stwa Ry -
bac kie go:„Lu bię po tra wy zryb. Pre fe ru ję kar pia wróż -
nych po sta ciach, z nie wiel ką ilo ścią przy praw. Do bra
świe ża ry ba te go nie wy ma ga. Ości? Ła twiej wy dzio bać
zkar pia, niż naprzy kład cho le ste rol zwie przo wi ny. Naj -
bar dziej sma ku je mi „Karp sma żo ny na ma śle”.

Karp sma żo ny pach ną cy ma słem
Skład ni ki:
• fi let z kar pia bez skó ry

• sól
• mą ka
• jaj ko
• buł ka tar ta
• kla ro wa ne ma sło go to we lub przy go to wa ne

wła sno ręcz nie
Kla ro wa ne ma sło:
Ma sło prze ło żyć do ema lio wa ne go garn ka,

roz pusz czać na ma łym ogniu. Zdej mo wać suk ce -
syw nie bia łą pia nę, zbie ra ją ca się na wierz chu.
Od cza su do cza su za mie szać i pil no wać przez ok.
go dzi nę, aby się nie spa li ło. Prze ce dzić przez ga -
zę. Wlać do sło ika, prze cho wy wać w lo dów ce,
max. 2 mie sią ce.

Przy rzą dze nie:
Fi le ty z kar pia bez skó ry po so lić, pa nie ro wać

w mą ce lub mą ce, jaj ku i buł ce tar tej. Sma żyć
na ma śle z dwóch stron.

Ry szard i Zbi gniew Mu szyń scy, re stau ra cja
„Dwo rek” w Gra czach: „Chcąc za szcze pić
w klien tach chęć do ja da nia ryb, ser wu je my je
w na szej re stau ra cji pod róż ny mi po sta cia mi. Tra -
dy cyj nie w każ dy pią tek ser wu je my „Kar pia po nie -

mo dliń sku”. Na ży cze nie klien tów przy go to wu je -
my pysz ną ry bę lub po tra wę ryb ną. Sma żo ny, pa -
nie ro wa ny, w ga la re cie, w grzy bach le śnych, pie czo -
ny w fo lii, go to wa ny lub du szo ny – spo so bów
na przy rzą dze nie jest wie le”.

Karp po nie mo dliń sku
Skład ni ki:
• karp ok 1,5 – 2 kg
• su cha ma ry na ta: sól, pieprz, ko len dra, 
• mar chew, se ler, pie trusz ka, por (se zo no wo

pa pry ka, cu ki nia)
Przy rzą dze nie:
Kar pia po ciąć w dzwon ka. Przy pra wy wy tłuc

w moź dzie rzu, na trzeć ni mi ry bę i od sta wić na ok. 6
godz. Wa rzy wa po kro jo ne w ta lar ki zblan szo wać
w tłusz czu ro ślin nym, por ze szklić. Przy go to wa ne
skład ni ki prze ło żyć do na czy nia ża ro od por ne go
w ko lej no ści: wa rzy wa, ry ba, wa rzy wa. Piec ok. 30
min w temp. 180 stop ni. Po da wać z pie czo ny mi
ziem nia ka mi.

Oprac. na podst.
„Karp nie tyl ko od świę ta”

LGR Opolsz czy zna



Mi ro sław Ło ziń ski uro dził się 16
kwiet na 1926 ro ku. W kol. Cho ło -
pi ny, na le żą cej do gro ma dy Prze -
bra że i gmi ny Tro ścia niec, po -
wia tu Łuck, wo je wódz twa wo -
łyń skie go. Ro dzi na Ło ziń skich
miesz ka ła tam, jak ca ła lud ność,
z dzia da pra dzia da. Oj ciec Dio ni -
zy pro wa dził go spo dar stwo rol -
ne. Mat ka Jó ze fa, z do mu Ko rze -
niow ska, zaj mo wał się do mem
i wy cho wy wa niem dzie ci. Mi ro -
sław miał jesz cze tro je ro dzeń -
stwa: Mi ko ła ja, Kry sty nę i Ed -
mun da. Do woj ny ukoń czył 6 klas
szko ły pod sta wo wej. Miał roz po -
cząć siód mą, gdy 1 wrze śnia wy -
bu chła II woj na świa to wa. 

Po wkro cze niu na wschod nie zie mie Pol ski Ar mii
Czer wo nej, zmie nił się jej sta tus spo łecz ny. Roz po czę -
ły się bez względ ne re pre sje sta li now skie. Trwa ły aresz -
to wa nia i wy wóz ki w głąb Ro sji osad ni ków woj sko wych
i ich ro dzin, ob szar ni ków, le śni czych i ga jo wych, urzęd -
ni ków, na uczy cie li, po li cjan tów itp.

22 czerw ca 1941 o świ cie roz le gły się po tęż ne wy -
bu chy w oko li cach Łuc ka. Nie miec kie sa mo lo ty z czar -
ny mi krzy ża mi za ta cza ły ol brzy mie ko ła, aż pod Prze -
bra że. Ko lum ny wojsk so wiec kich zo sta ły
zbom bar do wa ne. Nad ra nem w „Sum nym la sku” sta -
ło 7 sa mo cho dów ZIS 5, z nie wy ga szo ny mi jesz cze
świa tła mi. W po bli żu na uro czy sku „Na gieł” wi dać by -
ło uszko dzo ne czoł gi, a na „Krym ce” le żą ce dwa du -
że sto sy amu ni cji i za bi ci so wiec cy żoł nie rze.

Na stą pi ła oku pa cja Wo ły nia. Na cjo na lizm ukra -
iń ski przy bie rał na si le. Mło dzież wstę po wa ła w sze re -

gi po li cji, aby słu żyć wier nie
Niem com. W mie sią cu lip -
cu 1942 ro ku, na pod sta wie fał -
szy wych in for ma cji prze ka za nych
przez na sto let nie go Ste fa na Wo -
la ka, któ ry rze ko mo wi dział Mi ro -
sła wa Ło ziń skie go i je go ko le gę
Ga brie la Ro siń skie go z bro nią
w rę ku, na po dwó rze Ło ziń skich
wtar gnę ła gru pa po li cjan tów
ukra iń skich.

„A by ło ich pię ciu [we dług
re la cji po zo sta wio nej przez Mi ro -
sław Ło ziń skie go] i kil ku za trzy -
ma nych po dro dze miesz kań ców
oko li cy, wśród któ rych by li Ry -
szard Żyt kie wicz i Al bin Kow nac -
ki z Prze bra ża, Ste fan Wo lak z Je -
zior skie go Maj da nu oraz Ga briel
Ro siń ski z Jaź win. By łem wów -
czas na po dwór ku, kie dy ukra iń -
ski po li cjant krzyk nął:

– Cho de siu da! (poukra iń sku)
– Za raz – od par łem i szyb ko

wsze dłem do miesz ka nia, od no sząc ta lerz, z któ re go
ja dłem. Przy oka zji po zby łem się amu ni cji.

– Czo ho wty kaw – za py tał shut zma na, jed no cze -
śnie ude rza jąc w twarz,

– Nie ucie ka łem, od no si łem ta lerz.
Mo ja ma ma wi dząc co się dzie je, chwy ci ła ma łe -

go Ed mun da na rę ce i roz trzę sio na za py ta ła: – Za co
bi je cie mo je go sy na?

– Win zna je za szczo, de ma je ka ra bin!?
Ma ma od rze kła: – Idź cie, szu kaj cie. Je śli znaj -

dzie cie, mo że cie roz strze lać ca łą ro dzi nę. Zdrę twia łem
na sło wa mat ki, co bę dzie je śli zro bią re wi zję i od naj -
dą ka ra bin. Prze cież ma ma nie wie, że ta ki ka ra bin jest
w do mu, scho wa ny na stry chu. O ka ra bi nie wie dział
tyl ko młod szy brat Mi ko łaj.

– „Win nie dur nyj jo ho pri ne sty w deń do cha -
ty, win jo ho scho waw w li si. Pij desz z na mi i po ka -
żesz, de jo ho scho waw, a jak ne scho czesz to my to -
bi po ka że mo.

Chwa ła Bo gu, że odej dzie my od do mu, bo brat
wy nie sie za pew ne ze stry chu ka ra bin do la su. Tak też
się sta ło. Ma ma tym cza sem z dwój ką naj młod sze go
ro dzeń stwa uda ła się w stro nę dro gi pro wa dzą cej
z Ki werc do Prze bra ża na spo tka nie z oj cem, któ ry
miał wra cać z ze bra nia soł ty sów w Ki wer cach. Tym -
cza sem mnie i mo je go ko le gę Ga brie la Ro siń skie go
od pro wa dzo no na od le głość 3 km do la su – zwa ne go
„Krym ka”, gdzie wy bra no miej sce roz pra wy z na mi,
obok zwa lo nej przez bu rzę gru bej so sny. Tu roz po czę -
ło się prze słu cha nie. Ban dy ci ukra iń scy po pa da li
w trans ła ma nia ki jów i okła da nia nas gdzie tyl ko moż -
na. Kła dzio no twa rzą do zie mi. Je den z nich sia dał
na no gi, dru gi na bar ki, a trze ci okła dał po ple cach,
aż do cał ko wi te go po ła ma nia ki ja lesz czy no we go. Bi -
to w po de szwy bo sych stóp. Tak znę ca no się przez
dłuż szy czas. Wresz cie po sta no wio no z na mi skoń czyć.
W miej scu po wyw ra ca nych z zie mi ko rze ni so sny ka -
za no po głę biać ja mę (na nas dwóch by ła za ma ła),
do któ rej wci śnię to nas obu i przy sy pa no wy ko pa ną
zie mią. Sły sza łem jak do wód ca po li cyj nej gru py

Ochań ski ła du je re wol wer prze krę ca jąc bę be nek. Za -
mkną łem oczy i my śla łem, czy Ukra iniec cel nie strze -
li, czy nie bę dę się mę czył. Na gle za le gła ci sza. Strzał
nie padł. Gdy pod nio słem gło wę, zo ba czy łem, że ukra -
iń scy po li cjan ci ode szli, kie ru jąc się w stro nę ga jów ki.
Ba li się do nas strze lać, bo jak się oka za ło, miesz kań -
cy Cho ło pin za czę li nas szu kać i wo łać za na mi po le -
sie. Zda rze nie to uświa do mi ło wszyst kim, cze go mo -
że my się spo dzie wać po Ukra iń cach”.

I nie trze ba by ło dłu go cze kać. W mie sią cu sierp -
niu 1942 ukra iń scy po li cjan ci pod nad zo rem kil ku
Niem ców wy mor do wa li pra wie ca łą lud ność ży dow -
ską w kil ku ty sięcz nej Zo fi jów ce.

Z po cząt kiem 1943 na si li ły się na Wo ły niu ma so -
we rze zie lud no ści pol skiej, pro wa dzo ne przez na cjo -
na li stów ukra iń skich. Pło nę ły osie dla pol skie. Lu dzie gi -
nę li tam, gdzie do pa dli ich mor der cy: w miesz ka niach,
na po dwór kach, na dro dze. Ucie ka ją cych w po le do -
pa da no by za bić sie kie ra mi czy wi dła mi. Ca ły do by tek
był ra bo wa ny, a za bu do wa nia pa lo ne. Wo bec wzra -
sta ją ce go za gro że nia, w Prze bra żu po wsta je Par ty -
zanc ka Sa mo obro na w skła dzie czte rech kom pa nii,
od dzia łu kon ne go zwia du i służb spe cjal nych.

Ja ko sie dem na sto let ni mło dzie niec Mi ro sław Ło -
ziń ski wstę pu je do 4 kom pa nii par ty zanc kiej do wo dzo -
nej przez Ta de usza Woj nic kie go „Gro ma”. Je go brat
Mi ko łaj do kon ne go od dzia łu zwia du pod do wódz -
twem wach mi strza Sta ni sła wa Ko prow skie go. Obaj
bra cia bio rą udział w dwóch naj więk szych bi twach
w obro nie Prze bra ża, pod czas po tęż nych na pa dów
wie lo ty sięcz nych sił UPA oraz w licz nych wal kach i ak -
cjach z ban da mi ukra iń skich na cjo na li stów ba zu ją -
cych w Sła wa ty czach, Tro ściań cu, Ja rom lu, My ko wie,
Do ma szo wie, Żu ra wi czach, Omel nie i in nych miej -
sco wo ściach. Bli sko dwa la ta trwa ły te dni i no ce
trwo gi, gro zy, po żo gi. Trwa ła rów nież na dzie ja oca le -
nia 25 ty się cy lud no ści zgru po wa nej w Prze bra żu.

Wy zwo le nie i… po że gna nie ro dzin nych stron.
Ru szy li ra zem do for mu ją ce go się woj ska pol skie go
– oj ciec i syn. Oj ciec Dio ni zy do stał przy dział do 2 puł -
ku uła nów 1 Bry ga dy Ka wa le rii – syn Mi ro sław
do kom pa nii fi zy lie rów 2 puł ku pie cho ty 1 Dy wi zji im.
Ta de usza Ko ściusz ki. Po szko le niu w re jo nie Sum
uroz ma ico nym wie lo krot ny mi na lo ta mi sa mo lo tów
nie miec kich, jed nost ki 1 ar mii Woj ska Pol skie go wy -
ru szy ły w re jon kon cen tra cji pod Ki wer ca mi. Po stój 1
Dy wi zji Pie cho ty wy padł w Sła wa ty czach, a wła ści wie
w so sno wych gę stych la sach sła wa tyc kich, od le głych
o 18 km od ro dzin ne go do mu Mi ro sła wa. I te 18 km
pie szo, cią gnąc za so bą młod sze ro dzeń stwo Mi ro sła -
wa – Kry sty nę i Ed mun da – co naj mniej dwa ra zy
w ty go dniu po ko ny wa ła mat ka mło de go żoł nie rza.
Aby go tyl ko zo ba czyć. „Pa mię tam te go dnia, a by ło
to przed wy ru sze niem na front – pi sał w swo ich
wspo mnie niach Mi ro sław – ostat ni raz przy tu li ła
do mo ich skro ni za pła ka ną twarz. By ła to ko bie ta nie -
zwy kła – mo ja mat ka. By ła dum na ze mnie, po pra -
wia jąc przy wie szo ny au to mat na mo im ra mie niu,
po wie dzia ła, że zmęż nia łem i wy glą dam na praw dzi -
we go żoł nie rza. Sta łem na skra ju la su i dłu go przy glą -
da łem się od cho dzą cej mat ce. Czy jesz cze kie dy kol -
wiek ją zo ba czę?”

Ed mund Ło ziń ski

PULS
Niemodlina
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Wspo mnie nie
o ppłk. Mi ro sła wie Ło ziń skim (I)
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Wy mia na z Ve chel de
Po mysł na wy mia nę mię dzy ucznia mi

z gim na zjów w Gra czach i Ve chel de zro -
dził się przed dwo ma la ty. Po dłu gim okre -
sie przy go to wań – spo tkań i pod pi sy wa -
nia umów – w li sto pa dzie mi ja ją ce go ro ku
pięt na stu uczniów gra czew skie go gim na -
zjum, pod opie ką ger ma ni sty Grze go rza
Bu dza i psy cho lo ga Ka ta rzy ny Krzy ża now -
skiej, wy ru szy ło na spo tka nie ze swo imi
ró wie śni ka mi w Niem czech. 

Ty go dnio wy po byt ob fi to wał w wie le atrak cji.
Od po cząt ku nie bra ko wa ło nam po zy tyw nych do -
świad czeń. Du że wra że nie na na szych uczniach zro -
bi ła sa ma szko ła. Ogrom ny, no wo cze sny gmach,
w któ rym uczy się po nad dzie wię ciu set uczniów i pra -
cu je osiem dzie się ciu sze ściu na uczy cie li. Gim na zjum
w Ve chel de ma wła sny ba sen, kort i bo iska, a tak że
sta dion, wspa nia łą bi blio te kę, sto łów kę i ka wia ren kę
dla uczniów. Oglą da nie szko ły i uczest ni cze nie w lek -
cjach by ło cie ka wym do świad cze niem, tak dla na -
szych uczniów, jak i na uczy cie li. Szcze gól nie, je śli
cho dzi o lek cje che mii czy fi zy ki, któ re od by wa ją się
w praw dzi wych la bo ra to riach. 

– Na po cząt ku by ło cięż ko prze ła mać się i za -
cząć mó wić w ob cym ję zy ku. Ale w su mie nie mie li -
śmy wyj ścia, bo już pierw sze go dnia zo sta li śmy rzu -
ce ni na głę bo ką wo dę i ca łą nie dzie lę spę dzi li śmy
w do mach na szych part ne rów. Ale już po kil ku
dniach by ło du żo le piej – wspo mi na Ku ba Ka li ciń ski.
– Mu sie li śmy ja koś ze so bą się ko mu ni ko wać i nie
ukry wam, że ła twiej mi by ło po an giel sku, bo nie -
miec kie go uczy my się do pie ro dru gi rok i nie ma my
za wie le go dzin. W szko le naj bar dziej po do ba ła mi
się at mos fe ra pod czas lek cji. Ni by był luz, ale nie by -
ło ha ła su i każ dy po tra fił w sku pie niu pra co wać
– mó wi Ka sia An drej szyn.

Po za po zna wa niem nie miec kie go sys te mu na -
ucza nia, pol scy i nie miec cy ucznio wie in te gro wa li się
pod czas wspól nych wy cie czek, a tych nie bra ko wa -
ło. Roz po czę li śmy, oczy wi ście, od spa ce ru po Ve -
chel de, pod czas któ re go ucznio wie po szu ki wa li od -
po wie dzi na przy go to wa ne przez nie miec kich
ko le gów py ta nia. Dal sze wy ciecz ki od by wa li śmy już
głów nie po cią giem. Na po cząt ku od wie dzi li śmy pięk -
ne, śre dnio wiecz ne mia stecz ko Go slar. W ca ło ści
na le ży ono do świa to we go dzie dzic twa UNE SCO.
Zwie dza li śmy rów nież li czą cą po nad ty siąc lat ko pal -
nię me ta li. By li śmy w po bli skim Brau swe igu, któ re go
sym bo lem jest lew. Po mie ście opro wa dza ła nas pol -
ska prze wod nicz ka, opo wia da jąc je go śre dnio wiecz -
ną i współ cze sną hi sto rię. Naj le piej wspo mi na ną

by ła jed nak wy ciecz ka do Wol fs bur ga – mia sta Volks -
wa ge na. Tam na si ucznio wie zo ba czy li, jak po wsta -
ją słyn ne nie miec kie sa mo cho dy, do wie dzie li się, jak
wy glą da pra ca w fa bry ce, a naj więk szą atrak cję sta -
no wi ły prze miesz cza ją ce się po niej pro to ty py spor -
to wych aut. Jed nak nie był to ko niec atrak cji, resz tę
dnia spę dzi li śmy w słyn nym nie miec kim eks pe ry me -
ta to rium – Phe no. Tam każ dy miał moż li wość prze -
ży cia nie zwy kłej przy go dy z fi zy ką, che mią czy bio lo -
gią, pro wa dząc do wol ne do świad cze nia
i ob ser wu jąc zja wi ska. Ostat nim punk tem pro gra mu
by ła wy ciecz ka do sto li cy Sak so nii – Ha no we ru, gdzie
zwie dzi li śmy ra tusz i mia sto. 

Wszy scy ucznio wie bio rą cy udział w wy mia nie
wraz z na uczy cie la mi zo sta li za pro sze ni przez z bur -
mi strza Ve chel de Hart mu ta Ma rot za na wspól ny
obiad. – Przy ję cie nas w ten spo sób by ło wiel kim za -
szczy tem i ogrom ną przy jem no ścią, a obiad był na -
praw dę do sko na ły – mó wią zgod nie gim na zja li ści.

Wi zy ta w Gim na zjum im. Ju liu sa Spie gel ber ga
wVe chel de nadłu go po zo sta nie wpa mię ci i ser cach na -
szych gim na zja li stów. – Mi mo, że na sze spo tka nie trwa -
ło tyl ko ty dzień, to bar dzo zży łam się ze swo ją ko le żan -
ką Gi ną i jej ro dzi ną. Dzię ki nim czu łam się jak u sie bie
w do mu. Roz sta nie by ło dla nas trud ne, ale na szczę ście
jest Fa ce bo ok. Te raz z nie cier pli wo ścią cze kam na spo -
tka nie w mar cu – wy zna je Asia Ja błoń ska.

Swo ją re flek sją po po wro cie dzie lą się tak że pe -
da go dzy: – Ze spo tkań z in ną kul tu rą za wsze wy cho -
dzi my bo gat si. My ślę, że to, cze go na si ucznio wie
do świad czy li przez ty dzień po by tu w Ve chel de, da -
ło im wię cej, niż wie le mie się cy na uki. Prze ła my wa -
nie ba rier ko mu ni ka cyj nych, ob ser wo wa nie za cho -
wań nie miec kich uczniów i do świad cze nie
at mos fe ry tam tej szko ły, to na pew no bę dzie pro -
cen to wać w przy szło ści – po wie dzia ła psy cho log
Ka ta rzy na Krzy ża now ska.

– Na si ucznio wie zo sta li wspa nia le przy ję ci
przez nie miec kie ro dzi ny i na uczy cie li. Te raz my mu -
si my sta nąć na wy so ko ści za da nia. Wła śnie koń czy -
my in ten syw ne pra ce nad gran tem o do fi nan so wa -
nie pro gra mu wi zy ty w na szej szko le przez fun da cję
Pol sko -Nie miec kiej Współ pra cy Mło dzie ży. Chce my,
na ile to moż li we, włą czyć do je go re ali za cji na szych
uczniów, dla te go pla nu je my wie le dzia łań z wy ko rzy -
sta niem me tod ak tyw nych. Bar dzo nam za le ży
na pod trzy ma niu tej for my współ pra cy ze szko łą
w Ve chel de, dla te go ro bi my wszyst ko, by wi zy ta
u nas by ła wspo mi na na rów nie do brze – mó wi ko or -
dy na tor pro jek tu wy mia ny Grze gorz Budz.

Ka ta rzy na Krzy ża now ska
Grze gorz Budz

Sty pen dyst ka z Chro bre go
10 grud nia 2013 ro ku w opol skiej szko -

le mu zycz nej od by ła się uro czy stość wrę -
cze nia dy plo mów sty pen dy stom sty pen -
dium Pre ze sa Ra dy Mi ni strów.

W gro nie naj lep szych uczniów szkół po nad gim na -
zjal nych z wo je wódz twa opol skie go zna la zła się rów -
nież Mał go rza ta Hajt, uczen ni ca kla sy trze ciej Li ceum
Ogól no kształ cą ce go im. Bo le sła wa Chro bre go w Nie -
mo dli nie. Mał go sia uzy sku je wy róż nia ją ce wy ni ki
w na uce. W ubie głym ro ku szkol nym otrzy ma ła śred -
nią ocen 5,33. Jest oso bą o wy so kiej kul tu rze oso bi stej,
od po wie dzial ną i su mien ną. Po za tym ak tyw nie udzie -
la się w ży ciu szko ły, czę sto mo że my sły szeć jej cha rak -

te ry stycz ny głos w in ter pre ta cji roc ko wych utwo rów
w szkol nych pro gra mach ar ty stycz nych. Gra tu la cje!

Elż bie ta Woź niak

De co upa ge – mo je pra ce,
mo ja ra dość

Wy sta wę ar ty stycz ną prac de co upa ge
Kry sty ny Fran kow skiej -Ce pa moż na oglą -
dać w czy tel ni Miej sko -Gmin nej Bi blio te ki
Pu blicz nej w Nie mo dli nie.

De co upa ge to tech ni ka zdob ni cza zna na
od daw na. W ten spo sób moż na ozdo bić za rów no
du ży me bel, jak i ma łe tek tu ro we pu deł ko. Tech ni ka
ta po le ga na efek tyw nym zdo bie niu przed mio tów po -
przez wy dzie ra nie lub wy ci na nie ele men tów pa pie -
ro wych i na kle ja nie ich na wy bra ną po wierzch nię.
Dzię ki wie lo ra ko ści sto so wa nych tech nik moż li wo ści
tej fa scy nu ją cej sztu ki zdob ni czej są prak tycz nie nie -
ogra ni czo ne, ofe ru jąc każ de mu, kto chciał by jej za -
kosz to wać, nie skoń cze nie wie le go dzin kre atyw nej
pra cy i ra do ści twór czej.

Pa ni Kry sty na od kil ku lat ozda bia przed mio ty
tech ni ką de co upa ge, two rząc ory gi nal ne ko lek cje.
Wszyst kie jej pra ce ma ją nie po wta rzal ny cha rak ter.
Od kry wa jąc moż li wo ści sztu ki de co upa ge, roz wi ja
swój ta lent i pa sję two rze nia. Swo imi umie jęt no ścia -
mi chęt nie dzie li się z oso ba mi za in te re so wa ny mi tą
tech ni ką, pro wa dząc warsz ta ty w na szej bi blio te ce.
Pra ce Pa ni Kry sty ny moż na oglą dać do koń ca stycz -
nia 2014 ro ku. Ser decz ne za pra sza my.

Mał go rza ta Na wroc ka -Ba de ja

Wizyta w straży



Szla chet na Pacz ka w SP nr 1
w Nie mo dli nie

W na szej szko le Szla chet na Pacz ka po -
łą czy ła ro dzi ców, uczniów, na uczy cie li,
zna jo mych i przy ja ciół szko ły. Po mo gli śmy
trzem ro dzi nom z na szej gmi ny. 

W kla sach I –III oko ło 95 osób za an ga żo wa ło się
w zbiór kę żyw no ści, środ ków czy sto ści, odzie ży, za ba -
wek, ma te ria łów pa pier ni czych dla jed nej ro dzi ny.
Zro bi li śmy 50 du żych pa czek o war to ści oko -
ło 3200 zł. Pacz ki zo sta ły ozdo bio ne pra ca mi pla -
stycz ny mi, któ re wy ko na ły dzie cia ki z klas I b, II a i II b.
Za zbiór kę od po wie dzial na by ła Bar ba ra Ko ło dyń ska. 

W kla sach IV –VI uda ło się zro bić 36 pa czek dla
dru giej ro dzi ny, w któ rych prze wa ża ły pro duk ty ży -
wie nio we oraz che micz ne. Za ich zbiór kę by ły od po -
wie dzial ne Ka ta rzy na Olek sa oraz Mał go rza ta Wo -
lań ska –Kla pan. 

Na to miast pra cow ni cy Szko ły Pod sta wo wej nr 1
w Nie mo dli nie ob da rzy li trze cią ro dzi nę 12 pacz ka -
mi, w któ rych znaj do wa ły się: piec, odzież, ar ty ku ły
spo żyw cze oraz che micz ne. Za zbiór kę by ła od po wie -
dzial na An na Ci szew ska.

Dzię ku je my wszyst kim oso bom za an ga żo wa -
nym oraz do bro czyń com, dzię ki któ rym ro dzi ny bę -
dą ce w po trze bie otrzy mu ją na dzie ję na lep sze ju tro.

Bar ba ra Ko ło dyń ska, Mar ta Ko ło dyń -
ska, Bar ba ra Świą tek, Ewe li na Ko zioł,
Ka ta rzy na Olek sa, Mał go rza ta Wo lań -

ska -Kla pan, An na Ci szew ska

Szla chet na Pacz ka
po raz dru gi w Gra czach

W tym ro ku ko lej ny raz na uczy cie le,
ucznio wie oraz pra cow ni cy ad mi ni stra cji
i ob słu gi gra czew skie go gim na zjum, a tak -
że szko ły pod sta wo wej, wy bra li ro dzi nę,
któ rej za ofe ro wa li po moc.

Za ku pio no mi kro fa lów kę, od ku rzacz, po da ro wa -
no tak że lo dów kę, na to miast mło dzież przy nio sła
z wła snych do mów żyw ność, środ ki czy sto ści, a na -
wet zi mo wą odzież. Udział obu pla có wek w tym za -
szczyt nym przed się wzię ciu to dla nich wiel ki ho nor.
Z chę cią i du żym za an ga żo wa niem przy stą pio no
do zbiór ki da rów. Świę ta to szcze gól ny czas, kie dy na -
le ży zwró cić więk szą uwa gę na tych, któ rych ży cie nie
roz piesz cza. Ma jąc te go świa do mość, spo łecz ność
gra czew skich szkół znów sta nę ła na wy so ko ści za da -
nia i nie za po mnia ła o jak że ludz kim od ru chu – po -
da nia po moc nej dło ni po trze bu ją ce mu jej czło wie ko -
wi. Ży czy my Pań stwu we so łych świąt i obie cu je my
po ma gać tak że w przy szło ści.

W imie niu pra cow ni ków,
uczniów i ro dzi ców PG i SP

Alek san dra Ko rze niow ska

Wi zy ta Mi ko ła ja w Di no lan dii
6 grud nia na sze przed szko le od wie dził

nie co dzien ny, acz kol wiek dłu go ocze ki wa -
ny gość – św. Mi ko łaj.

Te go dnia przed szko la ki już od ra na by ły bar dzo
pod eks cy to wa ne. Cią gle do py ty wa ły się, kie dy już bę -
dzie. Kie dy w koń cu się po ja wił – w czer wo nym stro -
ju, z dłu gą si wą bro dą oraz z ogrom nym wor kiem
peł nym pre zen tów, na twa rzach dzie ci po ja wi ły się
mie sza ne uczu cia – nie któ re dzie ci ogar nął strach,
a in ne ra dość. Wspól na za ba wa z go ściem prze ła -
ma ła lo dy – wszyst kie przed szko la ki by ły ra do sne
i uśmiech nię te. Po za ba wie na de szła chwi la naj bar -
dziej przez wszyst kich ocze ki wa na – roz da wa nie pa -
czek ze sło dy cza mi oraz za ba wek do przed szko la.
Dzie ci nie tak od ra zu otrzy ma ły pre zen ty. Mu sia ły
zło żyć obiet ni cę, że bę dą grzecz ne, a chęt ne przed -
szko la ki re cy to wa ły wier sze lub śpie wa ły pio sen ki.
Dzie ci ze smut kiem że gna ły świę te go Mi ko ła ja, ale
ten obie cał, że za rok na pew no o nas nie za po mni
i zno wu nas od wie dzi.

Re na ta Jan kie wicz

Mi ko łaj w Gra czach
Świę ty Mi ko łaj od wie dził świe tli cę

szkol ną przy Szko le Pod sta wo wej w Gra -
czach.

Ucznio wie przy ję li go z du żą ra do ścią. Tań com
i ucie chom nie by ło koń ca. Dzie ci bra ły udział w róż -
nych kon kur sach, naj więk szą kre atyw no ścią wy ka za -
ły się w kon ku ren cji „Tyl ko ta niec”. Mi ko łaj w na gro -
dę otrzy mał du ży por tret na ma lo wa ny przez dzie ci.

Mał go rza ta Kul czyń ska,
Agniesz ka Bo ro wicz

Kurs kom pu te ro wy
dla se nio rów

Je śli masz 50 lat i wię cej, nie masz po my -
słu na spę dze nie wol ne go cza su, za pra sza -
my dobi blio te ki nakur su kom pu te ro wy wza -
kre sie pod sta wo wej ob słu gi kom pu te ra. 

W pro gra mie kur su m. in.:
• Two rze nie ka ta lo gów i pod ka ta lo gów (za zna -

jo mie nie się ze struk tu rą ka ta lo gów)
• Prze no sze nie i ko pio wa nie pli ków 
• Two rze nie no we go do ku men tu Word i otwie -

ra nie ist nie ją cych
• Wpro wa dza nie i edy cja tek stu,
• Nu me ro wa nie stron
• Wsta wia nie i ry so wa nie ta bel 
• Po ru sza nie się po prze glą dar kach in ter ne to wych 
• Za kła da nie pocz ty elek tro nicz nej na do wol -

nym por ta lu in ter ne to wym

• Kon fi gu ro wa nie pro gra mu Outlo ok Express
• Two rze nie no wej wia do mo ści
Czy tel ni kom w wie ku 50+ za pew nia my dar mo -

wą po moc oraz moż li wość ko rzy sta nia z kom pu te -
rów i In ter ne tu.

Ja rek Kow nac ki

Fi nał wo je wódz ki Kon kur su
Wie dzy o BHP w rol nic twie

29 li sto pa da 2013 r. gim na zja list ka
z Ze spo łu Szkół im. Bo le sła wa Chro bre go
w Nie mo dli nie – Pau li na Żmu da wy gra -
ła XIX Wo je wódz ki Kon kurs Wie dzy o Bez -
pie czeń stwie i Hi gie nie Pra cy w Rol nic twie.

Kon kurs miał miej sce w Ze spo le Szkół Za wo do -
wych im. Sta ni sła wa Sta szi ca w Opo lu. Naj pierw
ucznio wie roz wią zy wa li test pi sem ny w dwóch ka te go -
riach – gim na zjum i szko ły po nad gim na zjal ne. Do dal -
sze go eta pu we szło po 5 uczniów z obu ka te go rii
i w dal szej czę ści kon kur su od po wia da li oni na py ta -
nia ko mi sji już na jed nym po zio mie. Etap ten miał for -
mu łę jak te le tur niej 1 z 10, gdzie uczest ni cy ty po wa li
in nych do od po wie dzi. Za rów no w czę ści pi sem nej, jak
i ust nej, Pau li na zdo by ła naj więk szą licz bę punk tów.
Po ko na ła uczniów szkół po nad gim na zjal nych, któ rzy
przy by li tak że ze szkół o pro fi lu rol ni czym. Wy gry wa -
jąc etap po wia to wy i wo je wódz ki, Pau li na wy ka za ła się
nie sa mo wi tą wie dzą z za kre su ru chu dro go we go, za -
gad nień prze ciw po ża ro wych, zna jo mo ści prze pi sów
KRUS oraz za gad nień ochro ny zdro wia i ży cia w go -
spo dar stwie rol nym. Pau li nie ser decz nie gra tu lu je my!

Ka ta rzy na Dra bik

Tu wi ma każ dy zna
Rok 2013 uchwa łą Sej mu RP zo stał

ogło szo ny Ro kiem Ju lia na Tu wi ma. 27
grud nia mi nie 60. rocz ni ca śmier ci te go
wiel kie go po ety. Z tej oka zji w Szko le Pod -
sta wo wej nr 1 W Nie mo dli nie od był się cykl
im prez oko licz no ścio wych po świę co nych
je go pa mię ci.

30 wrze śnia w świe tli cy szkol nej z oka zji przy pa -
da ją ce go dzień wcze śniej Dnia Gło śne go Czy ta nia
zor ga ni zo wa ne go przez bi blio te kar kę An nę Ci szew -
ską ucznio wie klas IV, V i VI czy ta li zna ne i mniej zna -
ne wier sze Ju lia na Tu wi ma swo im młod szym ko le -
gom. Hu mor, któ ry prze ma wia przez te utwo ry
wszyst kim nam bar dzo się po do bał. Śmie chu by ło, co
nie mia ra. Na za koń cze nie A. Kram czyń ska i D. Sar -
na ze świe tli cy za pro si ły uczniów klas 0-III do udzia -
łu w kon kur sie pla stycz no-tech nicz nym

Na kon kurs pt. „Ma lo wa ne wier sze Ju lia na Tu wi -
ma” na le ża ło do star czyć pra cę ilu stru ją cą do wol nie
wy bra ny wiersz Tu wi ma. Prace, któ re wpły nę ły
na kon kurs by ły prze pięk ne i bar dzo po my sło we. 

Dnia 5 grud nia 2013r. na za koń cze nie cy klu od -
był się kon kurs re cy ta tor ski wier szy J. Tu wi ma. Kon -
kurs prze zna czo ny był dla uczniów klas 0- III. Po ziom
przy go to wa nia, ja ki re pre zen to wa ły zgło szo ne do kon -
kur su oso by był bar dzo wy so ki. Ju ry nie mia ło ła twe -
go za da nia, jed nak po burz li wych na ra dach uda ło się
wy ło nić zwy cięz ców w każ dej ka te go rii wie ko wej. 

Po ilo ści chęt nych, któ rzy zgło si li się za rów no
do kon kur su pla stycz ne go, jak i re cy ta tor skie go,
moż na wnio sko wać, że wier sze Tu wi ma są nam za -
rów no zna ne, jak i lu bia ne, co nas bar dzo cie szy. 

An na Ci szew ska
Ane ta Kram czyń ska

Dag ma ra Sar na
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23 li sto pa da w Gra czach już po raz 19.
wy star to wał Bar bór ko wy Bieg Skal ni ka.

Z oka zji zbli ża ją ce go się świę ta gór ni ków tra dy -
cyj nie ro ze gra no w Gra czach za wo dy w bie ga niu,
któ re w tym ro ku zgro ma dzi ły na star cie po nad 300
osób. W szran ki sta nę li za wod ni cy od 16. do pra -
wie 80. ro ku ży cia w je de na stu ka te go riach. Naj lep -
szą z pań oka za ła się Da nu ta Pi sko row ska: – Bie ga -
nie jest jak uza leż nie nie. Dla te go dzi siaj bie głam

po mi mo kon tu zji. Z cza su nie je stem do koń ca za do -
wo lo na, bo dwa la ta te mu mia łem lep szy na tej sa -
mej tra sie. Ale cie szę się, że uda ło się wy grać – po -
wie dzia ła trium fa tor ka.

Uczest ni cy ry wa li zo wa li ze so bą na po nad 15-ki -
lo me tro wej tra sie: Gra cze, Ra do szo wi ce, Tar ni ca, Ro -
gi, Gó ra, Rut ki i Gra cze. – Star to wa łem w Gra czach
w 2011 ro ku i z mi łą chę cią tu taj wró ci łem. Wte dy za -
ją łem dru gie miej sce. W tym ro ku for ma do pi sa ła i wy -

gra łem. Po do ba mi się at mos fe ra te go bie gu oraz or -
ga ni za cja. Jest cie pły po si łek oraz miej sce, gdzie moż -
na usiąść i od po cząć. Tra sa jest trud na, bo pierw -
sze 12 ki lo me trów wie dzie pod gó rę, po tem dwa i pół
ki lo me tra zbie gu. Prze ana li zo wa łem so bie do kład nie
pro fil tra sy i do bra łem od po wied ną tak ty kę – po wie -
dział Ra fał Ty bu rek, naj szyb szy bie gacz im pre zy.

Po za koń cze niu bie gu wszy scy ze bra li się w do -
mu kul tu ry, gdzie na stą pi ła de ko ra cja zwy cięz ców.
Za wod ni kom w po szcze gól nych ka te go riach pu cha -
ry wrę czył pre zes ko pal ni Ba zalt -Gra cze, An drzej
Miś ta. Oko licz no ścio we pa miąt ki po wę dro wa ły
do lau re atów za miej sca I -III. Dla wszyst kich uczest -
ni ków ufun do wa no ko szul ki i pa miąt ko we me da le.

mk

Bie ga li w Gra czach

Węd karz ro ku 2013
Ko niec ro ku to czas ple bi scy tów, kla -

sy fi ka cji i pla nów na no wy rok. Nie ina -
czej jest w węd kar stwie spor to wym.
Węd ka rzem ro ku2013 izwy cięz cą Grand
Prix Nie mo dli na zo stał Łu kasz Gie rak.

Łu kasz to 22-let ni, bar dzo uta len to wa ny
węd karz wy czy no wy, któ ry od kil ku lat star tu je
w za wo dach w ca łej Pol sce. Od 2 lat wraz z klu -
bem WKS „So kół” Nie mo dlin star tu je w opol skiej
li dze spła wi ko wej. Mi mo dość mło de go wie ku, jak
na węd ka rza, jest za wod ni kiem wszech stron -
nym, co udo wod nił pod czas te go rocz ne go Grand
Prix – ło wiąc świet nie za rów no na rze kach, jak
i na je zio rach, zo sta wia jąc z ty łu kla sy fi ka cji du -
żo bar dziej do świad czo nych ko le gów. Gra tu lu je -
my Łu ka szo wi wspa nia łe go wy ni ku.

Ser decz nie za pra sza my na uro czy stą ga lę
wrę cze nia na gród naj lep szym węd ka rzom te go -
rocz ne go Granx Prix Nie mo dli na, któ ra od bę -
dzie się 12 stycz nia 2014 r. o godz. 12.00 w sa -
li kon fe ren cyj nej Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie.

Za rząd ko ła PZW Nie mo dlin

Mi strzy ni Pol ski
w ka ra te

Pod ko niec li sto pa da w Ząb ko wi cach
Ślą skich od był się Pu char Pol ski Ka ra te Ky -
oku shin. W re pre zen ta cji opol skie go klu bu
zna la zła się Pau li na Żmu da z Nie mo dli na.

Pau li na wy star to wa ła w dwóch kon ku ren cjach
mło dzi czek: ka ta (układ) i ku mi te (wal ka). Pierw szą
kon ku ren cją by ło ka ta. Po dwóch tu rach ob ję ła trzy -
punk to wą prze wa gę nad dru gą za wod nicz ką i tym
sa mym obro ni ła ty tuł sprzed ro ku, zo sta jąc mi strzy -
nią Pol ski. W ku mi te za wod nicz ka z Nie mo dli na dwie
pierw sze wal ki wy gra ła po przez wska za nie sę dziów,
a w trze ciej (pół fi na ło wej), mi mo uzy ska nej po cząt ko -
wo prze wa gi, na 20 se kund przed koń cem wal ki zo -
sta ła tra fio na i prze gra ła wal kę.

Pau li na w ze szłym ro ku wy wal czy ła kwa li fi ka cje
do Mi strzostw Eu ro py, jed nak by ła za mło da na udział
w za wo dach. Te raz Pau li na bę dzie przy go to wy wać się
na wio snę do ko lej nych eli mi na cji do ME. Ży czy my po -
wtó rze nia suk ce su.

mk
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W so bo tę, w ocze ki wa niu na za pla no -
wa ną spóź nio ną wi zy tę św. Mi ko ła ja, ro -
ze gra no tur niej ko szy ków ki chłop ców
rocz ni ka 2003 i młod szych. W tur nie ju
udział wzię ły trzy ze spo ły: go spo da rze
UKS OSiR Nie mo dlin, MKS Otmu chów
i UKS Pio mar Brzeg.

Ze spo ły ry wa li zo wa ły w ra mach tur nie ju sys te -
mem „każ dy z każ dym”, mecz trwał czte ry kwar ty
po 8 mi nut, za wo dy pro wa dził sę dzia Pa weł Ro słan.
Tur niej ko szy ków ki był ab so lut nym de biu tem dla
dwóch ze spo łów tj. OSiR Nie mo dlin i Pio mar Brzeg.
Na to miast dru ży na z Otmu cho wa star to wa ła już
w ofi cjal nych za wo dach. Wy nik te go tur nie ju nie był
naj waż niej szą rze czą, cho dzi ło o za po zna nie się

z bo iskiem, z opra wą me czu, za sa da mi gry i wspól -
ną za ba wę. Nie mniej wy ło nio no zwy cięz cę tur nie ju
i wy bra no naj lep szych za wod ni ków w po szcze gól -
nych ze spo łach, a Mi ko łaj nie za po mniał słod kich
upo min ków dla wszyst kich uczest ni ków tur nie ju.

Po tur nie ju ma lu chów ro ze gra no to wa rzy ski mi -
nimecz ko szy ków ki po mię dzy UKS OSiR Nie mo dlin
– MKS Otmu chów. Do ry wa li za cji w tym me czu
przy stą pi li chłop cy z klas pią tych i szó stych. Mecz
roz gry wa ny był 2x15min bez za trzy my wa nia cza su.
Go spo da rze nie da li więk szych szans dru ży nie
z Otmu cho wa i pew nie ogra li swo ich prze ciw ni ków
w sto sun ku 49:12.

OSiR

Tur niej sę dziów pił kar skich
W so bo tę 23 li sto pa da w na -

szej ha li od by ły się XXIII Mi strzo -
stwa Wo je wódz twa Opol skie go
Sę dziów Pił kar skich.

Za wod ni cy -sę dzio wie z czte rech Ko le -
giów Sę dziów Ny sy, Klucz bor ka, Kę dzie -
rzy na-Koź la i Opo la, po dzie le ni zo sta li
na dwie ka te go rie wie ko we: se nio rów i old -
bo jów (za wod ni cy po wy żej 40 lat). Go spo -
da rza mi i or ga ni za to ra mi tur nie ju by li KS
Opo le i my, OSiR w Nie mo dli nie.

W ka te go rii se nio rów, po 2 la tach do -
mi na cji KS Kę dzie rzyn-Koź le, mi strzow ski

pu char mógł tra fić po 10 la tach w rę ce KS Opo le. Nie ste ty, w ostat nim me czu tur nie ju eki pa KS Opo -
le ule gła naj lep szej w tym tur nie ju dru ży nie – KS Klucz bork (0:1).

W ka te go rii old bo jów po Pu char Mi strza się gnął KS Kę dzie rzyn -Koź le, a na sza dru ży na KS
Opo le oka za ła się bar dzo go ścin na i na swo im te re nie po zwo li ła swo im prze ciw ni kom wbić so -
bie jed ną bram kę wię cej.

OSiR

Mi ko łaj ko wy tur niej
ko szy ków ki chłop ców

Szkol ny tur niej
ha lo wej pił ki noż nej

29 li sto pa da w ha li wi do wi sko -
wo -spor to wej w Nie mo dli nie od był
się szkol ny tur niej ha lo wej pił ki noż -
nej klas gim na zjal nych Ze spo łu
Szkół im. Bo le sła wa Chro bre go
w Nie mo dli nie.

W tur nie ju wzię ło udział 8 dru żyn re -
pre zen tu ją cych kla sy: Ia, Ib, Ic, IIa, IIb, IIc,
IIIa i IIIb. Ze spo ły zo sta ły po dzie lo ne
na dwie gru py po 4 dru ży ny, w któ rych
roz gry wa ły me cze sys te mem każ dy z każ -
dym. Do pół fi na łu awan so wa ły dwie naj -
lep sze dru ży ny z każ dej gru py. W pierw -
szym pół fi na le kla sa IIIa po ko na ła Ib
wy ni kiem 2:0, w dru gim kla sa IIb wy gra ła
z Ia 3:0. III miej sce w tur nie ju za ję ła kla sa
Ib po ko nu jąc w ma łym fi na le kla sę Ia wy -
ni kiem 3:0. W fi na le spo tka ły się re pre zen -
ta cje klas IIb i IIIa. W re gu la mi no wym cza -
sie gry mecz za koń czył re mi sem 2:2
i o wy ło nie niu zwy cięz cy zde cy do wa ła se -
ria rzu tów kar nych, w któ rych lep sza oka -
za ła się kla sa IIb, zwy cię ża jąc 1:0.

Osta tecz nie I miej sce za ję ła kla sa IIb
w skła dzie: Słod kow ski, Błoń ski, Pie nia cha,
Ma li now ski, Ba weł kie wicz, Ko pi niak, Pa -
bian. II miej sce kla sa IIIa, a III kla sa Ib.
Kró lem strzel ców tur nie ju zo stał zdo byw -
ca 9 bra mek Mi łosz Błoń ski z kla sy IIb.
Me da le dla za wod ni ków trzech pierw szych
dru żyn i sta tu et kę dla kró la strzel ców ufun -
do wa ła Ra da Ro dzi ców przy ZS w Nie mo -
dli nie. Za wo dy prze pro wa dził na uczy ciel
wy cho wa nia fi zycz ne go Ry szard Do naj ski.

Ry szard
Do naj ski

Pierw sze zwy cię stwo w I li dze
Ma my pierw sze zwy cię stwo w li -

dze, i to zwy cię stwo z do tych cza so -
wym wi ce li de rem z Mi ko ło wa.

Dwie bram ki na sze go naj lep sze go snaj -
pe ra „Sa pe ra” An drze ja Sa py i dwa po wra ca -
ją ce go po kon tu zji „Kre ci ka” Pa try ka Ki lia na,
po zwo li ły wy wieźć pierw sze dłu go ocze ki wa -
ne punk ty w I Li dze. Mo gło być jesz cze le piej,
bo mie li śmy przed ło żo ny rzu ty kar ny, nie ste -
ty, po raz ko lej ny nie wy ko rzy sta ny. Do prze -
rwy skrom ne pro wa dze nie 1:0. Po prze rwie
pod wyż sze nie wy ni ku 2:0, po goń go spo da rzy
i ma my re mis 2:2, ale fi nisz na le żał do nas
– 36. mi nu ta 3:2. Po stra cie trze ciej bram ki,
go spo da rze wy co fu ją bram ka rza, ma my kil -
ka oka zji i w koń cu jed na z kontr w 39. mi nu -
cie koń czy się bram ką 4:2. Ko niec me czu.
Wiel kie gra tu la cje.

Bar tło miej
Kło siń ski
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Z okazji świąt Bożego Narodzenia
przepełnionych nadzieją i magią wigilijnej nocy,

składamy wszystkim mieszkańcom gminy Niemodlin
życzenia: radosnych i spokojnych świąt w gronie
najbliższych, a nowy rok 2014 niech dostarczy

wielu sukcesów, mądrych decyzji
oraz przyniesie to, co najlepsze.

Wszystkim pracownikom,
emerytom, udziałowcom spółki

„Bazalt-Gracze” oraz
mieszkańcom naszej gminy

życzymy, aby święta i nadchodzący
nowy rok były rozświetlone ciepłem

choinkowych światełek, pełne
spełnionych marzeń, spokoju,

zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Wszystkim mieszkańcom gminy Niemodlin z okazji
nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzenia
radości, spokoju i pogody ducha oraz dużo szczęścia

w nowym roku 2014 składa

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mariusz Nieckarz

Zarząd,
Rada Nadzorcza

i Związek Zawodowy
Górników Spółki
„Bazalt – Gracze”

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

Burmistrz 
Niemodlina

Mirosław Stankiewicz


