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W CZERWCU
ZA GROSZE 
• słoiki i słoiczki • wieczka i zakrętki
• środki owadobójcze
• środki ochrony roślin

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

Od da je my w wa sze rę ce ma jo wy nu mer „Pul su Nie mo dli na”. Dla jed -
nych maj ko ja rzy się z peł nym roz kwi tem wio sny, dla in nych mo że z ma tu -
ra mi. Jest też gru pa osób, któ rym maj ko ja rzy się z „Oce ana mi”. Je den z in -
ter nau tów na pi sał w in ter ne cie ko men tarz pod blo go wym wpi sem
przy po mi na ją cym o „Oce anach”: „Maj... i wia do mo o co cho dzi. Maj mi się
tak ko ja rzy z Osiec ką. Z jej pio sen ka mi o mi ło ści, z pio sen ką pt. Mał goś ka,
no maj utoż sa miam z Agniesz ką Osiec ką... wspa nia ły po mysł z or ga ni za cją
kon kur su pio sen ki jej imie nia. Trzy mam kciu ki za uczest ni ków:)”.

Dla te go w tym nu me rze przed sta wia my re la cję z X Kon kur su na In ter pre ta cję
Pio se nek Agniesz ki Osiec kiej „Oce any” i wie le zdjęć z im pre zy. Gwiaz dą kon cer tu
lau re atów był ze spół Raz, Dwa, Trzy, któ re go za ło ży ciel i li der – Adam No wak
– udzie lił nam wy wia du. W naj now szym „Pul sie” nie bra ku je rów nież in for ma cji
o wie lu więk szych i mniej szych suk ce sach za rów no spor to wych, jak i na po lu kul tu -
ral nym, od no szo nych przez dzie ci, mło dzież i do ro słych. Na gro dy i wy róż nie nia są
wy ra zem uzna nia za wło żo ną pra cę i za an ga żo wa nie oraz mo ty wu ją do dal szej.

Cie szy rów nież dzia łal ność sto wa rzy szeń i or ga ni za cji po za rzą do wych na szej
gmi ny. Po wró cił po kil ku la tach nie obec no ści fe sti wal har cer ski, jest re la cja z wy -
ciecz ki Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku do Wro cła wia oraz re la cja z mi strzostw ko -
ła PZW w Nie mo dli nie. Ży czy my mi łej lek tu ry. Re dak cja

Od redakcji
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Nie jest łatwo zaśpiewać piosenki Agnieszki Osieckiej, a tym
bardziej je zinterpretować. Nie zniechęca to jednak młodych ludzi,
którzy od dziesięciu lat przyjeżdżają do Niemodlina, by wziąć
udział w Ogólnopolskim Konkursie na Interpretację Piosenek
Agnieszki Osieckiej „Oceany”. 

Od ra na mło dzież gim na zjal na i star sza pre zen to wa ła wła sne in ter pre ta cje pio se nek Agniesz ki Osiec -
kiej w dwóch ka te go riach wie ko wych: szko ły gim na zjal ne oraz po nad gim na zjal ne. – Słu cham pio se nek
Osiec kiej, ale nie ca ły czas, du żo za le ży od dnia i hu mo ru. Dla te go sa ma wy bra łam so bie pio sen kę na dzi -
siej szy kon kurs – po wie dzia ła Pau li na Mo dła z Ko sza li na, któ ra śpie wa ła „Cyrk no cą” w ka te go rii szkół gim -
na zjal nych. Wła śnie w tej gru pie wie ko wej naj trud niej jest z in ter pre ta cją, ale to nie znie chę ca opie ku nów,
że by przy jeż dżać ze swo imi mło dy mi pod opiecz ny mi. 

(ciąg dalszy na s. 4)

Oce any
po raz dzie sią ty

Uczestnicy i jurorzy konkursu

Jurorzy konkursu – U. Milewska, L. Wocial-Zawadzka, J. Wasik, A. Panas

Adam Nowak, lider Raz.Dwa.Trzy



(dokończenie ze s. 3)

– Kon kurs jest do brą oka zją, że by po słu chać jak
śpie wa ją in ni. Prze cież jest tu taj wie lu wy ko naw -
ców nie tyl ko z na sze go re gio nu, któ rzy pre zen tu ją
na praw dę wy so ki po ziom. Po dru gie jest oka zja, że -
by się za pre zen to wać, po wal czyć z tre mą. Pio sen ki
Osiec kiej dla gim na zja li stów są trud ne. Wy ma ga ją
nie tyl ko do bre go przy go to wa nia wo kal ne go, ale
tak że ak tor skie go. Ale dla cze go nie pró bo wać, nie
sta wiać so bie wy so ko po przecz ki? – po wie dzia ła
Alek san dra Śle pec ka, na uczy ciel ka opol skie go gim -
na zjum, któ ra przy je cha ła z dwie ma uczest nicz ka mi.
Wy so ko po przecz kę po sta wi li ju ro rzy gru pie młod -
szej, po nie waż nie przy zna li pierw sze go miej sca.

– Tro chę bra ko wa ło mi od kryw czych utwo rów.
Agniesz ka Osiec ka na pi sa ła po nad 2000 pio se nek
i war to po szu kać mniej zna nych tek stów. Dzię ki te mu
sa mi uczest ni cy ma ją pro ściej, bo uni ka ją po rów ny wa -
nia z do brze zna ny mi wy ko na nia mi oraz mię dzy so bą.
Przez to, że był wy so ki po ziom, to w ogó le nie bra li śmy
pod uwa gę tych, któ rzy mie li kło po ty z in to na cją.
Szcze gól nie zwra ca li śmy uwa gę na in ter pre ta cję i my -
ślę, że wi dać to w wer dyk cie – po wie dział Ja ro sław
Wa sik, dy rek tor Mu zeum Pol skiej Pio sen ki w Opo lu.

W tym ro ku bar dzo wy so ki po ziom za pre zen to wa -
ła star sza mło dzież (17-24 la ta). – By li śmy wie lo krot -
nie szcze rze za chwy ce ni i słu cha li śmy z po dzi wem,
zwłasz cza in ter pre ta cji sa mo dziel nie za aran żo wa -
nych, nie  od twa rza nych z płyt. Mło dzi po tra fią wciąż
nas za ska ki wać – po wie dzia ła Lud mi ła Wo cial -Za -
wadz ka, ju ror ka wszyst kich edycji „Oce anów”. Sło wa
te zna la zły od zwier cie dle nie w wer dyk cie. Tyl ko dwóm
oso bom spo śród sze ściu wy róż nio nych i na gro dzo -
nych w ka te go rii po nad gim na zjal nej nie to wa rzy szy -
ła mu zy ka gra na na ży wo. Pierw sze miej sce w ka te go -
rii szkół po nad gim na zjal nych za ję li ex aequo

Alek san dra Pal czak z Lip na oraz Do mi ni ka Kont ny
i Ra fał Kier piec z Żor. So list ka za śpie wa ła mniej zna -
ną pio sen kę Osiec kiej „Wy bacz Ma ma sza” z pięk ną
wo ka li zą otwie ra ją cą utwór i pod kre śla ją cą ją
oszczęd ną grą na for te pia nie. Du et wy ko nał pio sen -
kę „Nie ma jak pom pa” z wła snym akom pa nia men -
tem na wio lon cze li i kon tra ba sie w spo sób żar to bli wy,
tro chę ka ba re to wy, któ ry bar dzo spodo bał się nie tyl -
ko ju ro rom, ale rów nież go ściom wie czor ne go kon cer -
tu lau re atów. – Nie lu bi my zbyt nie go pa to su w pio sen -
ce ak tor skiej. Lu bi my, kie dy jest ona lek ka i prze no si tę
lek kość, któ ra ist nie je w tek stach Agniesz ki Osiec kiej.
W ogó le pa tos od no si się też do na sze go fa chu, bo je -
ste śmy stu den ta mi Aka de mii Mu zycz nej w Ka to wi -
cach. W sztu ce ła two o sztucz ny blichtr, dla te go chcie -
li śmy pod jeść do te go na lu zie. Bez pom py – śmie ją się
Do mi ni ka i Ra fał.

Do prze słu chań kon kur so wych sta nę ło pięć dzie -
się cio ro uczest ni ków (w tym ro ku po raz dru gi wpro -
wa dzo no li mit zgło szeń), któ rzy przy je cha li m.in.
z Kielc, z Ko sza li na, Lip na (woj. ku jaw sko -po mor skie).
Dla uczest ni ków z Ko sza li na by ła to wy pra wa trzy -
dnio wa. Wy je cha li w śro dę ra no, no co wa li w Opo lu,
w czwar tek uczest ni czy li w kon kur sie i w pią tek ra no
wra ca li. Naj licz niej re pre zen to wa na by ła Opolsz czy -
zna. Śpie wa ją cą mło dzież oce nia ło ju ry w skła dzie:
An na Pa nas – pol ska pio sen kar ka jaz zo wa, blu eso wa
i pop, au tor ka tek stów i mu zy ki, Lud mi ła Wo cial -Za -
wadz ka – na uczy ciel ka śpie wu, wy kła dow ca, mu zyk,
dy ry gent, Ja ro sław Wa sik – dy rek tor Mu zeum Pol skiej
Pio sen ki w Opo lu oraz Ur szu la Mi lew ska – lau re at ka
Grand Prix ubie gło rocz nych „Oce anów”.

Grand Prix 

Ka ro li na Ło puch (Stu dio Pio sen ki i Tań ca
„Fart” Bie la wa) – „Kto tak ład nie krad nie”

Ka te go ria szko ły po nad gim na zjal ne

I miej sce Alek san dra Pal czak (MCK Lip no)
– „Wy bacz Ma ma sza”

I miej sce Do mi ni ka Kont ny, Ra fał Kier -
piec (Żo ry) – „Nie ma jak pom pa”

II miej sce Agniesz ka Miś ków (MDK Ra ci -
bórz) – „Zie lo no mi”

III miej sce Mi chał Olech (Ny ski Dom Kul tu ry)
– „Dłu gie te na sze je sie nie”

Ka te go ria szko ły gim na zjal ne

I miej sce – nie przy zna no
II miej sce Łu kasz Wol ski (Cen trum Kul tu ry

w Ko sza li nie) – „Fi li żan ka ka wy”
III miej sce Jo an na Kost ka (Ze spół Szkół w So -

lar ni) – „Nie ża łu ję”

Wy róż nie nia

Mar ta Fe do ro wicz (Ośro dek Kul tu ry w Nie -
mo dli nie) – „Szpet ni czter dzie sto let ni”

Ma ja My śli wiec (Ośro dek Kul tu ry w Nie mo -
dli nie) – „To wszyst ko z nu dów”

Wie czo rem miał miej sce uro czy sty kon cer tu lau -
re atów, gdzie wszy scy wy róż nie ni mło dzi ar ty ści wy -
stą pi li przed peł ną sa lą pu blicz no ści oraz ode bra li
na gro dy. W dru giej czę ści kon cer tu wy stą pił ze spół
Raz, Dwa, Trzy, któ ry na grał w 2002 ro ku pły tę „Czy
te oczy mo gą kła mać” z pio sen ka mi Agniesz ki Osiec -
kiej. Pod czas wy stę pu za gra li „Mia stecz ko Bełz”,
„Bal la dę dla Okrusz ka”, „Oczy tej ma łej”, a tak że
wła sne utwo ry, m. in.: „Ju tro mo że my być szczę śli wi”
i „Trud no nie wie rzyć w nic”.

Przez ca ły dzień, za rów no uczest ni cy kon kur su,
jak i kon cer tu lau re atów, mo gli oglą dać wy sta wę
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„77xO siec ka”, na któ rą zło ży ło się sie dem dzie siąt sie -
dem zdjęć i na grań ak to rów i przy ja ciół Agniesz ki
Osiec kiej. Zna ne oso by m.in. Ma ry la Ro do wicz, Kry -
sty na Jan da, ale tak że Kry sty na Czu bów na czy Ar -
tur Bar ciś – zin ter pre to wa ły na no wo naj pięk niej sze
tek sty po et ki. Ich gło sów moż na wy słu chać dzię ki do -
łą czo nym do ta blic z fo to gra fia mi słu chaw kom.

Pa tro nat ho no ro wy nad te go rocz ną edy cją
Oce anów ob ję li: Mar sza łek Wo je wódz twa Opol -
skie go – An drzej Bu ła, Sta ro sta Po wia tu Opol skie -
go – Hen ryk La kwa, Bur mistrz Nie mo dli na – Mi ro -
sław Stan kie wicz, Pre zes Fun da cji im. Agniesz ki
Osiec kiej „Oku lar ni cy” – Aga ta Pas sent, Mu zeum
Pol skiej Pio sen ki w Opo lu.

mk

Pro jekt „Opol skie kwit ną ce mu zycz nie II” współ fi nan so wa ny przez Unię Eu ro pej ską
ze środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go oraz ze środ ków bu dże tu wo -
je wódz twa opol skie go w ra mach Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa
Opol skie go na la ta 2007- 2013.

Ser decz nie dzię ku ję za wspar cie fi nan so we i rze czo we kon kur su „Oce any”:
• Mar szał ko wi Wo je wódz twa Opol skie go, Pa nu An drze jo wi Bu le
• Bur mi strzo wi Nie mo dli na, Pa nu Mi ro sła wo wi Stan kie wi czo wi
• Sta ro ście Po wia tu Opol skie mu, Pa nu Hen ry ko wi La kwie
• Pre zes Fun da cji im. Agniesz ki Osiec kiej „Oku lar ni cy”, Pa ni Aga cie Pas sent
• Pre ze so wi RSP Wy dro wi ce, Pa nu Zbi gnie wo wi Ko ster kie wi czo wi
• Pre ze so wi fir my „Ba zalt-Gra cze”, Pa nu An drze jo wi Mi ście
• Pre ze som fir my Ra pex Gra bin, Pa nu Bro ni sła wo wi Ha ła du so wi i Pa nu Jac ko wi Wa ran ce
• Dy rek to ro wi Mu zeum Pol skiej Pio sen ki w Opo lu, Pa nu Ja ro sła wo wi Wa si ko wi
• Dy rek to ro wi „Ban ku Spół dziel cze go – od dział w Nie mo dli nie, Pa nu Sła wo mi ro wi Kow nac kie mu
• Pre ze so wi PSS Spo łem Nie mo dlin, Panu Ja no wi Olek sie
• Wła ści cie lom Kwia ciar ni „So nia” Nie mo dlin, Pań stwu Elż bie cie i Grze go rzo wi Kraw czu kom
• Wła ści cie lo wi ho te lu Do mi no, Pa nu Zbi gnie wo wi Do mi nia ko wi
• Pań stwu Da nu cie i Wła dy sła wo wi Uni jew skim

Ka ta rzy na Pa szu la -Gryf
Dy rek tor Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie
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Roz mo wa z Ada mem No wa -
kiem, li de rem ze spo łu Raz,
Dwa, Trzy, któ ry wy stą pił
na kon cer cie „Oce anów”.

Ma rek Krzy ża now ski: Kil ka mie się -
cy te mu ze spół Raz, Dwa, Trzy wy stę po -
wał pod czas Zi mo wej Gieł dy Pio sen ki
w Opo lu, gdzie stu denc kie ze spo ły pre -
zen to wa ły pio sen ki Agniesz ki Osiec kiej.
Dzi siaj je ste ście na „Oce anach” – kon -
kur sie na in ter pre ta cję pio se nek Osiec -
kiej. Nie cią ży wam ta zna jo mość z au -
tor ką „Mał goś ki”?

Adam No wak: – Był ta ki mo ment, że od -
bie ra li śmy du żo sy gna łów, iż lu dzie chcą wię cej
pio se nek Osiec kiej niż na szych, ale my śmy za -
raz po pły cie z pio sen ka mi Osiec kiej wy da li
„Trud no nie wie rzyć w nic” z au tor ski mi utwo ra -
mi. Na gra nie pły ty „Czy te oczy mo gą kła mać”
– na zy wam to dzia łal no ścią ubocz ną – po wsta -
ło tro chę przy pad ko wo. Po pro stu Zo fia Syl win
z Pol skie go Ra dia po pro si ła nas, że by śmy za -
gra li kon cert na pią tą rocz ni cę śmier ci Agniesz -
ki. Kon cert zo stał na gra ny, po wsta ła z nie go
pły ta, za gra li śmy mi ni re ci tal w te le wi -
zji. I po tym wy stę pie oka za ło się, że te pio sen -
ki świę cą ja kieś tam trium fy. Za gra li śmy po tem
wie le kon cer tów i wie le płyt zo sta ło sprze da -
nych. Dzię ki te mu zy ska li śmy in ną pu blicz ność.
Słu cha cze pio se nek Osiec kiej przy cho dzi li
na na sze kon cer ty i – wy da je mi się – zo sta li już
z na mi od te go cza su.

Jak po ra dzi li ście so bie z in ter pre -
ta cja mi pio se nek Osiec kiej, któ rych
me lo die moc no za pi sa ły się w pa mię ci
słu cha czy?

– Uzna li śmy, że je śli to są do bre pio sen ki, to
wy star czy je po pro stu za grać i każ dy z nas
wnie sie do aran ża cji to, co ma w so bie naj szla -
chet niej sze go i naj uczciw sze go. Stwo rzy li śmy
pe wien ro dzaj ob raz ków mu zycz nych i je za gra -
li śmy. Pio sen ki sa me po pły nę ły. To są pięk ne,
wzru sza ją ce pio sen ki.

Klu czem nie by ła de kon struk cja, tyl -
ko prze pusz cze nie ich przez sie bie?

– Tak. Uwa żam, że de kon struk cji nie moż na
ro bić przy pio sen kach, któ re coś ze so bą nio są.
W nich naj waż niej sza jest ko mu ni ka tyw ność i je -
śli one to stra cą, słu chacz nie bę dzie ro zu miał,
dla cze go dzie je się coś z me lo dią, co nie po win -
no się dziać. Ja mam kon ser wa tyw ne po dej ście
do te go: me lo dia to jest me lo dia. Ma my in kli na -
cje do mi ni mal nych zmian w me lo dy ce. W jed -
nym utwo rze prze ro bi li śmy har mo nię z du ro wej
na mo lo wą, ale w na szym wy ko na niu – mam
wra że nie – do da ło to tej pio sen ce in nej szla -
chet no ści. Za gra li śmy te pio sen ki naj le piej jak
po tra fi my.

Na gra li ście jesz cze jed ną pły tę z cu -
dzy mi pio sen ka mi, do kład nie z pio sen -
ka mi Woj cie cha Mły nar skie go.

– Po wy da niu pły ty z pio sen ka mi Osiec kiej
od by ło się spo tka nie z pa nem Woj cie chem Mły -
nar skim, na któ rym za py tał nas, czy nie zro bi li -
by śmy je go pio se nek – tak spodo ba ły mu się na -
sze na gra nia Osiec kiej. Nie by ło nam to
za bar dzo po dro dze, po nie waż nie chcie li śmy
być ze spo łem ko ja rzo nym z co ve ra mi. Pi sa li śmy
już pio sen ki na na szą ko lej ną pły tę. Po tem zgło -
si ła się do nas dy rek cja Prze glą du Pio sen ki Ak tor -
skiej i za mó wi ła u nas kon cert z pio sen ka mi Woj -
cie cha Mły nar skie go. Pra ca nad tym ma te ria łem
by ła zu peł nie in na niż w przy pad ku kon cer tu
„Czy te oczy mo gą kła mać”. Mie li śmy do czy nie -
nia z gło sem, któ ry trze ba by ło za stą pić, a któ -
ry był ści śle zwią za ny z więk szo ścią utwo rów. Pa -
na Woj cie cha po trak to wa li śmy nie tyl ko ja ko
sa ty ry ka, ale przede wszyst kim ja ko li ry ka.

W jed nym z wy wia dów po wie dział
pan, że mie li ście wie le szczę ścia: wy da -
je cie pły ty, gra cie kon cer ty, mo że cie żyć
z mu zy ki. Ale zna pan wie le uta len to wa -
nych osób, któ rym nie uda ło się tak jak
wam. Na czym kon kret nie po le ga ło to
szczę ście? Kon kurs, do bra umo wa, ni -
sza, któ rą wy peł ni li ście?

– Nie mam po ję cia. Ja dąc do Kra ko wa
w 1990 ro ku, by li śmy na sta wie ni na spo tka nie
lu dzi, któ rzy mo gli by nam zor ga ni zo wać kon cer -
ty, bo mie li śmy przy go to wa ny ca ły re ci tal. Za gra -
li śmy trzy pio sen ki i ob sy pa no nas na gro da mi,
ale te na gro dy nie ma ją dla pu blicz no ści więk -

sze go zna cze nia. Na gro dy nie śpie wa ją, nie two -
rzą pio se nek. Słu żą tyl ko po ka za niu, że ktoś zo -
stał za uwa żo ny. Na gro dy nie mo gą być ce lem,
ale tyl ko pew nym eta pem. Naj więk szą na gro dą
dla wy ko naw cy jest spo tka nie z pu blicz no ścią,
któ ra ku pu je bi le ty i wie, na czyj kon cert przy cho -
dzi.

Je stem cie kaw pań skie go zda nia
na te mat śpie wa nia przez pol skich wy -
ko naw ców w ję zy ku an giel skim.

– Kie dy sły szę pol skie go wy ko naw cę śpie -
wa ją ce go po an giel sku, tro chę nie ro zu miem
z ja kie go po wo du on to ro bi, prze cież śpie wa
w Pol sce dla pol skiej pu blicz no ści. Czę sto, nie -
ste ty, ten an giel ski jest zni kąd. Jak roz ma wia -
łem ze zna jo my mi ze Sta nów, po wie dzie li mi, że
kie dy sły szą pol skich wy ko naw ców śpie wa ją -
cych po an giel sku, to wie dzą, że oni nie ma ją
szans. Ame ry ka nie nie są za in te re so wa ni an -
giel skim, któ ry nie brzmi do brze. Po dob nie jak
u nas, je śli coś nie brzmi do brze po pol sku, to
tra ci się ocho tę na słu cha nie. Ro zu miem, że
jest to pró ba zdo by cia sze ro kie go ryn ku, bo
po an giel sku śpie wa ją Niem cy, Bel go wie, Szwe -
dzi, Ho len drzy. Ale pra gnę za uwa żyć, że
Cesária Évo ra śpie wa ła w swo im oj czy stym ję -
zy ku i zro bi ła mię dzy na ro do wą ka rie rę. Je że li
ktoś jest au ten tycz ny i ma cie ka wą opo wieść, to
nie wiem, czy ję zyk ma wte dy zna cze nie. Bar wa
gło su opo wia da wszyst ko.

Kie dy pan pi sze, słu cha pan tek stu,
czy bę dzie do brze brzmieć, np. otwie -
rać się na sa mo gło skach, czy bar dziej li -
czy się treść?

– W ogó le nie my ślę o brzmie niu. Za sta na -
wiam się, czy na pi sa łem to, co chcia łem na pi sać,
czy mnie ję zyk nie zwiódł do raź ną przy jem no -
ścią, któ rą czer pie się z ja kie goś sfor mu ło wa nia,
czy aby to nie jest śle pa ulicz ka. Bo mu si być
w tek ście tyl ko to, co po win no być, a czę sto ta -
lent, któ ry ob ja wia się traf nym sfor mu ło wa niem,
rzą dzi się swo imi pra wa mi i zo sta wia nas na lo -
dzie (śmiech). W związ ku z tym bar dzo trze ba
wsłu chi wać się i w sie bie, i po szu ki wać od po wie -
dzi na py ta nie, czy to na pew no jest to, co chcia -
łem na pi sać.

Pa na tekst ma ją ta ką si łę, przy naj -
mniej dla mnie, że mo gły by być wy ko -
na ne tyl ko z gi ta rą. Czy jest pro blem,
aby mu zy ka nie prze sła nia ła tek stu,
i od wrot nie?

– Cza sem to się zda rza, po nie waż każ dy
w ze spo le ma coś swo je go do za gra nia, ma
swo je am bi cje. Też nie za wsze tekst jest uzna -
ny za oś utwo ru. I słusz nie. Jest jed nym z ele -
men tów. Jest waż ny, bo – jak mó wił Cze sław
Nie men – moż na za grać so bie naj lep sze aran -
ża cje i naj pięk niej sze me lo die, ale jak pio sen -
karz nie opo wie cie ka wej hi sto rii, to wszyst ko
jest po nic. My ślę, że to sztu ka pro por cji. Ja
po słu gu ję się pro stym wy znacz ni kiem: al bo
coś przy cią ga mo je ucho i słu cham te go, al bo
nie. Je śli jest ja kaś ta jem ni ca, to je stem od da -
nym słu cha czem.

Gra cie po nad dwa dzie ścia lat. Czy
ma pan ja kieś mu zycz ne ma rze nia, czy
tyl ko ży czy so bie zdro wia?

– Oczy wi ście, że są ma rze nia mu zycz ne, że -
by zna leźć ta ki utwór i tak go za grać, że by za -
wsze chcia ło się go grać. Że by na po tkać na swo -
jej dro dze pio sen kę, któ ra ma ta ki ła du nek, że
za gra na przy mi ni mal nych środ kach, po tra fi
wzbu dzić u lu dzi naj wyż sze emo cje. Ży czył bym
so bie, że by ta ki utwo ry mi się zda rza ły.
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W dniach 28-29 kwiet nia od był się Dzie -
cię cy Fe sti wal Pio sen ki w Kor fan to wie. By -
ła to już XXIII edy cja te go kon kur su, pod -
czas któ re go swo je wo kal ne umie jęt no ści
za pre zen to wa ły Ha nia Za rem ba oraz Ma -
ja My śli wiec – uczest nicz ki za jęć wo kal -
nych w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie.

W nie mo dliń skim Ośrod ku Kul tu ry od by wa ją
się prze róż ne za ję cia ar ty stycz ne dla dzie ci, mło -
dzie ży i do ro słych. Uczest ni cy za jęć re pre zen tu ją na -
szą pla ców kę na wie lu kon kur sach, gdzie od no szą
licz ne suk ce sy. W ma jo wym wy da niu pi sze my o na -
gro dach pla stycz nych zdo by tych dzię ki za ję ciom
pro wa dzo nym przez Mi cha ła Gra czy ka oraz na gro -
dach ta necz nych ze spo łu Ryt mix, któ re go cho re ogra -
fem jest Ka ro li na Mi cuń. Wo ka li ści stu dia pio sen ki
pro wa dzo ne go przez Na ta lię Kry jom i Mag da le nę
Krze mień oraz Sce ny Mło dzie żo wej pro wa dzo nej
przez Ka ta rzy nę Pa szu lę -Gryf i Paw ła Ostrow skie go

rów nież dum nie re pre zen tu ją Ośro dek Kul tu ry, zdo -
by wa jąc na gro dy na wo je wódz kich i ogól no pol skich
prze glą dach pio se nek.

Or ga ni za to rem fe sti wa lu w Kor fan to wie był
Miej sko -Gmin ny Ośro dek Kul tu ry, Spor tu i Re kre acji.
Je go ce lem by ło pro pa go wa nie kul tu ry mu zycz nej
wśród dzie ci i mło dzie ży oraz pre zen to wa nie do rob -
ku ar ty stycz ne go so li stów i ze spo łów. Uczest ni cy
kon kur su ry wa li zo wa li w pię ciu ka te go riach. Li sta wy -
ko naw ców te go rocz ne go fe sti wa lu skła da ła się z 45
so li stów oraz 13 ze spo łów, któ rzy re pre zen to wa li
szko ły pod sta wo we, gim na zja oraz do my kul tu ry
z wo je wódz twa opol skie go.

Ko mi sja fe sti wa lo wa w skła dzie: Ur szu la Le wan -
dow ska, Wa cław Ma słyk oraz Ro man Gil po sta no wi -
li wy róż nić nie mo dliń skich wy cho wan ków Ośrod ka
Kul tu ry II miej scem w ka te go rii szkół pod sta wo wych
oraz wy róż nie niem w ka te go rii szkół gim na zjal nych.

Han na Za rem ba, zdo byw czy ni II miej sca za pre -
zen to wa ła na sce nie pio sen kę z baj ki Po ka hon tas

„Ko lo ro wy wiatr”. To nie zwy kle trud na pio sen ka, któ -
rą wy ko nu je Edy ta Gór niak. – Wy bra łam ten utwór,
po nie waż moż na w nim po ka zać nie tyl ko umie jęt no -
ści wo kal ne, ale rów nież emo cje – opo wie dzia ła 11-
let nia Ha nia. Ma ja My śli wiec, uczen ni ca gim na -
zjum, zdo by ła wy róż nie nie, pre zen tu jąc na sce nie
utwór z re per tu aru Kay ah – „Su per men ka”. – To
bar dzo po zy tyw na pio sen ka, choć wca le nie ta ka ła -
twa do za śpie wa nia – sko men to wa ła Ma ja.

Na le ży wspo mnieć o wy róż nie niach, któ re zdo -
by ły w kon kur sie na in ter pre ta cję pio se nek Agniesz -
ki Osiec kiej „Oce any”: Ma ja My śli wiec – pod opiecz -
na Na ta lii Kry jom i Mar ta Fe do ro wicz – wy cho wan ka
Ka ta rzy ny Pa szu li -Gryf i Paw ła Ostrow skie go, ry wa -
li zu jąc z 50-cio ma uczest ni ka mi ogól no pol skie go
kon kur su. Ko lej ne suk ce sy mło dych ar ty stów od no to -
wa li śmy pod czas eli mi na cji do Ogól no pol skie go Fe -
sti wa lu Pio sen ki „Pio sen ko bra nie” or ga ni zo wa ne go
przez Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry w Opo lu. Ha nia Za -
rem ba, Ania Hil de brand i Mag da le na Szwa la, pro -
wa dzo ne przez in struk to rów śpie wu: Mag da le nę
Krze mień i Na ta lię Kry jom, za kwa li fi ko wa ły się do fi -
na łu Gieł dy Pio sen ki w Opo lu. 

Na ta lia Kry jom

Na si in struk to rzy wy róż nie ni
Ka ro li na Mi cuń, in struk tor ka tań ca Ośrod ka Kul tu ry w Nie -

mo dli nie, zo sta ła mi strzy nią Pol ski.

Ka ro li na zdo by wa na gro dy nie tyl ko z na szym ze spo łem Ryt mix. Sa ma
rów nież bie rze udział w za wo dach ta necz nych ra zem z for ma cją Pech II Di -

sco Dan ce dzia ła ją cą przy Mło dzie żo wym Do mu Kul tu ry w Opo lu. W swo jej
ka te go rii wie ko wej ze spół Pech II wy wal czył zło to na Mi strzo stwach Pol ski Stre -
et Dan ce Show i Di sco Dan ce, któ re od by ły się w Jó ze fo wie pod War sza wą.

Mi ło nam rów nież po in for mo wać, że nasz ko le ga, Mi chał Gra czyk, zdo -
był jed no z wy róż nień na III edy cji Ogól no pol skie go Kon kur su Ry sun ku Sa ty -
rycz ne go w Wą choc ku – „Wą chock się śmie je”.

red.

Rewelacyjna promocja!
HAIR SPA LIFE BOOSTER do dowolnej usługi tylko 20 zł

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 

Suk ce sy mło dych wo ka li stów

Ania Hildebrand Hania Zaremba Magdalena Szwala



Wy ciecz ka se nio rów do Wro cła wia 
Gru pa doj rza łych stu den tów z Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku

w kwiet niu wy bra ła się na wy ciecz kę do Wro cła wia. Ce lem wy ciecz -
ki by ło po zna nie naj więk szych obec nie atrak cji w tym mie ście. 

Zwie dza nie za czę li śmy od naj wyż sze go bu dyn ku w Pol sce – Sky To wer, gdzie
wy je cha li śmy na 49 pię tro. Wi dok z gó ry był nie sa mo wi ty. Wro cław z wy so ko ści
po nad dwu stu me trów ro bi ogrom ne wra że nie. Po trzy dzie stu mi nu tach fan ta -
stycz nych do znań wy ru szy li śmy da lej, w kie run ku no wo cze sne go wro cław skie go
sta dio nu. Zwie dza nie za czę li śmy od sa li kon fe ren cyj nej, gdzie obej rze li śmy film
do ku men tal ny ob ra zu ją cy ko lej ne eta py bu do wy sta dio nu. Zwie dza li śmy róż ne
sa le i za ka mar ki, ta kie jak: szat nie pił ka rzy, ła zien ki, po miesz cze nia do ma sa żu
i ja cuz zi, okra to wa ne ce le dla lu dzi nie zdy scy pli no wa nych. By li śmy w lo ży pre zy -
den ta Wro cła wia i in nych. Jed nak do pie ro po wyj ściu na mu ra wę po czu li śmy
ogrom te go miej sca. To nie sa mo wi te do świad cze nie. – Oglą da jąc sta dion w te -
le wi zji, nie zda je my so bie spra wy, ja ki jest ogrom ny – po wie dzia ła jed na z ko le -
ża nek. Wszy scy by li śmy pod wra że niem i ro bi li śmy pa miąt ko we zdję cia.

Ko lej nym zwie dza nym miej scem był sta ry cmen tarz ży dow ski. Nikt z nas
wcze śniej tu nie był. Z cie ka wo ścią ru szy li śmy opro wa dza ni przez mło dą prze wod -
nicz kę, któ ra w in te re su ją cy spo sób prze ka za ła nam wie le in for ma cji. Nie któ re
z nich war to przy to czyć, np. o tym, że spo czy wa tam no bli sta Fritz Ha ber, któ ry
wy na lazł ipe ryt (gaz musz tar do wy) za sto so wa ny po raz pierw szy pod czas I woj -
ny świa to wej. To rów nież on wy na lazł nie sław ny cy klon B – gaz sto so wa ny w cza -
sie II woj ny świa to wej w obo zach za gła dy. Był rów nież twór cą na wo zów sztucz -
nych. Do wie dzie li śmy się, że Ży dzi cho wa ją swo ich zmar łych gło wą w kie run ku

wscho du, a ka mień na grob ny tzw. ma ce wę sta wia li pio no wo u stóp. Obec nie
na cmen ta rzu nie grze bie się zmar łych, za wy jąt kiem gro bów ro dzin nych.

Na stęp nymi miej scami, któ re zo ba czy li śmy, były: Ostrów Tum ski, ka te dra, au -
la Uni wer sy te tu Wro cław skie go. Tu taj rów nież przy szedł czas na po si łek i od po -
czy nek w kil ku oso bo wych grupach. 

Ogród Bo ta nicz ny to ko lej ne miej sce, któ re mo gli śmy po dzi wiać. Wśród nas
jest wie lu mi ło śni ków kwia tów i krze wów, z przy jem no ścią więc spa ce ro wa li śmy
po alej kach ogro du, ro biąc pa miąt ko we fo to gra fie. Zo ba czy li śmy wie le cie ka wych
oka zów ro ślin chro nio nych w Pol sce, ja dal nych, lecz ni czych, tru ją cych, mio do daj -
nych i zno szą cych za nie czysz cze nia po wie trza, wśród nich by ły ga tun ki za gro żo -
ne wy gi nię ciem. 

Na stęp nie wy ru szy li śmy w stro nę Ryn ku, prze cho dząc przez Most Grun -
waldz ki. Kie ro wa li śmy się w stro nę Ra tu sza, gdzie przy po mni ku Fre dry by ło miej -
sce zbiór ki na szej gru py. Tuż przy bu dyn ku na tknę li śmy się po raz ko lej ny na ma -
łe, od la ne z brą zu fi gur ki kra sna li. Do wie dzie li śmy się, że kra snal jest sym bo lem
Wro cła wia. Jesz cze w au to bu sie za czę li śmy pla no wać ko lej ny wy jazd do Wro cła -
wia, gdyż jest wie le miejsc war tych zo ba cze nia. 

Nasz wy jazd był spon so ro wa ny przez fir mę Ita ka, któ ra udo stęp ni ła swój au -
to kar. Ser decz nie dzię ku je my pa ni Ma rii Jań czuk za zor ga ni zo wa nie tej wy ciecz ki. 

An na Fran czyk 
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Pro jekt dla se nio rów na szej gmi ny
Ser decz nie za pra sza my miesz kań ców na szej gmi ny

po sześć dzie sią tym ro ku ży cia oraz mło dzież do trzy dzie ste go
ro ku ży cia do udzia łu w pro jek cie RA ZEM! Roz wój Ak tyw ność
Za pał Emo cje -Mię dzy po ko le nio wo. 

Pro jekt RA ZEM ma na ce lu zbli że nie i in te gra cję mię dzy po ko le nio wą se -
nio rów i mło dzie ży oraz za chę ce nie do po dej mo wa nia wspól nych ini cja tyw
i dzia łań na rzecz lo kal nych spo łecz no ści. Uczest ni cy mo gą brać udział
w każ dym pro po no wa nym dzia ła niu lub w wy bra nych za ję ciach. Za in te re so -
wa nych po ję ciem wspól nych dzia łań na rzecz lo kal nej spo łecz no ści za chę ca -
my do udzia łu w cy klu pt. „Dzia ła my ra zem!”. Są to warsz ta ty dla se nio rów
i mło dzie ży przy go to wu ją ce do pod ję cia wspól ne go wo lon ta ria tu, a tak że trzy -
dnio wym wy jazd in te gra cyj ny dla uczest ni ków.

Oso by za in te re so wa ne roz wo jem i in te gra cją po przez sztu kę (te atr,
rzeź ba, fo to gra fia, wspól ne gra nie) za pra sza my do cy klu pt. „Gra my ra zem!”.

Ostat nia pro jek to wa pro po zy cja skie ro wa na jest do se nio rów i ich wnu -
cząt. „Spę dza my czas ra zem!” to cykl atrak cyj nych spo tkań i warsz ta tów,
wśród nich: dwu dnio wy wy jazd in te gra cyj ny, pro jekt edu ka cyj ny w szko łach
wnu ków, warsz ta ty ku li nar ne, warsz ta ty na te mat roz wo ju i po trzeb dzie ci
i mło dzie ży, wy mia na po my słów i do świad czeń na wspól ne spę dza nie cza -
su z wnu ka mi. 

Pro jekt RA ZEM re ali zo wa ny jest on przez Fun da cję Pia stun w ra mach rzą -
do we go Pro gra mu Ak tyw no ści Spo łecz nej Osób Star szych. Wszyst kie warsz -
ta ty, spo tka nia i wy jaz dy są BEZ PŁAT NE.

Szcze gó ło we in for ma cje i za pi sy pod nr tel.: 883 811 981
e -ma il: ra ze ma so s2014@gma il.com
www. la bo ra to rium zmia ny. wix. com/ra zem

Mag da le na Bu ry -Za dro ga

Zmarł Zbi gniew Ja giel nic ki
Zbi gniew Ja giel nic ki ur. 30.10.1929 r. w Do li nie, od 1960 r.

miesz ka niec Nie mo dli na.
W la tach 1992-1995 dy rek tor bro wa ru w Nie mo dli nie. Pre zes Sto wa -

rzy sze nia Przy ja ciół Zie mi Do liń skiej (1997-2014), jed nej z naj pręż niej
dzia ła ją cych or ga ni za cji po za rzą do wych na te re nie gmi ny Nie mo dlin, nio -
są cej po moc fi nan so wą oraz rze czo wą na re ak ty wo wa nie ko ścio łów rzym -
sko ka to lic kich w mia stach Do li na, Ka łusz i Bo le chów, a tak że po moc ma -
te rial ną dla naj uboż szych ro dzin pol skich miesz ka ją cych w Do li nie.
Od zna czo ny przez Me tro po li tę Lwow skie go za za słu gi dla Ko ścio ła ka to -
lic kie go na Ukra inie.

Z wiel ką pa sją i po świę ce niem od da ny idei krze wie nia i pod trzy my wa -
nia kul tu ry pol skiej wśród ro da ków za miesz ka łych na Kre sach Wschod nich.
Głów ny or ga ni za tor co rocz nych ko lo nii na te re nie na sze go kra ju dla dzie -
ci z pol skich ro dzin za miesz ka łych w Do li nie. Je den ze współ or ga ni za to rów
na wią za nia part ner skiej współ pra cy po mię dzy sa mo rzą da mi mia sta Do -
li na i Nie mo dlin. Dzię ki mię dzy in ny mi je go oso bi ste mu za an ga żo wa niu
oraz pa sji i po świę ce niu w pra cy spo łecz nej, Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Zie -
mi Do liń skiej w Nie mo dli nie zo sta ło w 2011 r. lau re atem sta tu et ki „Zło te -
go So ko ła”. Uchwa łą Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie z 2005 ro ku od zna czo -
ny ho no ro wym ty tu łem „Za słu żo ny dla Zie mi Nie mo dliń skiej”.

Od szedł wspa nia ły i wiel ce za słu żo ny miesz ka niec na szej gmi ny, czło -
wiek skrom ny, pra co wi ty i nie zwy kle wy czu lo ny na ludz ką krzyw dę, po pro -
stu do bry czło wiek. Cześć je go pa mię ci!

Bur mistrz Nie mo dli na
Mi ro sław Stan kie wicz
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Pod ko niec kwiet nia od by ło się spo tka -
nie au tor skie z Ma riu szem Woź nia kiem
i pro mo cja „Prze wod nika. Atrak cje tu ry -
stycz ne gmi ny Nie mo dlin.” 

Spo tka nie roz po czął bur mistrz Nie mo dli na, na -
stęp nie Ma riusz Woź niak przed sta wił zgro ma dzo nej
pu blicz no ści za war tość prze wod ni ka w for mie pre -
zen ta cji mul ti me dial nej z cie ka wy mi wi zu ali za cja mi,
np. wi do ku z nie ist nie ją ce go już zam ku Pückle rów
w Szy dłow cu Ślą skim. Po pre zen ta cji każ dy z uczest -
ni ków spo tka nia mógł otrzy mać bez płat nie pro mo -
wa ne wy daw nic two i au to graf au to ra.

Prze wod nik uka zu je 7 tras wy ciecz ko wych, pod -
czas któ rych moż na zwie dzić wy bra ne obiek ty:
w Nie mo dli nie, Szy dłow cu Ślą skim, Mo le sto wi cach,
Kra snej Gó rze, Lip nie, a tak że punkt wi do ko wy
na szczy cie ma low ni czej Ta tar skiej Gór ki w po bli żu

Nie mo dli na oraz 200-hek ta ro wy staw Zan gów le żą -
cy w kra inie nie mo dliń skich sta wów, rów nież w nie -
wiel kiej od le gło ści od Nie mo dli na. Prze wod nik pro -
wa dzi zwie dza ją ce go po wy bra nych miej scach,
in for mu je o moż li wo ściach do jaz du, par kin gach, po -
da je hi sto rię zwie dza nych obiek tów, cie ka wost ki
i zwią za ne z ni mi le gen dy. Za wie ra rów nież wy kaz
miej sco wych ho te li, re stau ra cji punk tów ga stro no -
micz nych wraz z da ny mi te le adre so wy mi. 

„Prze wod nik. Atrak cje tu ry stycz ne gmi ny Nie mo -
dlin” po wstał w ra mach Pro gra mu Le ader re ali zo wa -
ne go przez Lo kal ną Gru pę Dzia ła nia „Part ner stwo
Bo rów Nie mo dliń skich”. W ra mach pro jek tu współ -
fi nan so wa ne go ze środ ków Unii Eu ro pej skiej i bu dże -
tu gmi ny Nie mo dlin sfi nan so wa no opra co wa nie
prze wod ni ka oraz je go skład i druk.

opr. mk

Na gro da mar szał ka
Na gro dę Mar szał ka Wo je -

wódz twa Opol skie go otrzy mał
Uczniow ski Klub Spor to wy Je -
dyn ka dzia ła ją cy przy Ośrod ku
Spor tu i Re kre acji w Nie mo dli nie.

Na gro dę przy zna no za or ga ni za -
cję w ze szłym ro ku Mię dzy na ro do we go
Tur nie ju Ko szy ków ki Ko biet „Zło ty So -
kół”. Na spo tka niu w Opo lu uho no ro -
wa no in sty tu cje i sto wa rzy sze nia, któ re
w ro ku ubie głym pod ję ły naj szer szą
współ pra cę z part ne ra mi za gra nicz ny -
mi m.in. Po li tech ni kę Opol ską, gmi nę
Prud nik, po wiat ny ski.                OSiR

Pre zen ta cja prze wod ni ka
tu ry stycz ne go

Autor
przewodnika –

Mariusz
Woźniak
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Urząd Miejski w Niemodlinie

Spra woz da nie bur mi strza Nie mo dli na z dzia łal no ści
mię dzy se syj nej od dnia 27 mar ca do dnia 28 kwiet nia 2014 r.

• W dniu 28 mar ca pod prze wod nic twem bur mi strza od by ło się spo tka nie ze spo łu do spraw po -
li ty ki se nio ral nej w gmi nie po świę co ne naj istot niej szym za mie rze niom w 2014 ro ku zwią za nym
z funk cjo no wa niem sto wa rzy szeń i związ ków na rzecz osób star szych.

• W dniu 1 kwiet nia od by ły się ne go cja cje bur mi strza oraz skarb ni ka gmi ny z Za rzą dem Wo je wódz -
kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Opo lu zwią za ne z wa run ka mi udzie -
le nia po życz ki na re ali za cję ka na li za cji Wy dro wic.

• W dniu 3 kwiet nia od by ły się ko lej ne roz mo wy bur mi strza z przed sta wi cie la mi PKP na te mat prze -
ka za nia nie ru cho mo ści ko le jo wych na rzecz gmi ny.

• W dniu 4 kwiet nia bur mistrz spo tkał się z Pre ze sem RSP Wy dro wi ce w spra wie wza jem nej za -
mia ny nie ru cho mo ści.

• W dniu 7 kwiet nia go ściem bur mi strza był dy rek tor Wo je wódz kie go Urzę du Pra cy w Opo lu. Pod -
czas spo tka nia omó wio no mię dzy in ny mi spra wę przy stą pie nia gmi ny do pro gra mu ak ty wi za -
cji za wo do wej bez ro bot nych – opie ku nek dzie ci.

• W dniu 10 kwiet nia pod prze wod nic twem bur mi strza od by ło się ko lej ne po sie dze nie ze spo łu
do spraw oświa ty zwią za ne z funk cjo no wa niem pla có wek oświa to wych w gmi nie, ze szcze gól nym
uwzględ nie niem pro ble mów PSP nr 2 Nie mo dli nie w re kru ta cji dzie ci sze ścio let nich do szko ły. 
W tym sa mym dniu z ini cja ty wy bur mi strza z udzia łem Prze wod ni czą ce go Sej mi ku Wo je wódz -
twa, dy rek to ra Głów nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad w Opo lu oraz Prze wod ni czą ce go
Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie i prze wod ni czą cych ko mi sji sta łych RM, od by ło się po sie dze nie Ko -
mi te tu do spraw bu do wy ob wod nic Ny sy i Nie mo dli na, pod czas któ re go omó wio no ak tu al ny stan
przy go to wań do re ali za cji bu do wy ob wod ni cy Nie mo dli na.

• W dniu 11 kwiet nia bur mistrz wraz z soł tys Brzęcz ko wic uczest ni czy li w wi zji lo kal nej w tej miej -
sco wo ści zwią za nej z roz biór ką czę ści świe tli cy wiej skiej.

• W dniu 18 kwiet nia bur mistrz spo tkał się z soł ty sem Gra czy w ce lu omó wie nia po trzeb miesz -
kań ców tej miej sco wo ści do ty czą cych po pra wy sta nu dróg gmin nych.

• W dniu 23 kwiet nia bur mistrz spo tkał się z miesz kań ca mi uli cy Brze skiej w związ ku z ko niecz -
no ścią udroż nie nia ro wu Rb -16.

• W dniu 26 kwiet nia bur mistrz wziął udział w wal nym zgro ma dze niu człon ków Ro dzin ne go Ogro -
du Dział ko we go „Zło cień” w Nie mo dli nie.

• W dniu 28 kwiet nia bur mistrz wziął udział w wal nym zgro ma dze niu człon ków Aglo me ra cji Opol -
skiej zwią za nym ze zmia ną sta tu tu te go sto wa rzy sze nia.

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

LVI i LVII se sja
Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie

W dniach 10 i 29 kwiet nia od by ły się LVI i LVII
se sja Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie w ka den cji 2010-
2014, pod czas któ rych, po roz pa trze niu pro jek tów
uchwał, pod ję to nw. uchwa ły:

• uchwa ła Nr LVI. 362.14 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 10 kwiet nia 2014 r. w spra wie zmian
bu dże tu gmi ny Nie mo dli na na rok 2014 r. 

• uchwa ła Nr LVI. 363.14 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 10 kwiet nia 2014 r. w spra wie
uchwa le nia miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go

• uchwa ła Nr LVII. 364.14 Ra dy Miej skiej w Nie -
mo dli nie z dnia 29 kwiet nia 2014 r. w spra wie zmian
bu dże tu gmi ny Nie mo dli na na rok 2014r.

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

Insp. GCZK UM Z. Ro mań czu kie wicz

Opła ta za sprze daż al ko ho lu
Przy po mnie nie dla przed się bior ców

pro wa dzą cych sprze daż na po jów al ko ho -
lo wych o obo wiąz ku uisz cze nia dru giej ra -
ty opła ty za ko rzy sta nie w 2014 r. z ze zwo -
leń na sprze daż na po jów al ko ho lo wych.

Przy po mi na się, że sto sow nie do po sta no wień
art. 111 ust. 7 usta wy z dnia 26 paź dzier ni ka 1982
r. o wy cho wa niu w trzeź wo ści i prze ciw dzia ła niu al -
ko ho li zmo wi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356) przed się -
bior cy pro wa dzą cy sprze daż na po jów al ko ho lo wych
są obo wią za ni do wnie sie nia do dnia 31 ma ja 2014

r. dru giej ra ty opła ty za ko rzy sta nie w 2014 r. z ze -
zwo leń na sprze daż na po jów al ko ho lo wych.

Wpła tę moż na do ko nać w ka sie Urzę du Miej skie -
go w Nie mo dli nie lub na kon to Urzę du Miej skie go
– Bank Spół dziel czy w Na my sło wie oddz. Nie mo -
dlin 44 8890 1079 0009 4009 2006 0001 w nie prze -
kra czal nym ter mi nie do dnia 31 ma ja 2014 r.

W przy pad ku nie do ko na nia opła ty w po da nym
ter mi nie ze zwo le nie wy ga śnie, a z wnio skiem o wy da -
nie no we go ze zwo le nia na sprze daż na po jów al ko ho -
lo wych moż na bę dzie wy stą pić nie wcze śniej niż
po upły wie mie się cy od dnia wy da nia de cy zji o je go wy -
ga śnię ciu. In spek tor Ja nusz Kwa śniow ski

Te le fon za ufa nia 116 111
słu ży po mo cą dzie ciom i mło dzie ży

Te le fon za ufa nia 116 111 od 2008 ro ku pro wa -
dzi Fun da cja Dzie ci Ni czy je (FDN). Fun da cja ta już
od 22 lat po ma ga ofia rom prze mo cy i prze ciw dzia -
ła krzyw dze niu dzie ci. Ist nie je po to, aby za pew nić
każ de mu dziec ku bez piecz ne dzie ciń stwo.

Masz pro blem? Czu jesz smu tek, złość, bez sil -
ność, a mo że żal? Za dzwoń 116 111.

Li nia czyn na: po nie dzia łek – nie dzie la,
godz. 12.00- 20.00.

Po roz ma wiasz z oso bą, któ ra po mo że Ci po ra -
dzić so bie w trud nej sy tu acji. Mo żesz opo wie dzieć
o tym, co prze ży wasz. Mo żesz po roz ma wiać o przy -
jaź ni, mi ło ści, kon tak tach z ro dzi ca mi, czy pro ble -
mach w szko le. Je śli do świad czasz prze mo cy lub je -
steś w nie bez piecz nej sy tu acji wspól nie za sta no wi cie
się, co zro bić, aby Ci po móc.

Za sa dy Te le fo nu 116 111: ano ni mo wo, bez płat -
nie, chęt nie, cier pli wie i dys kret nie. Te le fo no wi to wa -
rzy szy stro na in ter ne to wa www.116111.pl, któ ra
umoż li wia za da wa nie ano ni mo wych py tań on li ne.
Chcesz wie dzieć wię cej? Od wiedź stro nę: www.fdn.pl

Ze spół In ter dy scy pli nar ny ds. Prze ciw dzia ła nia 
Prze mo cy w Ro dzi nie w gmi nie Nie mo dlin

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

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

• nie za bu do wa nej po ło żo nej w Mi cha łów ku,
ozna czo nej nr. dział ki 40/4 o pow. 0,23 ha,

• nie za bu do wa nej po ło żo nej w Rosz ko wi cach,
ozna czo nej nr. dział ki 61 o pow. 0,13 ha,

• nie za bu do wa nych po ło żo nych w Mo le sto wi -
cach, ozna czo nych nu me ra mi dzia łek: 42/2 o po -
wierzch ni 0,09 ha oraz 42/3 o po wierzch ni 0,4629ha,

• nie za bu do wa nych po ło żo nych w Tłu sto rę bach,
ozna czo nych nu me ra mi dzia łek: 104/3 o po wierzch -
ni 0,09ha; 50/5 o po wierzch ni 0,0913ha; 55/2 o po -
wierzch ni 0,05 ha; 77/60 po wierzch ni 0,1060ha;
część dział ki nr 16/10 o po wierzch ni 0,0250ha; część
dział ki nr 171/2 o po wierzch ni 0,23 ha oraz o po -
wierzch ni 0,10 ha,

• nie za bu do wa nej po ło żo nej przy ul. Że rom skie -
go w Nie mo dli nie, ozna czo nej nr. dział ki 993 o po -
wierzch ni 100,4 m2,

• nie za bu do wa nej po ło żo nej przy ul. Lwow -
skiej w Nie mo dli nie, ozna czo nej nr. dział ki 587
o pow. 155 m2,

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

• nie za bu do wa nej po ło żo nej przy ul. Że rom skie -
go w Nie mo dli nie, ozna czo nej nr. dział ki 993 o po -
wierzch ni 2 x 100,4 m2,

• nie za bu do wa nej po ło żo nej przy ul. Boh. Po -
wstań Śl. w Nie mo dli nie, ozna czo nej nr. dział ki 464
o pow. 100 m2,

• część dział ki nr 764/6 o po wierzch ni 15 m2 po -
ło żo nej przy ul. Mic kie wi cza w Nie mo dli nie, za bu do -
wa nej bla sza nym ga ra żem sta no wią cym od ręb ny
przed miot wła sno ści.

In for ma cji udzie la się w po ko ju nr 36 i 37 tut.
urzę du, tel. 774606295 do 7 wew. 220 i 222.
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Po nad dwu dzie stu wy cho wan ków Ośrod ka Kul -
tu ry za pre zen to wa ło swo je wo kal ne umie jęt no ści.

Ce lem każ de go uczest ni ka za jęć jest wy stę po wa -
nie. Dla te go Stu dio Pio sen ki przy go to wa ło kon cert
swo ich wy cho wan ków, aby w świa tłach sce ny Ośrod -
ka Kul tu ry, przed pu blicz no ścią, mo gli za śpie wać

ulu bio ne pio sen ki. Każ dy, kto choć raz wy stą pił
na sce nie, wie, ja ka wią że się z tym tre ma. Stąd
mło dym ar ty stom po trze ba jak naj wię cej oka zji
i moż li wo ści, by z tym uczu ciem się oswa jać, a naj -
lep sza na gro dą są bra wa, któ rych pod czas kon cer -
tu nie bra ko wa ło.

Wy ko naw ców przy go to wa ły Na ta lia Kry jom
i Mag da le na Krze mień – in struk tor ki Stu dia Pio sen -
ki. Za ję cia wo kal ne dla dzie ci i mło dzie ży od by wa ją
się w śro dy i piąt ki w Ośrod ku Kul tu ry. Za pra sza my.

mk

Ryt mix I zdo był wy róż nie nie na XIX Wo je wódz kim Prze glą dzie Ze -
spo łów Ta necz nych w Do brze niu Wiel kim

Udział w fi na le wo je wódz kim Ryt mix I za pew nił so bie wcze śniej szym do brym wy -
stę pem w Tar no wie Opol skim, po ko nu jąc kil ka na ście in nych ze spo łów w ka te go rii in -
sce ni za cja ta necz na – gru pa dzie cię ca. Tym sa mym wy stą pił w gro nie 30 naj lep szych
ze spo łów ta necz nych na sze go wo je wódz twa, któ re za pre zen to wa ły 40 cho re ogra fii
w dzie wię ciu ka te go riach. Naj wię cej na gród przy pa dło nie kwe stio no wa nym fa wo ry -
tom prze glą du – ze spo ło wi Pech z Opo la. Tym bar dziej cie szy wy róż nie nie dla na szych
dziew czyn. Gra tu lu je my.

mk

Wy tań czy li wy róż nie nie

Kon cert wio sen ny Stu dia Pio sen ki

Na gro dzo ne
pra ce

Mu zeum Pol skiej Pio sen ki
w Opo lu ogło si ło kon kurs pla -
stycz ny pt. „Za pro jek tuj okład -
kę pol skiej pły ty mu zycz nej”.
Ucznio wie na sze go pla sty ka
i in struk to ra, Mi cha ła Gra czy -
ka, za ję li dwa miej sca – dru -
gie i trze cie w ka te go rii szkół
pod sta wo wych kla sy I -III. Dru -
gie miej sce za ję ła Ha nia Bo -
hat czuk z kla sy 1, miej sce trze -
cie Jo an na Pa lusz kie wicz z 3
kla sy. Gra tu lu je my. red.

Drugie miejsce
– Hania

Bohatczuk z
klasy 1

Trzecie miejsce
– Joanna
Paluszkiewicz
z klasy 3
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Niemodlina

Szym bor ska
– wy sta wa

Bi blio te ka w Nie mo dli nie za pra sza do obej rze -
nia wy sta wy „Wi sła wa Szym bor ska i Kor nel Fi li po -
wicz”. Wy sta wa pre zen tu je po et kę oraz pi sa rza,
z któ rym na sza no blist ka by ła zwią za na po nad 20
lat. Cie ka wost ki z ży cia oboj ga twór ców, ich zwy cza -
je, żar to bli we tek sty, cie ka we in for ma cje oraz zdję cia
– to wszyst ko zna la zło się na dwu na stu plan szach
wy sta wy. Opra co wa nie wy sta wy WBP Opo le.

Mał go rza ta Na wroc ka -Ba de ja

Pierw sze ko ty za pło ty
Kil ka dzie siąt ze spo łów ta necz nych przy je cha ło

do Klucz bor ka na IV Fe sti wal tań ca „Baw się ra zem
z na mi”. Ideą im pre zy jest bar dziej pre zen ta cja i wspól -
na za ba wa ze spo łów ta necz nych z wo je wódz twa opol -
skie go niż współ za wod nic two. Z nie mo dliń skie go
Ośrod ka Kul tu ry po je cha ły dwie gru py. Dla star szej by -
ła to oka zja, że by za pre zen to wać się po now nie ze
swo im ukła dem, a dla przed szko la ków był to pierw szy
wy jazd i udział w du żej im pre zie ta necz nej. Naj młod -
si na uczy li się, jak wy glą da udział w kon kur sach oraz
zo ba czy li jak tań czą in ne ze spo ły – w róż nych sty lach
i cho re ogra fiach.

mk

Najmłodsza i najstarsza
grupa Rytmixu wzięła udział
w festiwalu tańca w Kluczborku.
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W ma ju jed nost ka Ochot ni czej Stra ży
Po żar nej w Gra czach prze pro wa dzi ła ćwi -
cze nia z ra tow nic twa wod ne go i prze ciw -
po wo dzio we go na zbior ni ku wod nym
w Sar nach Wiel kich.

Zre ali zo wa ne za ło że nia to: do sko na le nie umie -
jęt no ści ma new ro wa nia ło dzią i po dej mo wa nia osób
po szko do wa nych z wo dy, rzut ko łem ra tun ko wym
oraz rzut ką ra tow ni czą. Usta wio no rów nież rę kaw
prze ciw po wo dzio wy na peł nia ny wo dą, któ ry za stę -
pu je wor ki z pia skiem. Rę kaw zo stał prze ka za ny dla
jed nost ki OSP przez gmi nę Nie mo dlin. 

Stra ża cy z jed nost ki OSP w Gra czach do sko na lą
umie jęt no ści w za kre sie ra tow nic twa wod ne go
w związ ku z wy ty po wa niem jed nost ki do dzia łań z za -
kre su spe cja li stycz ne go ra tow nic twa wod ne go. Stra ża -
cy -ochot ni cy z OSP w Gra czach prze szli od po wied nie
prze szko le nie, dys po nu ją nie zbęd nym sprzę tem, do wy -
mia ny po zo sta je jed nak prze sta rza ły i awa ryj ny sil nik
do pon to nu. Dla te go też trwa ją po szu ki wa nia moż li wo -
ści po zy ska nia spraw ne go i nie dro gie go sil ni ka. Oso -
by mo gą ce po móc w po wyż szej spra wie pro szę o kon -
takt te le fo nicz ny: 604 400 458.

Miej sko -Gmin ny Ko men dant OSP
w gmi nie Nie mo dlin Sła wo mir Gęb ski

Ba sen w Lip nie roz po czy na se zon 21 czerw ca
Okres otwar cia ba se nu: od 21 czerw ca do 24 sierp nia. Go dzi ny otwar cia ba se nu: czer wiec w dni

po wsze dnie 15.00-19.00, w week en dy 11.00-19.00, w lip cu i sierp niu od 11.00 do 19 00. 
Ce ny bi le tów obo wią zu ją ce w se zo nie let nim 2014
1. Bi let ulgo wy jed no ra zo wy – 4 zł
2. Bi let nor mal ny jed no ra zo wy – 8 zł
3. Kar net ro dzin ny (dwie oso by do ro słe + dziec ko) – 16 zł
4. Kar net ro dzin ny (dwie oso by do ro słe + dwo je dzie ci) – 12 zł
5. Kar net ulgo wy na wszyst kie dni week en do we/so bo ty, nie dzie le – 70 zł
6. Kar net nor mal ny na wszyst kie dni week en do we/so bo ty, nie dzie le – 130 zł
7. Kar net ulgo wy ty go dnio wy (od po nie dział ku do nie dzie li -7 dni) – 20 zł
8. Kar net nor mal ny ty go dnio wy (od po nie dział ku do nie dzie li -7 dni) – 40 zł
Bi le ty bę dą sprze da wa ne bez po śred nio na ba se nie od godz. 11.00. Do za ku pu

bi le tu ulgo we go upo waż nie ni są:
• Ucznio wie szkół za oka za niem waż nej le gi ty ma cji szkol nej
• Stu den ci stu diów dzien nych za oka za niem le gi ty ma cji stu denc kiej
• Eme ry ci za oka za niem le gi ty ma cji
Wstęp bez płat ny
• Se nio rzy po wy żej 70 lat za oka za niem do wo du oso bi ste go
• Dzie ci do lat 6 
Bi le ty i kar ne ty bę dą rów nież do stęp ne w przed sprze da ży w biu rze OSiR przy ul. Rey mon ta 11

od po nie dział ku do piąt ku w go dzi nach 8-15.
Nad bez pie czeń stwem ką pią cych czu wać bę dzie gru pa ra tow ni ków pod kie run kiem Paw ła Sza ta -

ni ka – Opol ska Szko ła Pły wa nia Ośmior nicz ka. Usłu ga ga stro no micz na – Bar Ke bab (Szy mon Lu le wicz,
Nie mo dlin, ul. Rey mon ta 1a) w go dzi nach 11.00-20.00.

Atrak cje na ba se nie:
• Dzia łal ność par ku li no we go pro wa dzo na przez fir mę Clim bing Sys tem – Ire ne usz Kiełb z Nie -

mo dli na
• Plac za baw dla dzie ci
• Bo isko do pił ki siat ko wej pla żo wej 
• Kosz do gry w ko szy ków kę
• Sto ły te ni so we
Kon ty nu uje my na ukę pły wa nia dla dzie ci z klas I -III szko ły pod sta wo wej pro wa dzo ną przez in struk -

to rów pły wa nia we wtor ki i czwart ki (li piec i sier pień) w godz. 10.00 -11.00 przez ca ły okres dzia łal no -
ści ba se nu. Od płat ność to wy ku pie nie bi le tu ulgo we go na ba sen. Za pi sy dzie ci na na ukę pły wa nia w biu -
rze OSiR przy ul. Rey mon ta 11 lub te le fo nicz nie (77 4600124). Ilość miejsc ogra ni czo na. Prze wi du je my
na ukę pły wa nia dwóch grup po 12 osób – de cy du je ko lej ność zgło szeń.

OSiR

10 kwiet nia w miej sco wo ści Gra cze na uli cy Krę -
tej po li cjan ci z KP w Nie mo dli nie za trzy ma li 25-lat -
ka po dej rza ne go o to, że w dniach 7-8 lu te go br. do -
ko nał wła ma nia do po miesz czeń go spo dar czych
na szko dę oso by pry wat nej.

11 kwiet nia w Nie mo dli nie na uli cy Kor fan te go
po li cjan ci z KMP za trzy ma li 24-lat ka, któ ry po sia dał
przy so bie ma ri hu anę i MDMA.

12 kwiet nia w miej sco wo ści Ja czo wi ce po li cjan -
ci z KP w Nie mo dli nie za trzy ma li nie trzeź we go 34-lat -
ka, któ ry kie ro wał sa mo cho dem VW Po lo po mi mo
orze czo ne go za ka zu są do we go.

19 kwiet nia w Nie mo dli nie nie zna ny spraw ca
wła mał się do dom ku jed no ro dzin ne go na uli cy Wie -
niaw skie go i skradł zło tą bi żu te rię i pie nią dze. Stra -
ty 4 tys. zł.

20 kwiet nia w Nie mo dli nie na uli cy 700-le cia pa -
trol po li cji z KP w Nie mo dli nie za trzy mał nie trzeź we -
go (1.37 mg/l) 28-let nie go kie row cę, któ ry kie ro wał
sa mo cho dem Da ewoo Ti co.

21 kwiet nia w miej sco wo ści Brzęcz ko wi ce nie -
zna ny spraw ca wy ci na jąc kra tę wła mał się do po -
miesz cze nia go spo dar cze go, z któ re go skradł roz -
dziel nię prą du, prze wo dy i ele men ty mie dzia ne.
Na stęp nie, wy wa ża jąc dru gie okno, wła mał się
do dru gie go po miesz cze nia go spo dar cze go, z któ re -
go skradł ru ry mie dzia ne oraz prze wo dy elek trycz ne.
Stra ty 50 tys. zł.

2 ma ja w Nie mo dli nie na uli cy Alei Wol no ści nie -
zna ny spraw ca prze ci na jąc kłód kę wła mał się do ga -
ra żu, z któ re go skradł dwa sil ni ki spa li no we do ło dzi
mo to ro wej, dwie ko sy i ko siar kę spa li no wą oraz elek -
tro na rzę dzia. Stra ty 10,1 zł.

2 ma ja w miej sco wo ści Go ście jo wi ce po li cjan ci
z WRD KMP z Opo la za trzy ma li nie trzeź we go 53-lat -
ka kie ru ją ce go sa mo cho dem Ford Fie sta.

2 ma ja w miej sco wo ści Pio tro wa nie zna ny
spraw ca z ogro dze nia po se sji skradł trzy ele men ty
me ta lo we. Stra ty 500 zł.

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

Ćwi cze nia OSP
w Gra czach



W ma ju w nie mo dliń skim Ośrod ku Kul tu ry od był się Huf co wy
Fe sti wal Pio sen ki Har cer skiej i Tu ry stycz nej or ga ni zo wa ny przez
Ko men dę Huf ca ZHP w Nie mo dli nie.

Zo stał on po dzie lo ny na dwie czę ści: pierw sza – kon kur so wa, oraz dru ga, czy -
li pre zen ta cja lau re atów, wy stęp Kin gi Mar kie wicz oraz kon cert ze spo łu Shan ta -
ży sci. W czę ści pierw szej dru ży ny, so li ści i ze spo ły skła da ją ce się z har ce rzy i har -
ce rek huf ca Nie mo dlin przed sta wia li pio sen ki w trzech róż nych ka te go riach:
har cer skie, tu ry stycz ne oraz szan ty. Po wy słu cha niu wszyst kich utwo rów i burz -
li wej na ra dzie ju ry wy ło ni ło zwy cięz ców. Pierw sze miej sce ja ko dru ży na, ze spół
oraz so list ka za ję ły druh ny z 53 Wie lo po zio mo wej Śro do wi sko wej Dru ży ny Har -

ce rzy i Har ce rek „Ga li ma tias”, dru gie miej sce za ję ła 3 Dru ży na Har cer ska „Ci -
che Cie nie”, na to miast trze cie Gro ma da Zu cho wa „Le śne Ja gód ki”. Każ da z dru -
żyn otrzy ma ła sta tu et kę oraz atrak cyj ne na gro dy, któ re zo sta ły ufun do wa ne przez
Bur mi strza Nie mo dli na Mi ro sła wa Stan kie wi cza.

– Na fe sti wal przy go to wy wa li śmy się bar dzo dłu go. Od by wa ły się pró by, któ -
re by ły na uką, jak i świet ną za ba wą. Nam, czy li dru ży nie Ci chych Cie ni, bar dzo
spodo bał się fe sti wal, na któ rym by ła mi ła at mos fe ra, na uczy li śmy się no we go
tań ca oraz po zna li śmy no we plą sy. Świet nie się ba wi li śmy. Kon cert lau re atów za -
sko czył mnie wy stę pem za pro szo ne go ze spo łu. Nie spo dzie wa łam się, że Shan -

ta ży ści bę dą mie li ta ki świet ny kon takt z pu blicz no ścią oraz mi łe dla ucha utwo -
ry. Za sko cze nie by ło po zy tyw ne. Fe sti wal był z ca łą pew no ścią uda ny, nie mo gę
się do cze kać ko lej ne go w przy szłym ro ku – po wie dzia ła dh. Kin ga.

Część dru gą roz po czę ły wy stę py lau re atów fe sti wa lu, po któ rych za pre zen -
to wa ła się prze wod ni czą ca ju ry, Kin ga Mar kie wicz. Na stęp nie wy stą pił ze spół
szan to wy Shan ta ży ści – gwiaz da wie czo ru. Ich kon cert spo tkał się z du żym za -
in te re so wa niem i aplau zem za rów no har ce rzy, jak i za pro szo nych go ści. – Przy -
cho dząc na kon cert lau re atów har cer skie go fe sti wa lu, spo dzie wa łem się do brej
za ba wy i or ga ni za cji na wy so kim po zio mie, oczy wi ście nie za wio dłem się pod żad -
nym wzglę dem. Har ce rze ko ja rzą mi się z ludź mi, któ rzy ca łym ser cem uka zu ją
swój pa trio tyzm, ale tak że w każ dym miej scu i o każ dej po rze nie bra ku je im do -
bre go hu mo ru, co za pre zen to wa li pod czas mi nio nej im pre zy. Naj bar dziej za sko -
czył mnie kon cert Shan ta ży stow. Nie spo dzie wa łem się, że bez ja kich kol wiek in -
stru men tów moż na za pre zen to wać lu dziom w ta ki spo sób swo ją mu zy kę. Mu zy kę,
któ ra dzia ła z tak po zy tyw ną ener gią na pu blicz ność. W przy szłym ro ku na po -
dob ny kon cert wy bio rę się z przy jem no ścią i z na dzie ją na jesz cze więk szą za ba -
wę – po wie dział po fe sti wa lu je den z uczest ni ków.

Pwd. Zo fia Cho le wa, ko men dant ka huf ca, pod czas kon cer tu szan to we go wrę -
czy ła na gro dę dla naj lep sze go dru ży no we go ro ku har cer skie go 2012/2013.
Sta tu et kę zdo by ła dru ży no wa „Ci chych Cie ni” pwd. Bar ba ra Szklar ska. Druh nie
Ba si ser decz nie gra tu lu je my, ży czy my dal szych suk ce sów i jesz cze więk sze go za -
an ga żo wa nia w ży ciu har cer skim.

Czu waj! 
Ko men da Huf ca ZHP w Nie mo dli nie

Przyjdź na zbiór kę, jedź na obóz
Aby spę dzać wspól nie czas z har ce rza mi nie trze ba

cze kać dłu go! Wszyst kie chęt ne dzie ci za pra sza my
na zbiór ki har cer skie or ga ni zo wa ne na te re nie gmi ny Nie -
mo dlin, a w wa ka cje mo że my wspól nie wy je chać na obóz

har cer ski w Ma ria nów ce! In for ma cji na te mat te go rocz ne go obo zu, ale i zbió rek
udzie la dh. ko men dant (nr tel. 604640151).
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Har ce rze mu zycz nie

Część kadry
żeńskiej

Shantażyści
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W ma ju do Ve chel de uda ła się de le ga cja w skła dzie: dy rek tor Pu blicz ne go Gim na zjum
w Gra czach Eu ge niusz Świą tek oraz ko or dy na to rzy pro jek tu wy mia ny uczniow skiej Grze -
gorz Budz i Mo ni ka La ta, w ce lu omó wie nia pro jek tu współ pra cy mię dzy szko ła mi.

Spo tka nia uczniów od by ły się w li sto pa dzie ubie głe go ro ku w Niem czech oraz w mar cu 2014 ro ku w Pol -
sce. Po po by cie nie miec kich uczniów w Pol sce Jürgen Tüpker, dy rek tor szko ły Ju lius -Spie gel berg -Gym na sium
Ve chel de, za pro sił pol skich na uczy cie li na spo tka nie ewa lu acyj ne. Od by ło się ono 12 ma ja w Ve chel de. De -
le ga cja do ko na ła ana li zy po by tu mło dzie ży w Niem czech oraz w Pol sce. -Roz mo wy by ły bar dzo owoc ne – mó -
wi Grze gorz Budz. – Uda ło się nam pod su mo wać oba spo tka nia, to w Niem czech i w Pol sce oraz za pla no -
wać ko lej ne w ro ku 2015.

Usły sze li śmy sło wa uznania ze stro ny nie miec kiej od no śnie wspa nia łej or ga ni za cji po by tu ich uczniów
w Pol sce. Stro na pol ska przy go to wa ła na spo tka nie ze staw pro jek tów edu ka cyj nych, któ re wspól nie bę dą re -
ali zo wać ucznio wie obu kra jów. Stwo rzy to moż li wość do lep sze go po zna nia się oraz moż li wo ści współ pra -
cy na uko wej. 

Po po łu dniu, przed wy jaz dem po wrot nym, de le ga cja zo sta ła za pro szo na na obiad z wła dza mi gmi ny Ve -
chel de. W re stau ra cji „Feh tlon” na uczy cie le zo sta li po wi ta ni przez za stęp cę bur mi strza, Ral fa Wer ne ra. Pod -
czas spo tka nia wy ra żo no ogrom ny en tu zjazm ze współ pra cy mię dzy szko ła mi. 

Już wi dzi my owo ce pierw szej wy mia ny uczniow skiej pro wa dzo nej przez Pu blicz ne Gim na zjum w Gra czach.
Ucznio wie z obu kra jów za przy jaź ni li się ze so bą i za pla no wa li wa ka cyj ne spo tka nia. Ma my na dzie ję, iż współ -
pra ca mię dzy szko ła mi bę dzie na dal tak in ten syw nie się roz wi jać.

Grze gorz Budz

Za ję cia kom pu te ro we
dla se nio rów

Za ję cia kom pu te ro we w MGBP dla osób
w wie ku 50+ pro wa dzo ne są od je sie ni ubie -
głe go ro ku. W tym cza sie prze pro wa dzi li -
śmy po nad 90 spo tkań in dy wi du al nych lub
w nie wiel kich gru pach, a prze szko lo nych
w za kre sie pod sta wo wej ob słu gi kom pu -
te ra zo sta ło kil ka na ście osób.

Więk szość szko lą cych się nie mia ło kon tak tu
z kom pu te ra mi wca le lub w nie wiel ki stop niu. Dzię ki
za an ga żo wa niu w za ję cia, szcze gól nie naj bar dziej
doj rza łych stu den tów, brak oby cia w świe cie kom pu -
te rów mo gli śmy szyb ko po ko nać. Na spo tka niach
prze ka zu je my wie dzę z za kre su po słu gi wa nia się mysz -
ką i pi sa nia na kla wia tu rze, a tak że po słu gi wa nia się
edy to rem tek stu i dru ko wa nia w pod sta wo wym za kre -
sie. Przy bli ża my za sa dy wy szu ki wa nia in for ma cji w In -
ter ne cie, za kła da nia kon ta pocz to we go, wy peł nia nia
for mu la rzy, po słu gi wa nia się ko mu ni ka to ra mi w ro -
dza ju Sky pe. Obe zna nym z kom pu te rem umoż li wia my
po zna nie za sad two rze nia ulo tek i biu le ty nów, a tak -
że po sze rza my wie dzę na te mat two rze nia funk cjo nal -
nych ar ku szy kal ku la cyj nych czy edy cji gra fi ki. 

Za ję cia bę dą trwa ły do koń ca ro ku szkol ne go,
a po prze rwie wa ka cyj nej za mie rza my je kon ty nu -
ować w zbli żo nej for mie. Za pra sza my za in te re so -
wa ne szko le nia mi oso by do kon tak tu z pra cow ni -
kiem bi blio te ki.

Ja rek Kow nac ki

Za na mi ko lej ne spo tka nie z de co upa ge. Tym ra -
zem warsz ta to wi cze za pro po no wa li ozdo bie nie do -
ni czek. W za leż no ści od po my sło wo ści wy ko na no
do nicz kę ze spę ka nia mi, bądź bez, któ rą ozdo bio no
ser wet ka mi z wy bra ny mi mo ty wa mi hor ten sji oraz
in ny mi we dług wła snych upodo bań. Tra dy cyj nie,
na każ dym ko lej nym spo tka niu, uczest ni cy dzie lą się
spo strze że nia mi oraz wy mie nia ją swo ją wie dzą. Tym
ra zem wy zwa niem oka za ło się wy ko na nie drew nia -
nych ta bli czek „tech ni ką trans fe ru”. Cho ciaż ta blicz -
ki nie wiel kie, ła two nie by ło. Efekt piąt ko wych warsz -
ta tów to pięk ne, jak zwy kle nie po wta rzal ne do ni ce.
Cze ka my na na stęp ne spo tka nie.

Mał go rza ta Na wroc ka -Ba de ja

Dwójka zaprasza
na festyn rodzinny

Szkoła Podstawowa nr 2 w Niemodlinie 
zaprasza mieszkańców Niemodlina

na festyn rodzinny, który odbędzie się
3 czerwca o godz. 16: 00 na boisku szkolnym.

W programie:
- występy uczniów 

- pokaz wozu strażackiego i policyjnego
- konkursy rodzinne

- grill
- domowe wypieki i wiele innych atrakcji

Majowy decoupage
w bibliotece

Współ pra ca
ze szko łą w Ve chel de
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12 kwiet nia ko lej ny już raz w Pu blicz -
nym Gim na zjum w Gra czach od był się tur -
niej sza cho wy. Wzię ło w nim udział 15 za -
wod ni ków. 

By li to re pre zen tan ci Ze spo łu Szkół im. Bo le sła -
wa Chro bre go i Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Nie mo -
dli nie, Szko ły Pod sta wo wej i Pu blicz ne go Gim na zjum

w Gra czach. Uczest ni cy ro ze gra li par tie zgod nie
z za sa dą fa ir play. W mię dzy cza sie umy sło wych
zma gań po si la li się słod ko ścia mi, któ re ser wo wa ły im
mi łe wo lon ta riusz ki Klu bu Czy stych Serc. Nad pra wi -
dło wo ścią punk ta cji czu wał sę dzia głów ny, Edward
Ję dra. Mło dzi sza chi ści star to wa li w dwóch gru pach
wie ko wych: szkół pod sta wo wych i gim na zjów.

Szko ły pod sta wo we

I miej sce Ra fał Ku rat nik z SP1 w Nie mo dli nie
II miej sce Ję drzej Wach z SP1 w Nie mo dli nie
III miej sce Alek san dra Czech z SP w Gra czach

Gim na zja

I miej sce Fi lip Haj ta ło wicz z PG w Gra czach
II miej sce Kac per Pie trzak z ZS w Nie mo dli nie
III miej sce Ar tur Za jąc z PG w Gra czach

Na naj młod sze go uczest ni ka, któ rym oka zał
się Ja kub Czech z SP w Gra czach, cze kał me dal.
Zwy cięz ców uho no ro wa no sta tu et ka mi, każ dy z za -
wod ni ków otrzy mał pa miąt ko wy dy plom. Do dat ko -
we na gro dy, książ ki dla en tu zja stów tej pięk nej
dys cy pli ny, ufun do wał Edward Ję dra. Po mo cą słu -
żył tak że Ar ka diusz Le lek. Gra tu lu je my wy ni ków
wszyst kim mi ło śni kom sza chów i ser decz nie za -
pra sza my do wzię cia udzia łu w ko lej nym tur nie ju
za rok. Dzię ku je my sza now nym opie ku nom za przy -
go to wa nie uczniów do kon kur su oraz za wszel ką
po moc i cen ne ra dy. 

Alek san dra Ko rze niow ska
Ra do sław Pasz kow ski

Już po raz pięt na sty w Ze spo le Szkół im. Bo le sła wa Chro -
bre go w Nie mo dli nie od był się Wiel ki Kon kurs Or to gra ficz ny.

W kon kur sie pod ho no ro wym pa tro na tem Sta ro sty Opol skie go i Bur mi -
strza Nie mo dli na wzię ło udział 22 uczniów re pre zen tu ją cych szko ły pod sta -
wo we, gim na zjal ne i po nad gim na zjal ne z po wia tu opol skie go oraz jed na szko -
ła z po wia ty ny skie go.

Uczest ni cy zma ga li się z tek stem dyk tan da au tor stwa pa ni Ire ny La -
chow skiej, wie lo let niej po lo nist ki na szej szko ły, po my sło daw czy ni kon kur su.
Uczest ni cy za wzię cie wal czy li, by nie wpaść w si dła pol skiej or to gra fii. O wy -
rów na nym po zio mie ich umie jęt no ści or to gra ficz nych i in ter punk cyj nych
niech świad czy fakt, że naj lep sze dyk tan da róż ni ła drob na uster ka, po tocz nie
mó wiąc „zje dzo ne K” w wy ra zie „ksią żek”. Ju ry, w skład któ re go we szli na uczy -
cie le po lo ni ści, wy ło ni ło zwy cięz ców. Ty tuł Mi strza Or to gra fii 2014 otrzy ma -
ła An na Ful bi szew ska z Ze spo łu Szkół w Tu ło wi cach. – Dyk tan do nie by ło tyl -
ko zbio rem trud nych słów. By ła to hi sto ria chłop ca, któ ry du żo czy tał, ale
mar twił się, bo miał złe oce ny. Przy znam, że dyk tan do nie by ło trud ne. Mia -
łam pro blem z kil ko ma wy ra za mi, ale że je stem wzro kow cem, to na pi sa łam
so bie dwie wer sje i wy bie ra łam tę, któ ra bar dziej mi pa so wa ła. Naj więk sze
wąt pli wo ści mia łam ze sło wem „na raz”, z pi sow nią „nie” z in ny mi wy ra za mi
– po wie dzia ła zwy cięż czy ni. – Mo im zda niem or to gra fia to kwin te sen cja na -
sze go ję zy ka. Ona wska zu je na po cho dze nie słów, ich ety mo lo gię

Fun da to rem na gro dy głów nej dla Mi strza Or to gra fii 2014 by ło sta ro stwo
opol skie. Zwy cięz com w po szcze gól nych ka te go riach wie ko wych na gro dy ufun -
do wa ła gmi na Nie mo dlin. Or ga ni za to rzy dzię ku ją rów nież za fi nan so we wspar -
cie or ga ni za cji kon kur su Ra dzie Ro dzi ców przy Ze spo le Szkół w Nie mo dli nie.

Vio let ta Szczyrk

Wśród re cy ta to rów zna la zły się
uczen ni ce Szko ły Pod sta wo wej nr 2
w Nie mo dli nie: Alek san dra Żak i Ka ta -
rzy na Zda now ska przy go to wa ne przez
Ewę Bar don -Le wan dow ską. Wy so ki po -
ziom pre zen to wa ny przez kon ku ren cję
pod kre śla ogrom suk ce su, ja kim by ło
za ję cie pierw sze go miej sca przez Alek -
san drę Żak. Gra tu lu je my i ży czy my dal -
szych suk ce sów.

Ol ga Ol szew ska

XI Wiel ka noc ny Tur niej Sza cho wy

Sukces na konkursie
recytatorskim

Na po cząt ku kwiet nia od był
się fi nał wo je wódz kie go XXII
Kon kur su Re cy ta tor skie go Po ezji
Je niec kiej „Nie trać my pa mię ci”
w Łam bi no wi cach. Wzię ło w nim
udział 43 re cy ta to rów w tym 17
ze szkół pod sta wo wych.

Mistrz Or to gra fii

Artur Zając, Kacper Pietrzak
i Filip Hajtałowicz

Ola Czech, Jędrzej Wach
i Rafał Kuratnik
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Trze ba by ło na praw dę nie wie le: po my słu, chę ci i ko lo ro -
wych farb, aby za chę cić dzie ci do ak tyw ne go spę dza nia cza su
na po dwór ku. 

Otóż za spra wą dwóch na uczy cie lek: Do ro ty Dec i Agniesz ki Wrzo dek -Bed -
nar czyk, w ro gow skiej szko le po wstał no wy plac za baw. Skła da się on z wy ma -
lo wa nych na as fal cie klas, chłop ków, wy gi baj tu sów, śli ma ków oraz to rów
prze szkód na wy ści gi kap sli. Du ża ta bli ca in for ma cyj na pod po wia da w co jesz -
cze moż na ba wić się wy ko rzy stu jąc pił kę, ska kan kę, pa ty czek, a na wet ma łe
po lne ka mycz ki. W każ dą bez desz czo wą prze rwę no wy plac za baw wy peł nio -
ny jest ra do śnie ba wią cy mi się dzie ci. Od cią ga on dzie ci od kom pu te ra i te le -
wi zo ra, a fun du je re kre acje, za ba wę na świe żym po wie trzu. Jest on chęt nie od -
wie dza ny tak że po po łu dniu. Ro dzi ce ze swo imi po cie cha mi przy cho dzą tu, aby
dzie ci za ży ły ru chu, a sa mi mo gli po wspo mi nać swo je dzie ciń stwo, gdyż wła -
śnie w ta kie za ba wy ba wi li się bę dąc dzieć mi.

Za szko łą, w kie run ku par ku roz po ście ra się bo isko do pił ki noż nej. Tu rów nież
jest gwar no, gdyż za spra wą rad ne go, Mi ro sła wa Dec, na bo isku po ja wi ły się
bram ki i pro fe sjo nal nie wy sy pa ne li nie, a na bo isku do siat ków ki za wi sły no we siat -
ki. Pan Dec wspie ra nie tyl ko roz wój fi zycz ny na szych uczniów, dba jąc o obiek ty spor -
to we. Dba rów nież o ich wi ze ru nek. W tym ro ku ufun do wał 12 kom plet nych stroi
spor to wych z na dru kiem na zwy szko ły i nu mer kiem, aby dzie ci mo gły god nie re pre -
zen to wać na szą szko łę na za wo dach spor to wych i tur nie jach.

Bo że na Ga la

Olim pia da przed szko la ka
4 kwiet nia na ha li spor to wej w Nie mo -

dli nie od by ła się XVIII Spor to wa Olim pia da
Przed szko la ka or ga ni zo wa na przez Przed -
szko le Pu blicz ne nr 2 w Nie mo dli nie. Do ry -
wa li za cji przy stą pi ło 7 dru żyn: przed szko la
z Nie mo dli na, Gra czy, Ro gów, Gra bi na, Tu -
ło wic i kla sa 0 ze Szko ły Pod sta wo wej nr 1.

Otwar cie olim pia dy na stą pi ło bar dzo uro czy -
ście, przez Ali cję Wo chow ską, uczest nicz kę pol skiej
szta fe ty z ogniem olim pij skim przed Igrzy ska mi Olim -
pij ski mi w Lon dy nie w 2012 r. Dy rek tor Przed szko la
nr 2 w Nie mo dli nie, Te re sa Ra dzi szew ska ży czy ła

wszyst kim uczest ni kom spor to wej po sta wy oraz po -
zy tyw nych prze żyć. W myśl po wie dze nia „czym sko -
rup ka za mło du na siąk nie”, chce my przy czy nić się
do jak naj więk sze go roz wi ja nia spraw no ści ru cho wej
u dzie ci już od naj młod szych lat.

Nad bez pie czeń stwem w cza sie roz gry wek spor -
to wych czu wa ła kla sa ra tow nic twa przed me dycz -
ne go Ze spo łu Szkół w Nie mo dli nie, któ ra rów nież za -
pre zen to wa ła udzie la nie pierw szej po mo cy. Ko mi sja
sę dziow ska po każ dej kon ku ren cji za pi sy wa ła punk -
ty i osta tecz nie dru ży ny wy gra ne sta nę ły na po dium:

I miej sce
Przed szko le Pu blicz ne nr 2 w Nie mo dli nie
II miej sce Szko ła Pod sta wo wa nr 1 kl. 0
III miej sce
Przed szko le Pu blicz ne nr 1 w Nie mo dli nie
IV miej sce Przed szko le Pu blicz ne w Gra czach
V miej sce Przed szko le w Gra bi nie
(Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Szkół Ka to lic kich)
VI miej sce Przed szko le Pu blicz ne Tu ło wi ce
VII miej sce Przed szko le w Ro gach

Dys cy pli ny spor to we: tor prze szkód, prze cią ga -
nie li ny, wy ści gi w wor kach, rzut wo recz kiem, bieg
z pi łecz ką oraz tor prze szkód dla do ro słych re pre zen -
tu ją cych swo je pla ców ki.

Ry wa li za cja do ro słych opie ku nów dru żyn bar -
dzo po do ba ła się wszyst kim uczest ni kom i da ła
przy kład ry wa li za cji spor to wej w myśl po wie dze -

nia: „w zdro wym cie le zdro wy duch”, a „śmiech to
zdro wie”. Ale, aby dla wszyst kich dzie ci za wo dy
by ły wiel ką fraj dą, nie po win ny one od czu wać
wiel kiej prze gra nej. Dla te go też wszyst kie przed -
szko la ki otrzy ma ły dy plo my, sta tu et ki, sło dy cze
i wie le okla sków.

Elż bie ta Ko wal ska

Na prze rwach nie
mu si być nud no

Po że gna nie
ab sol wen tów
Chro bre go

25 kwiet nia w Ośrod ku Kul tu ry
w Nie mo dli nie od by ło się po że gna nie
trze ciej kla sy Pu blicz ne go Li ceum
Ogól no kształ cą ce go Ze spo łu Szkół
im. Bo le sła wa Chro bre go. 

Uro czy stość uświet nił mon taż po etyc ko -
-mu zycz ny przy go to wa ny przez uczniów kla -
sy II LO pod kie run kiem Elż bie ty Za per ty
i Mag da le ny Misz tal. Waż nym punk tem po że -
gnal nej uro czy sto ści by ło przy zna nie
uczniom III LO sta tu etek Chro bre go. W tym ro -
ku ucznio wie ry wa li zo wa li w czte rech ka te go -
riach: po li glo ta, spor to wiec, re cy ta tor, hu ma -
ni sta. Sta tu et ki wrę czo ne zo sta ły: Pa try cji
Hof f mann, Ma te uszo wi Mierz wia ko wi, Ka mi -
lo wi Skro sio wi i Pau li nie Ju zwie. 

W czę ści ofi cjal nej uro czy sto ści dy rek tor
Ze spo łu Szkół, Bar ba ra Pa nec ka wrę czy ła wy -
róż nia ją cym się w na uce abi tu rien tom świa -
dec twa z pa skiem oraz na gro dy książ ko we,
w tym rów nież Na gro dę Sta ro sty Po wia tu
Opol skie go dla naj lep sze go ab sol wen ta, któ rą
otrzy ma ła Mał go rza ta Hajt.

Elż bie ta Woź niak
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Jedynka mistrzem Województwa Opolskiego szkół podstawowych.
W Dobrodzieniu rozegrano wojewódzki finał w piłce nożnej chłopców szkół podstawowych. Nasi

reprezentanci, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Niemodlinie, zanotowali trzy zwycięstwa (komplet) i
zanotowali wielki sukces sportowy, awansując do finałowego turnieju Mistrzostw Polski w tej kategorii
wiekowej.  Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

SP nr 1 Niemodlin – PSP Ligota Książęca 3-2
SP nr 1 Niemodlin – PSP nr 3 Prudnik 3:0
SP nr 1 Niemodlin – PSP Dobrodzień 3:2
Skład: Bartek Martynus, Michał Kolman, Adaś Skorupa, Kacper Szmitowicz, Olaf Adamowicz, Michał

Niemirowski, Michał Kaczkowski, Marcin Heliński, Maciek Ilów. Trener: Jan Janik.
OSiR

Ra fał Do ma lew ski
brą zo wym me da li stą

Nie mo dli nia nin, Ra fał Do ma lew ski
(za wod nik Lu ta do res Opo le) zo stał brą -
zo wym me da li stą X Mi strzostw Pol ski
ADCC w ka te go rii +98 kg, ro ze gra nych
w Szcze ci nie.

Mi strzo stwa Pol ski ADCC to naj cięż sze i naj -
le piej ob sa dzo ne za wo dy grap plin go we, któ re
od by wa ją się w Pol sce. Grap pling, ina czej wal -
ka na chwy ty, to ro dzaj wal ki wręcz wy ko rzy stu -
ją cy tech ni ki chwy tów, tj. dźwi gnie, rzu ty (oba le -
nia), du sze nia; za bro nio ne są w niej ude rze nia.

OSiR

Zwy cię stwo na ko niec se zo nu
OSiR Je dyn ka Nie mo dlin – AZS UMCS

Lu blin 5:2
W Wiel ką So bo tę za no to wa li śmy pierw -

sze zwy cię stwo na I -li go wym fron cie fut sa -
lu we wła snej ha li. Ostat ni po je dy nek se zo -
nu na le ży uznać za bar dzo uda ny, a wy so kie
zwy cię stwo osło dzi ło nam go rycz de gra da -
cji do niż szej kla sy roz gryw ko wej. 

Mecz w wy ko na niu na szej dru ży ny był do bry
i w koń cu by li śmy sku tecz ni. Do bra po sta wa w bram -
ce Ma te usza Szym ko wa i rów nie sku tecz na po sta wa
ca łe go ze spo łu w de fen sy wie da ła ocze ki wa ny re zul -
tat, czy li zwy cię stwo. W dniu me czu swo je uro dzi ny

ob cho dził tre ner „Lu pa”, a zwy cię stwo by ło wspa nia -
łym pre zen tem uro dzi no wy. Ży cze nia i drob ny upo -
mi nek w imie niu za wod ni ków i ki bi ców zło żył Pre zes
Zbi gniew We ber. Że gna my się z I li gą w lep szych na -
stro jach, do utrzy ma nia za bra kło jed ne go zwy cię -
stwa nad bez po śred nim ry wa lem, Wi słą Kra ków.
Jed nak po mi mo te go, że punk tów ma my ma ło, za -
wod ni kom i tre ne ro wi na le ży się sza cu nek za wa lecz -
ną po sta wę do koń ca. O to w spo rcie cho dzi.

Skład Je dyn ki: Ma te usz Szym ków, An drzej Sa pa,
Ka mil Ha racz, Ja kub Go la, Da riusz Lub czyń ski, Piotr
Kram czyń ski, Do mi nik Jac kie wicz, tre ner: Da riusz
Lub czyń ski. Bram ki: Ja kub Go la 1, Ka mil Ha racz 2,
An drzej Sa pa 1, Do mi nik Jac kie wicz 1

OSiR

Węd kar skie mi strzo stwa szkół
Na sta wach „Sa dy” w Nie mo dli nie od by -

ły się mi strzo stwa szkół z gmi ny Nie mo dlin.
Wy star to wa ło 55 za wod ni ków i za wod ni czek z 7

szkół. Szko ły mia ły pra wo wy sta wić do ry wa li za cji mak -
sy mal nie 10 za wod ni ków, z cze go 3 naj lep sze wy ni ki za -
li cza ne by ły do kla sy fi ka cji dru ży no wej.

Szko ły pod sta wo we:
1. PSP nr 1 w Nie mo dli nie 2075 pkt.
2. PSP nr 2 w Nie mo dli nie 925 pkt.
3. SPSK Gra bin 690 pkt.
4. PSP Gra cze 675 pkt.
5. PSP Ro gi 390 pkt.
Gim na zja:
1. PG Gra cze 1520 pkt.
2. PG Nie mo dlin 785 pkt.
In dy wi du al nie szko ły pod sta wo we:
1. Łysz czar czyk Mi ko łaj, PSP nr1 Nie mo dlin760 pkt
2. Kli sow ski Jo nasz, PSP nr 1 Nie mo dlin 730 pkt
3. Ka ma ryk Bar tosz, PSP nr 1 Nie mo dlin 585pkt
In dy wi du al nie gim na zja:
1. Po pław ski Fi lip, PG Gra cze 690 pkt.
2. Ol szew ski Ma rian, PG Nie mo dlin 585 pkt.
3. Ko ne fał Mi chał, PG Gra cze 550 pkt.
Naj więk sza ry ba za wo dów – Słod kow ski Kac per

– ka raś za 460 pkt.
Za wo dy by ły rów nież eli mi na cją do okrę go wej

olim pia dy szkol nej, któ ra zo sta nie ro ze gra na w ostat -
ni dzień ma ja na Ka na le Ulgi w Opo lu. 3 naj lep szych
za wod ni ków z każ dej szko ły uzy ska ło bez po śred nią
kwa li fi ka cje do olim pia dy.

Or ga ni za to rem, jak i głów nym spon so rem za wo -
dów, by ły ko ła Pol skie go Związ ku Węd kar skie go z Nie -
mo dli na i Gra czy oraz OSiR w Nie mo dli nie. Dzię ku je my
oso bom, któ re pra co wa ły pod czas przy go to wań, jak
i sa mych za wo dach. Szcze gól ne po dzię ko wa nia dla
pa na Eu ge niusz Świąt ka, któ ry jest po my sło daw cą tych
za wo dów.

Za rzą dy kół
PZW Nie mo dlin i Gra cze

Mi strzo stwa ko ła PZW
Na po cząt ku ma ja na Ka na le Ulgi

w Opo lu ro ze gra no Mi strzo stwa ko ła
Nie mo dlin w dys cy pli nie spła wi ko wej.

W za wo dach star to wa ło 35 za wod ni ków
w ka te go riach: ka det (do lat 16), ju nior
(do lat 23) oraz se nior (po wy żej 23 lat). Po czte -
ro go dzin nej ry wa li za cji po twier dzi ło się, jak

trud ny tech nicz nie jest Ka nał Ulgi, gdyż tyl ko 22
za wod ni ków cie szy ło się ze zło wio nej ry by.
W kla sy fi ka cji ka de tów zwy cię żył Ma te usz Le -
wan dow ski z wy ni kiem 1270 pkt. Wśród ju nio -
rów wy grał Ka mil Czar ny, dla któ re go wa ga
za trzy ma ła się na 1160 pkt. Na to miast wśród
naj licz niej szej gru py węd ka rzy (se nio rzy) zwy cię -
żył Krzysz tof Bo jar ski z wy ni kiem 3460 pkt. 

Za rząd ko ła PZW Nie mo dlin

Jadą na mistrzostwa Polski 

Mistrzostwa Koła - seniorzy
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29 maja – 1 czerwca 2014

Akademickie Mistrzostwa Polski 
w  koszykówce mężczyzn
w Opolu i Niemodlinie

Terminarz
Akademickich Mistrzostw Polski w koszykówce

zamieszczony jest na stronie OSiR-u.

Zapraszamy kibiców.
Wstęp wolny.

www.osir  -nie mo dlin.pl



KAROLINA ŁOPUCH - Grand Prix

JOANNA KOSTKA
III nagroda szkoły gimnazjalne 

AGNIESZKA MIŚKÓW
II nagroda szkoły ponadgimnazjalne 

ALEKSANDRA PALCZAK
I nagroda szkoły ponadgimnazjalne 

MAJA MYŚLIWIEC
wyróżnienie

MARTA FEDOROWICZ
wyróżnienie 

MICHAŁ OLECH
III nagroda szkoły ponadgimnazjalne 

ŁUKASZ WOLSKI
II nagroda szkoły gimnazjalne 

DOMINIKA KOTNY i RAFAŁ KIERPIEC
I nagroda szkoły ponadgimnazjalne 


