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W STYCZNIU

I LUTYM ZA GROSZE

• pokarmy dla ptaków dziko żyjących
• trutki na gryzonie
• termometry zewnętrzne i wewnętrze

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

przeżytych w zgodzie
ze światem i z sobą samym,

pełnych życia i miłości
świąt Bożego Narodzenia

oraz pomyślności 
i szczęścia w Nowym Roku

życzy wszystkim
mieszkańcom naszej gminy 

Wszystkim udziałowcom,
pracownikom i emerytom
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.

Zarząd,
Rada Nadzorcza
i Związek Zawodowy
Górników
Spółki Bazalt-Gracze

Przewodniczący Rady Miejskiej Burmistrz  Niemodlina
Zbigniew  Palak Dorota  Koncewicz
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Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie
otrzy mał sta tu et kę Du że go Ery -
ka - naj waż niej szą i naj bar dziej
pre sti żo wą na gro dę w dzie dzi -
nie ry sun ku sa ty rycz ne go. Jest
to już dru ga sta tu et ka. Pierw -
szą otrzy mał w 2011 ro ku i był
to Ma ły Eryk.

„Na gro da zo sta ła przy zna na kon kur so wi „Kar pik”
w uzna niu do ko nań or ga ni za cyj nych i ar ty stycz nych
„Kar pi ka”, a w szcze gól no ści za sta ły je go roz wój, do -
sko na le nie i pro fe sjo na li za cję, sta wia ją ce kon kurs w czo -
łów ce te go ty pu im prez w Pol sce i w Eu ro pie, za kon se -
kwent ną pro mo cję pol skiej i świa to wej sztu ki
ka ry ka tu ry” – moż na prze czy tać w uza sad nie niu przy -
zna nia na gro dy.

Idea po wsta nia tej naj waż niej szej na gro dy
w dzie dzi nie ry sun ku sa ty rycz ne go zro dzi ła się
w 1998 ro ku, a jej po my sło daw cą był ka ry ka tu rzy -
sta – Ja cek Fran kow ski. Pro jekt sta tu et ki wy ko nał
war szaw ski rzeź biarz Ja cek Pod la siń ski. Przed sta wia
ona po stać wy bit ne go pol skie go ka ry ka tu rzy sty Ery -
ka Li piń skie go, za ło ży cie la Mu zeum Ka ry ka tu ry i je -
go wie lo let nie go dy rek to ra.

W dniu 13 grud nia w Te atrze Ram pa w War -
sza wie od by ła się ga la Sto wa rzy sze nia Pol skich Ar -
ty stów Ka ry ka tu ry. Pod czas wrę cza nia sta tu et ki, któ -
rą ode bra li Ka ta rzy na Pa szu la, dy rek tor Ośrod ka
Kul tu ry, oraz in struk tor Mi chał Gra czyk, wie le cie -
płych słów pod ad re sem or ga ni zo wa ne go w Nie mo -
dli nie kon kur su wy gło sił pre zes SPAK-u, Wi told My -
sy ro wicz. Licz nie ze bra nej pu blicz no ści przy by łej
na ga lę przed sta wił on za rys po wsta nia i hi sto rię or -
ga ni zo wa ne go kon kur su: – Mię dzy na ro do wy Kon -

kurs Ry sun ku Sa ty rycz ne go „Kar pik” jest jed nym
z naj waż niej szych kon kur sów mię dzy na ro do wych or -
ga ni zo wa nych w Pol sce, w któ rym udział bio rą ry -
sow ni cy nie mal ze wszyst kich kon ty nen tów świa ta,
a je go po ziom me ry to rycz ny i or ga ni za cyj ny jest jed -
nym z naj lep szych w kra ju. To wiel ka pro mo cja pol -
skiej i świa to wej sztu ki ka ry ka tu ry.

Pre zes SPAK-u ży czył or ga ni za to rom dal szych
suk ce sów w or ga ni zo wa niu ko lej nych edy cji. Otrzy -
ma na na gro da jest wy róż nie niem dla Nie mo dli -
na oraz dla wszyst kich in sty tu cji, któ re od wie lu lat

wspie ra ją ideę kon kur su. Dwa na ście edy cji, któ re
za na mi, to po nad 50 kra jów świa ta i set ki ry sow ni -
ków, w tym wie lu bar dzo uzna nych i re pre zen ta tyw -
nych w swo ich pań stwach. W trak cie ga li od był się
rów nież wer ni saż prac wy sta wy po kon kur so wej „A To
Pol ska Wła śnie”, pod czas któ re go wrę czo no na gro -
dy. Wy sta wie to wa rzy szył oka za ły ka ta log ze wszyst -
ki mi pra ca mi, któ re by ły za pre zen to wa ne na wy sta -
wie. Du żym po wo dze niem i spo rym
za in te re so wa niem cie szy ła się au kcja ry sun ków

na rzecz re ha bi li ta cji ry sow ni ka Ze no na Po rzuc ka,
a w czę ści ar ty stycz nej w spek ta klu „La ta ją cy Cyrk
Mon ty Py tho na”, w re ży se rii Ada ma Opa to wi cza
i cho re ogra fii Pau li ny An drze jew skiej, wy stą pi li ak to -
rzy Te atru Ram pa.

Sta tu et ka Ery ka w świe cie ry sun ku sa ty rycz ne -
go i ka ry ka tu ry jest na gro dą pre sti żo wą. Jest to wy -
róż nie nie dla wszyst kich twór ców i od bior ców te go
wy da rze nia – pra cow ni ków Ośrod ka Kul tu ry w Nie -
mo dli nie i in sty tu cji wspie ra ją cych ini cja ty wę, ry sow -
ni ków, miesz kań ców gmi ny i spon so rów, bez uczest -
nic twa i wspar cia któ rych re ali za cja tak du że go
przed się wzię cia pro mu ją ce go re gion, nie by ła by moż -
li wa. To wła śnie dzię ki życz li wo ści tak wie lu lu dzi,
Nie mo dlin każ de go ro ku w li sto pa dzie sta je się sto -
li cą sa ty ry na Opolsz czyź nie, a Ośro dek Kul tu ry wpi -
su je się na li stę or ga ni za to rów naj więk szych wy da -
rzeń kul tu ral nych w Pol sce w dzie dzi nie tak
uni ka to we go wy ra zu ar ty stycz ne go, ja kim jest ry su -
nek sa ty rycz ny.

red.

Duży Eryk dla Ośrodka Kultury



4AktualnościPULS
Niemodlina

Uchwa lo no wy so kość wy na gro dze nia
bur mi strza Nie mo dli na oraz skła dy ko -
mi sji sta łych.

Mie sięcz ne wy na gro dze nie bur mistrz Do ro ty
Kon ce wicz wy nie sie 8840 zł brut to i jest su mą
trzech skła do wych: za sad ni czej pen sji (5300 zł),
do dat ku funk cyj ne go (1500 zł) oraz do dat ku spe -
cjal ne go usta lo ne go w wy so ko ści 30% wy na gro -
dze nia za sad ni cze go i do dat ku funk cyj ne go łącz -
nie (2040 zł). Tym sa mym no wa bur mistrz bę dzie

za ra biać o 1040 zł brut to mniej od swo je go po -
przed ni ka, Mi ro sła wa Stan kie wi cza.

W wy ni ku gło so wa nia wy bra no na stę pu ją ce
skła dy po szcze gól nych ko mi sji sta łych:

Ko mi sja Re wi zyj na
Krzysz tof Trzmie lew ski – prze wod ni czą cy
Ma ria Krze miń ska
Da nu ta Uni jew ska
Bar ba ra Wy dra

Grze gorz Za wał ka
Ko mi sja Bu dże tu i Spraw Go spo dar czych
Zo fia Wal czuk – prze wod ni czą ca
Sta ni sław Ja niak
Zbi gniew Pa lak
Bar tosz Waj man
Zbi gniew We ber
Ko mi sja Spraw Spo łecz nych
Bar tło miej Wal ków – prze wod ni czą cy
Mi ro sław Dec
Jan Ja nik
Ka ta rzy na Ka li ciak
Cze sła wa La chow ska
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III se sja Ra dy Miej skiej w Nie mo dli nie

Nowi radni
W dniu 1 grudnia nowo wybrani członkowie Rady Miejskiej w Niemodlinie złożyli uroczyste

ślubowanie godnej, rzetelnej i uczciwej pracy na rzecz gminy i jej mieszkańców.

Skład Rady Miejskiej w Niemodlinie (kadencja 2014-2018)

Zbigniew Palak (przewodniczący)
okręg wyborczy nr 3: Niemodlin, ulice:

Drzymały, Kilińskiego, Krótka, Lompy, Lwicka,
Lwowska, Podwale, Poprzeczna, Rynek, Strażacka,

Spółdzielcza, Szewska, Szkolna, Zamkowa.

Bartosz Wajman (wiceprzewodniczący)
okręg wyborczy nr 15: Brzęczkowice, Lipno,

Sady, Wydrowice.

Mirosław Dec
okręg wyborczy nr 10: Góra, Przysiółek Mała

Góra, Krasna Góra, Rogi, Roszkowice, Rutki,
Tarnica, Tłustoręby.

Stanisław Janiak
okręg wyborczy nr 1: Niemodlin, ulice:

Bohaterów Powstań Śląskich (nr. nieparzyste),
Daszyńskiego, Józefa Piłsudskiego,

Korfantego, Nowa.

Jan Janik
okręg wyborczy nr 7: Niemodlin, ulice:

Osiedle Piastów.

Katarzyna Kaliciak
okręg wyborczy nr 11: Gracze, ulice: Kolonia
Duża, Kolonia Leśna, Kolonia Robotnicza, Kręta,

Polna, Radoszowice, Sarny Wielkie.
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Maria Krzemińska
okręg wyborczy nr 9:

Grabin, Jaczowice, Jakubowice.

Czesława Lachowska
okręg wyborczy nr 6: Niemodlin, ulice:

Fryderyka Chopina, Grażyny Bacewicz, Henryka
Wieniawskiego, Ignacego Paderewskiego, Karola

Szymanowskiego, Mieczysława Karłowicza,
Reymonta od nr. 13 do końca, Sportowa,

Stanisława Moniuszki, Tysiąclecia, Witolda
Lutosławskiego, Żeromskiego.

Krzysztof Trzmielewski
okręg wyborczy nr 12: Gracze, ulice:
Niemodlińska, XX-lecia PRL, XXX-lecia PRL,

Molestowice.

Danuta Unijewska
okręg wyborczy nr 8: Niemodlin, ulice:

Brzozowa, Dąbrowszczaków, Dębowa, Dworcowa,
Gościejowicka, Klonowa, Lipowa, Opolska,
Parkowa, Podmiejska, Polna, Słowackiego.

Zofia Walczuk
okręg wyborczy nr 13: Gościejowice,

Przysiółek Gościejowice Małe, Magnuszowice,
Magnuszowiczki, Rzędziwojowice, Szydłowiec

Śląski.

Bartłomiej Walków
okręg wyborczy nr 2: Piotrowa, Niemodlin,

ulice: 700-lecia Niemodlina, Boczna, Bohaterów
Powstań Śląskich (nr. parzyste), Brzeska, Podgórna,

Zielona.

Zbigniew Weber
okręg wyborczy nr 4: Niemodlin, ulice: Aleja

Wolności, Mickiewicza, Świętojańska, Wojska
Polskiego, Wyzwolenia.

Barbara Wydra
okręg wyborczy nr 5: Niemodlin, ulice:

Bolesława Prusa, Elizy Orzeszkowej, Henryka
Sienkiewicza, Jana Kochanowskiego, Józefa

Ignacego Kraszewskiego, Marii Dąbrowskiej, Marii
Konopnickiej, Mikołaja Reja, Reymonta

od nr. 1 do nr. 12.

Grzegorz Zawałka
okręg wyborczy nr 14: Grodziec, Grodziec

Drugi, Michałówek, Sosnówka.

mk
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Do ro ta Kon ce wicz zło ży ła ślu -
bo wa nie i ob ję ła sta no wi sko
bur mi strza Nie mo dli na.

„Obej mu jąc urząd bur mi strza Nie mo dli na, uro -
czy ście ślu bu ję, że do cho wam wier no ści pra wu, a po -
wie rzo ny mi urząd spra wo wać bę dę tyl ko dla do bra
pu blicz ne go i po myśl no ści miesz kań ców gmi ny Nie mo -
dlin. Tak mi do po móż Bóg” – sło wa przy się gi zo sta ły
wy po wie dzia ne przez no wo wy bra ną bur mistrz na se -
sji ra dy miej skiej w obec no ści rad nych i miesz kań ców.
Do ro ta Kon ce wicz wy gło si ła pro gra mo we prze mó wie -
nie: „Miesz kań cy gmi ny Nie mo dlin! Wy po wie dzia ne
przed chwi lą sło wa ro ty ślu bo wa nia przy pie czę to wa ły
skła da ne prze ze mnie de kla ra cje przed wy bor cze. Do -
bro pu blicz ne i po myśl ność każ de go czło wie ka za wsze
by ły, są i bę dą dla mnie spra wą nad rzęd ną. Ca łe ży cie
wspie ra łam oso by po trze bu ją ce, znaj du ją ce się w trud -
nej sy tu acji ży cio wej. Czło wiek jest dla mnie naj waż -
niej szy. Dla te go też wszel kie mo je dzia ła nia na kie ro -
wa ne są na po pra wę wa run ków ży cia miesz kań ców.
Wdro że nie sys te mu opie ki se nio ral nej i bu do wa przed -
szko la wraz z od dzia ła mi żłob ko wy mi w Nie mo dli nie
sta no wią za da nie zaj mu ją ce szcze gól ne miej sce w mo -
ich pla nach. Za dbam o zrów no wa żo ny roz wój ca łej na -
szej gmi ny. Spo tkam się z miesz kań ca mi wszyst kich
miej sco wo ści, aby po znać ich ocze ki wa nia, pro ble my
i na dzie je. Bę dą one in spi ra cją do usta le nia za dań prio -
ry te to wych i opra co wa nia stra te gii dzia łań.

De kla ru ję sze ro kie dzia ła nia na rzecz roz wo ju
przed się bior czo ści w ce lu stwo rze nia no wych miejsc
pra cy po przez m.in. wpro wa dze nie gmi ny do Spe cjal -
nej Wał brzy skiej Stre fy Eko no micz nej. Za dbam, aby bu -
do wa ob wod ni cy mia sta zna la zła swój szczę śli wy fi nał.
Je stem prze ko na na, że jest moż li wy in ny, opar ty na dia -
lo gu spo łecz nym i w peł ni trans pa rent ny spo sób za -

rzą dza nia gmi ną, za pew nia ją cy wej ście na dro gę roz -
wo ju. Ści sła współ pra ca z ra da mi so łec ki mi i wszyst ki -
mi or ga ni za cja mi dzia ła ją cy mi na te re nie mia sta i wsi
bę dą fun da men tem bu do wa nia jed no ści na rzecz har -
mo nij ne go roz wo ju we wszyst kich ob sza rach. Nie mo -
gę jed nak za po mi nać o ogrom nym za dłu że niu, któ re
spo czy wa na na szych bar kach. Dla te go też swo je dzia -
ła nia uza leż niam tak że m.in. od wy ni ków au dy tu sta nu
gmi ny. Chcę jak naj sze rzej wy ko rzy stać ostat ni okres
fi nan so wa nia środ ków unij nych. Wie my wszy scy, że
moż li we to jest przy udzia le środ ków wła snych.

Wie rzę, że po ten cjał in te lek tu al ny miesz kań ców
na szej gmi ny i wspól ne dzia ła nia do wy zna czo ne go ce -
lu po zwo lą na peł ną re ali za cję po sta wio nych za mie -
rzeń. Niech za pał i ra dość, ja ką ob ser wu ję wo kół sie -
bie, nie ga sną, lecz sta ną się ścież ką do za pew nie nia
lep szej przy szło ści nam i na stęp nym po ko le niom. Tyl ko
ra zem je ste śmy w sta nie roz wią zy wać na sze pro ble -
my. Ra zem je ste śmy w sta nie speł nić naj pięk niej sze sny
i ma rze nia. Wiem, że je stem oto czo na mą dry mi ludź -
mi i do strze ga nie w ich oczach do bro ci oraz szczę ścia
da je si łę i mo ty wa cję do dal sze go dzia ła nia.

To, że je stem dzi siaj w tym miej scu, nie jest tyl ko
mo ją za słu gą. To dzię ki Wam, Wy bor com, dzię ki Wa -
szym gło som obej mu ję dzi siaj urząd bur mi strza. Za to
ogrom ne za ufa nie, ja kim mnie ob da rzo no, pra gnę ser -
decz nie po dzię ko wać. Dzię ku ję wszyst kim za bez in te re -

sow ne po par cie. Za każ de do bro i po moc w cza sie kam -
pa nii. Za efekt dzia łań ogrom nej rze szy lu dzi – oby wa -
te li na szej gmi ny. Dzię ku ję Ko mi te to wi Ho no ro we mu.
Szcze gól ne po dzię ko wa nia kie ru ję w stro nę Ja sia Krze -
siń skie go, któ ry już czte ry la ta te mu uwie rzył we mnie
i dzię ki któ re mu tak wie le się na uczy łam. On był nie stru -
dzo nym mo to rem wszyst kich dzia łań. Dzię ku ję tak że
za wspar cie mo jej ro dzi nie, któ ra wy trzy ma ła ca ły trud -
ny okres kam pa nii. Obie cu ję nie za wieść po wie rzo ne go
mi za ufa nia i ży czę nam wszyst kim zwy cię stwa mą dro -
ści, praw dy i god no ści, aby śmy mo gli żyć w lep szej rze -
czy wi sto ści z wia rą w do bro czło wie ka. Zo sta łam po wo -
ła na dla Was. Je stem do Pań stwa dys po zy cji!”.

Po ślu bo wa niu bur mistrz Nie mo dli na otrzy ma ła
kwia ty, ży cze nia i gra tu la cje.

mk

Sza now ni Miesz kań cy
gmi ny Nie mo dlin!

Przez okres 7 lat ja ko zastępca bur mi strza Nie -
mo dli na mia łem za szczyt pra co wać na rzecz roz wo -
ju na szej Gmi ny. Pra ca ta by ła dla mnie wy zwa niem,
ale jed no cze śnie źró dłem ol brzy miej sa tys fak cji. Mia -
łem oka zję po znać i współ pra co wać z wie lo ma z Was.
Współ two rzy li śmy wie le pro jek tów, któ re zmie nia ły
gmi nę Nie mo dlin. Dzi siaj od czu wam du mę z na szych

wspól nych osią gnięć. Uwa żam, że do brze wy ko rzy sta li śmy swój czas. 
Dzię ku ję Wam za wszel kie do wo dy życz li wo ści. Pra gnę za pew nić o mo -

jej głę bo kiej wdzięcz no ści, sza cun ku i sym pa tii.

Bar tło miej Ko strze wa

Sza now ni Pań stwo! Miesz kań cy gmi ny Nie mo dlin!
W nie dzie lę 30 li sto pa da ob da rzy li ście mnie Pań stwo za ufa niem, po wie rza jąc mi za rzą dza nie na szą

gmi ną. To dzię ki Wa szym gło som mo gę roz po cząć dzia ła nia na rzecz po pra wy ży cia wszyst kich miesz -
kań ców. Bar dzo ser decz nie dzię ku ję za wszyst kie gło sy i bez in te re sow ne po par cie. Dzię ku ję wszyst kim
za każ de do bro i oka za ną po moc.

W dniu dzi siej szym ob ję łam urząd bur mi strza Nie mo dli na, skła da jąc ślu bo wa nie, że do cho wam
wier no ści pra wu, a po wie rzo ny mi urząd spra wo wać bę dę tyl ko dla do bra pu blicz ne go i po myśl no ści
miesz kań ców gmi ny Nie mo dlin.

Obie cu ję nie za wieść po wie rzo ne go mi za ufa nia i ży czę nam wszyst kim zwy cię stwa mą dro ści, praw -
dy i god no ści, aby śmy mo gli żyć w lep szej rze czy wi sto ści z wia rą w do bro czło wie ka.

Z wy ra za mi sza cun ku
Do ro ta Kon ce wicz

Bur mistrz Nie mo dli na
Nie mo dlin, 09.12.2014

Uro czy ste ślu bo wa nie
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Ju bi le uszo wy wy ścig
W Gra czach po raz dwu dzie sty wy star to wał Bar -
bór ko wy Bieg Skal ni ka.

Na li nii star tu sta nę ła re kor do wa licz ba 343 za wod ni ków, któ rzy po bie gli
w sze ściu ka te go riach wie ko wych: od szes na sto lat ków po bie ga czy po nad sie -
dem dzie się cio let nich. Naj szyb szy oka zał się Piotr Pio trow ski z Wło dar, któ ry za -
mel do wał się na me cie już po 46 mi nu tach i 37 se kun dach. Chwi lę póź niej na me -
tę wbiegł Prze my sław Cha tys z Kę dzie rzy na -Koź la, trze ci był Jan Ku dłacz ka
z Gło gów ka. Dla trium fa to ra za wo dów był to pią ty start w Bie gu Skal ni ka i trze ci,
w któ rym za jął miej sce na po dium. Naj lep szą z pań oka za ła się Ha li na Szczę sna -
–Ra dzi kow ska ze Świd ni -
cy: – W ze szłym ro ku też
star to wa łam i by ło mi cię -
żej biec. Wi docz nie te raz
by łam le piej przy go to wa -
na i mam lep szą for mę.
Je stem za do wo lo na z wy -
ni ku, zwłasz cza, że nie bie -
ga łam od paź dzier ni ka. To
już mój dru gi Bieg Skal ni -
ka i bar dzo po do ba mi się
at mos fe ra za wo dów i tra -
sa. Na po dium sta nę ły
rów nież: An na Ry gu ła
z Opo la i Bo że na Mo raw -
ska ze Świd ni cy.

Uczest ni cy ry wa li zo wa li ze so bą na po nad 14-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. W tym ro ku po raz pierw szy
czas na me cie mie rzo ny był za po mo cą chi pów, a bie żą ce wy ni ki wy świe tla ły się
na te le wi zo rze sto ją cym ko ło me ty. Nie za bra kło rów nież star tu ją cych i do pin gu ją -
cych pod opiecz nych z gra czew skie go Mo na ru. Ośmiu star tu ją cych mo na row ców
wi ta li ko le dzy z trans pa ren tem „Dro ga lu dzi wol nych ni gdy się nie koń czy”.

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. – Na po cząt ku tro -
chę scep tycz nie pod cho dzi łem
do po my słu or ga ni za cji bie gu, ale spró -
bo wa li śmy. Na pierw szym Bie gu Skal -
ni ka by ło 26 uczest ni ków. Uda ło się
go roz krę cić. Mam na dzie ję, że ci, któ -
rzy tu taj przy jeż dża ją, chcą po pro stu
być ra zem. To jest waż ne, że by być
mię dzy so bą, że wszy scy się zna my.
Cie szy my się, że mo że my ro bić coś, co
łą czy lu dzi. To jest naj waż niej -
sze – za te sło wa wy po wie dzia ne

do uczest ni ków bie gu An drzej Miś ta otrzy mał grom kie bra wa. Wszy scy spor tow -
cy otrzy ma li pa miąt ko we me da le, ko szul ki i cie pły po si łek.

W cza sie de ko ra cji wy róż nie ni zo sta li bie ga cze z naj więk szą ilo ścią star tów:
Krzysz tof Bu nia, Le on Czar nec ki i Ma rian Ja ku bow ski. – Star to wa łem w pra wie
wszyst kich Bie gach Skal ni ka i by łem wśród osób, któ re go za ini cjo wa ły. Mam na -
dzie ję, że na tej edy cji bieg się nie skoń czy i do cze ka my XXV Bie gu, któ ry bę dzie
rów nie fan ta stycz nie zor ga ni zo wa ny jak ten – po wie dział Krzysz tof Bu nia. – Jest

to je den z lep szych bie gów w Pol sce. Star to we jest mi ni mal ne, faj ne ko szul ki, życz -
li wość lu dzi prze ogrom na. Nikt z or ga ni za to rów nie pła cze, że nie opła ca się or ga -
ni zo wać bie gu. Bie gam już 35 lat i wi dzę, że wszyst ko dą ży do te go, iż opła ty są
co raz więk sze i jesz cze sta łe na rze ka nia, że się nie opła ca. A tu taj jest coś zu peł nie
od wrot ne go. No i eme ry ci są zwol nie ni z wpi so we go! Na praw dę war ta po chwa ły
im pre za – po wie dział bie gacz z Ru dze ko ło Wa do wic.

mk

Zwycięzca zawodów  - Piotr
Piotrowski i prezes Bazaltu Gracze

Andrzej Miśta

Najstarsi uczestnicy tegorocznego
Biegu Skalnika

Leon Czarnecki i Krzysztof Bunia

Marian Jakubowski z Graczy -
posiadacz największej

liczby startów



O po cząt kach, ry so wa niu przez
ca łą do bę i sa ty rze opo wia da
Mi chał Gra czyk – ry sow nik, czło -
nek Sto wa rzy sze nia Pol skich Ar -
ty stów Ka ry ka tu ry i te go rocz ny
lau re at Zło te go So ko ła. 

Ma rek Krzy ża now ski: Każ de dziec ko
ry su je i pra wie każ de prze sta je, gdy za czy -
na do ra stać. Jak to się sta ło, że ty nie prze -
sta łeś?

– Od ma łe go mia łem wiel ką pa sję ry so wa nia.
Ry sow nie by ło mo im naj lep szym przy ja cie lem i tak
jest do dzi siaj. Bę dąc dziec kiem, w la tach 70-tych czę -
sto za glą da łem do po pu lar ne go ty go dni ka sa ty rycz -
ne go „Szpil ki” i czer pa łem na tchnie nie. Po do ba ły mi
się pierw sze ko mik sy An drze ja Mlecz ki. Ko le dzy czy -
ta li ga ze ty ty pu „Miś” czy „Świersz czyk”, a ja „Szpil -
ki”. Po do ba ły mi się te wspa nia łe ry sun ki róż nych au -
to rów. Wte dy to by ła naj lep sza gru pa re pre zen ta cyj na
dla te go ty go dni ka. Pa mię tam, jak by łem na pierw -
szej wy sta wie An drze ja Mlecz ki, chy ba w szó stej kla -
sie. Te ry sun ki ro bi ły ogrom ne wra że nie. By łem pe łen
po dzi wu, że w ta ki spo sób moż na przed sta wiać ota -
cza ją cy nas świat. Wła śnie za sta na wia ją ce jest to, że
pra wie każ dy ry su je w dzie ciń stwie i po tem do ra sta -
jąc, szyb ko od cho dzi od te go, w ten spo sób wie le ta -
len tów zo sta ło zmar no wa nych i to jest smut ne. Zwy -
cię ża ją kom pu te ry i gry kom pu te ro we.

Co ry so wa łeś w mło do ści?
– W przed szko lu naj le piej ry so wa łem tra wę. Pa -

mię tam, że by ły ta kie dni, kie dy wie le dzie ci pod cho -
dzi ło do mnie pod czas za jęć ry sun ko wych i pro si ło,
abym im na ry so wał ta ką tra wę, ja ką so bie na ry so wa -
łem. Po za tym ry so wa łem ja kieś dziw ne hi sto ryj ki ob -
raz ko we, ma szy ny, sa mo cho dy – jak więk szość dzie ci.
Naj bar dziej utkwi ło mi w pa mię ci zda rze nie, kie dy
na za ję ciach pla stycz nych do sta łem kart kę for ma tu
A3. By łem zdzi wio ny, że ist nie ją tak wiel kie kart ki do ry -
so wa nia, mia łem wte dy chy ba 7 lat.

Wzo ro wa łeś się na kimś?
– W cza sach szkol nych po do ba li mi się zna ni ry -

sow ni cy „Szpi lek”, każ dy o in nej wraż li wo ści twór czej.
Cie ka we i od waż ne ry sun ki o róż nej es te ty ce pla stycz -
nej. W pod sta wów ce zbie ra łem ksią żecz ki au tor skie
ów cze snych sa ty ry ków, któ re by ły do stęp ne w księ -
gar niach. By ły one wów czas bar dzo mod ne i wy da -
wa no ich spo ro.

Kie dy otrzy ma łeś pierw szą na gro dę?
– Mia łem wte dy 17 lat. Pierw szą na gro dę do sta -

łem w kon kur sie zwią za nym z 700-le ciem Nie mo dli -
na. Był to ogól nosz kol ny kon kurs, a or ga ni zo wał go
sam An drzej Czy czy ło, któ ry wów czas pra co wał w Ze -

spo le Szkół w Nie mo dli nie i miał du ży wpływ na mo je
ów cze sne za in te re so wa nia ry sun kiem sa ty rycz nym.
Mo ja pra ca otrzy ma ła Grand Prix i przed sta wia ła za -
mek w Nie mo dli nie w ro ku 1983 oraz w ro ku 2033.
W pew nym sen sie był pro ro czy, po nie waż za mek nie
ma szczę ścia do wła ści cie li. Na jed nym ob raz ku był
za mek, na dru gim ru ina zam ku, ja kieś ka wał ki, któ re
z nie go po zo sta ły. Na wet w czar nych snach nie prze -
wi dy wa łem, że wie le lat póź niej mo je ry sun ki zdo bę -
dą wy róż nie nia i na gro dy na wie lu waż nych kon kur -
sach w Pol sce i na świe cie. Na zbie ra ło się ich już 54.

Czy jest ja kaś na gro da al bo kon kurs,
któ ry szcze gól nie wspo mi nasz?

– Róż ne kon kur sy wspo mi nam mi ło. Jed ne ze
wzglę du na pa nu ją cą, pra wie do mo wą, at mos fe rę,
gdzie wszy scy lu dzie by li so bie bli scy, gdzie pa no wał
wspa nia ły kli mat, ale by ły rów nież ta kie nie naj le piej
zor ga ni zo wa ne i bar dzo cha otycz ne. Je śli cho dzi o na -
gro dę, to ucie szy ła mnie ta zdo by ta w 2006 ro ku
na jed nym z naj więk szych świa to wych kon kur sów ry -
sun ku sa ty rycz ne go or ga ni zo wa nych we Wło szech.
„Umo ri sti ca” to je den z naj star szych wło skich kon kur -
sów. Pa mię tam rów nież mój ry su nek na Sa ty ry ko nie
w Le gni cy w 1997 ro ku. Dzię ki tym ry sun kom czło -
wiek ma wie le wspo mnień. Dzię ki sa ty rze po zna łem
wie lu zna nych lu dzi: ar ty stów, ak to rów, mu zy ków. Na -
wią za ły się cie ka we przy jaź nie, któ re trwa ją do dzi -
siaj. Po sia dam po nad 500 ka ta lo gów, w któ rych są
mo je pra ce. To ta ka hi sto ria ry so wa nia.

Do sta łeś na gro dę za ry so wa nie
przez 24 go dzi ny. Skąd po mysł na ta ki
wy czyn? 

– To by ło sza leń stwo. W pew nym sen sie zmo bi li -
zo wał mnie do te go Ma rian Mo len da, zna ny opol ski
rzeź biarz, z któ rym sie dzia łem w ka wiar ni. Ma rian
z wiel kim dy stan sem pod szedł do mo je go po my słu.
Uwa żał, że jest nie moż li wo ścią ry so wa nie non stop 24
go dzi ny. Stwier dzi łem, że dam ra dę i w ten spo sób
do szło do te go przed się wzię cia. Na wet nie wie dzia -
łem, w co bę dę się ba wić. By ło cięż ko. Roz po czą łem
o godz. 18.00, a już po pół no cy or ga nizm da wał mi
ostro w kość. Mia łem przy so bie le ka rza, ban da żo -
wa ną rę kę, itd. Wy trwa łem i w ten spo sób sta łem się
pierw szym czło wie kiem ry su ją cym non stop 24 go -

dzi ny – po wsta ło wte dy 421 ry sun ków. By łem tro chę
roz go ry czo ny, bo my śla łem, że na ry su ję ok. 1000.
Jesz cze po po wro cie do do mu na ry so wa łem kil ka i po -
ło ży łem się spać. By łem jak mar twy.

Py ta nie o warsz tat. Co cie bie obec nie in -
spi ru je? Kie dy i ile ry su jesz?

– In spi ru je mnie czło wiek. Na świat spo glą dam
so cjo lo gicz nie. Zaj mu ję się głów nie te ma ty ką spo łecz -
no -po li tycz ną. Bo ha te ra mi mo ich ry sun ków są lu dzie
wszyst kich opcji po li tycz nych, czło wiek nie do sko na ły,
któ ry nie wi dzi swo ich wad. Ry su ję wła ści wie wszyst -
kie te ma ty zwią za ne z ży ciem czło wie ka. Nie ma we
mnie nie na wi ści do lu dzi, bo dzię ki lu dziom zo sta łem
ry sow ni kiem, to oni do star cza ją mi wie lu po my słów.
Moj warsz tat jest pro sty: ry su ję mar ke ra mi i cien ko -
pi sa mi. Mo gę to ro bić w każ dym miej scu. Nie po trze -
ba do te go żad nej wiel kiej pra cow ni. Ry su ję spo ro,
głów nie no ca mi. Za le ży to rów nież od za po trze bo wa -
nia na ja kiś te mat. Wy ko na łem już kil ka ty się cy ry sun -
ków, z cze go już gru bo po nad 4 ty sią ce uka za ło się
w wie lu ty tu łach. Zda rza ły mi się dni, że po tra fi łem
w cią gu dnie na ry so wać 40 sztuk. Na wet le żąc przez
kil ka dni w szpi ta lu ry so wa łem od ra na do wie czo ra!
Zy ska łem na wet fan klub scho ro wa nych i per so ne lu!

Cy ze lu jesz po my sły w gło wie czy
na kart ce?

– Oczy wi ście gło wa pra cu je wni kli we, ob ser wa -
cje, prze my śle nia – to wszyst ko po wsta je naj pierw
w gło wie, a po tem zo sta je prze nie sio ne na kart kę
pa pie ru. Cza sa mi, kie dy idę uli cą al bo ja dę au to bu -
sem, przy cho dzą mi do gło wy róż ne po my sły. Za -
wsze za pi su je je, aby mi ja kiś nie umknął. Są róż ne,
jed ne lep sze, in ne gor sze, ale po wiem szcze rze: nikt
nie da je mi ty lu po my słów do ry so wa nia, co czło -
wiek, któ ry mu si so bie za go spo da ro wać czas po -
mię dzy na ro dzi na mi i śmier cią. Czło wiek jest jed ną
wiel ką ko pal nią po my słów.

Masz bar dzo spe cy ficz ną kre skę, przed -
sta wiasz moc no zde for mo wa ny świat i lu -
dzi. Skąd ta ki wy bór sty lu?

– Ta kre ska rze czy wi ście jest moc no gra ficz na,
a za ra zem nie co ko śla wa, jak bo ha te ro wie mo ich
ry sun ków. Jest jak by do peł nie niem ry sun ku i je go te -
ma ty ki. Wie le rze czy, któ re nas ota cza, jest brzyd -
kich, nie do po wie dzia nych, nie skoń czo nych. Ta ką sty -
li sty ką ry su ję od po cząt ku. Jest moc no zwią za na
z pol ską rze czy wi sto ścią i z na szy mi re alia mi. Cza -
sa mi prze ja skra wiam pew ne po my sły, ale ro bię to
ce lo wo, aby wy wo łać u od bior cy emo cje. Nie waż ne,
czy do bre, czy złe. Nie ste ty, nikt z nas nie jest do sko -
na ły, ja rów nież.

Ry su nek sa ty rycz ny od no si się
do spraw po li tycz no -spo łecz nych. Po przed -
ni ustrój był do brym te ma tem dla ka ba re -
tu. Na La sko wi ku ca ła sa la wie dzia ła, o co
cho dzi. Czy po dob nie by ło z ry sun kiem sa -
ty rycz nym?

– To by ły in ne cza sy. Czło wiek był bar dzo spra -
gnio ny de for ma cji rze czy, któ re by ły złe – po przez ka -
ba ret i sa ty rę. To był wen tyl. W Pol sce ist niał urząd
cen zor ski, przez któ ry mu sia ło wszyst ko przejść. Te -
raz sa mi je ste śmy cen zo ra mi, ale bar dziej oby cza jo -
wy mi. Wie le rze czy spo wszech nia ło i po ja wi ło się ty le
róż nych te ma tów, że lu dzie już nie przy wią zu ją ta kiej
uwa gi do sa ty ry, jak 40 lat te mu. Kie dy or ga ni zo wa -
łem pierw szą wy sta wę ry sun ku sa ty rycz ne go w Opo -
lu w ro ku 1988, mu sia łem iść do cen zo ra! To on miał
za de cy do wać, co mo gę, a cze go nie mo gę po wie sić.

In spi ru je mnie czło wiek
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Na szczę ście już wte dy nie przy wią zy wa no tak wiel -
kiej uwa gi do pro ce dur i ten je go mość, po otwo rze niu
ja kie goś za kra to wa ne go okien ka, przy bił mi pie cząt -
kę na zgo dę or ga ni za cji wy sta wy bez oglą da nia ry -
sun ków. I to by ła naj więk sza sa ty ra!

Czy w Pol sce ry su nek sa ty rycz ny jest po -
pu lar ny?

– W ja kimś stop niu jest. Ale man ka men tem jest
brak ty po wych cza so pism sa ty rycz nych, ta kich jak kie -
dyś „Szpil ki” i „Ka ru ze la”. Po 25 la tach wol no ści i de -
mo kra cji nie po tra fi my w Pol sce stwo rzyć na ryn ku
wy daw ni czym ty po we go sa ty rycz ne go pro duk tu. Oczy -
wi ście by ło kil ka przy mia rek, ale wszyst ko nie wy trzy -
ma ło pró by cza su i wol ne go ryn ku. O zgro zo, nie
wiem, ale jak uda ło się na szym są sia dom Cze chom,
Niem com czy Sło wa kom utrzy mać po kil ka ty tu łów
sa ty rycz nych. To już chy ba ich wiel ka ta jem ni ca. Na tle
tych kra jów je ste śmy na sza rym koń cu. Oczy wi ście
uka zu ją się w wie lu ty tu łach ob raz ki sa ty rycz ne al bo
ro bio ne pod tekst, al bo w ru bry kach, ale do dzi siaj
nie ma jed ne go jed no li te go ma ga zy nu sa ty rycz ne go
z wie lo ma au to ra mi. Za to du żą po pu lar no ścią cie -
szą się wy sta wy ry sun ku sa ty rycz ne go or ga ni zo wa ne
nie mal w ca łej Pol sce. Tam za wsze po ja wia się spo ra
gru pa sym pa ty ków i mi ło śni ków sa ty ry. Czy li sa ty ra
jesz cze ży je, a Po la cy ma ją wiel kie po czu cie hu mo ru.

Sa ty ra czę sto ko rzy sta z es te ty ki ka ry -
ka tu ry, któ ra uwy pu kla wa dy, nie do sko na -
ło ści. Czy za sta na wia łeś się nad tym, że
przed sta wiasz świat w krzy wym zwier cia -

dle, po zba wio nym pięk na i do bra i sam nie -
ja ko two rzysz ne ga tyw ny ob raz świa ta?

– Nie mo gę się z tym zgo dzić. Sa ty ra to nie ry su -
nek hu mo ry stycz ny, więc jej mi sją jest przed sta wia -
nie świa ta w krzy wym zwier cia dle. Sa ty ra jest po dob -
na na ca łym świe cie, mo że z wy jąt kiem Ko rei
Pół noc nej. My ślę, że na wet Eski mo si na Gren lan dii
po tra fią nie źle żar to wać. Gdy by wszy scy ry sow ni cy
za sta na wia li się nad tym, czy two rzą ob raz ne ga tyw -
ne go wi dze nia świa ta, to sa ty ra nie mia ła by sen su.

Sa ty ra, mniej lub bar dziej, jest ostra al -
bo po win na ta ka być. Czy są – jak pi sał Wy -
spiań ski – świę to ści, któ rych nie szar gasz,
„bo trza, że by świę te by ły”?

– Sa ty ra jest jed na. Sta ni sław Wy spiań ski żył
w cza sach, kie dy Pol ska nie by ła jesz cze wol nym kra -
jem. My ślę, że ży jąc w dzi siej szych cza sach w Pol -
sce, już wol nej, zo stał by praw do po dob nie sa ty ry -
kiem. A miał za dat ki, bo stwo rzył kil ko ma kre ska mi
świet ną ka ry ka tu rę „Bi twy pod Grun wal dem” au tor -
stwa Ja na Ma tej ki. Czy li w pew nym sen sie szarp nął
się na świę tość, bo w tam tych cza sach Ma tej ko był
dla Po la ków świę to ścią.

Że by ro zu mieć, ja kich spraw do ty ka ją
two je ry sun ki, trze ba śle dzić wia do mo ści
i być na bie żą co z wy da rze nia mi. Wy star -
czy kil ka ty go dnia mi i część two ich prac
prze sta je być czy tel na. Nie chciał byś two -
rzyć prac uni wer sal nych, któ re za kil ka dzie -
siąt czy kil ka set lat nie stra cą na wy mo wie?

– Nie mo gę się z tym zgo dzić. Jest w mo im ar -
chi wum wie le prac, któ re po zmia nie ty tu łu mo gły -
by zo stać opu bli ko wa ne po now nie. Do ty czy to ry -
sun ków po li tycz nych, któ re opu bli ko wa ne 20 lat
te mu na dal są ak tu al ne. Mia łem kie dyś ta ki przy -
pa dek, że mo ja pra ca zo sta ła uży ta po kil ku la tach
ja ko no wa, choć by ła ona już pu bli ko wa na. Prze -
trwa ła pró bę cza su.

Cięż ko jest two rzyć pra ce uni wer sal ne, sko ro tak
du żo dzie je się w świe cie spo łecz no –po li tycz nym. Trze -
ba uważ nie śle dzić wszyst kie wy da rze nia, któ ry mi kar -
mią nas me dia. No i w su mie, ko go in te re su ją ry sun -
ki uni wer sal ne. Ota cza nas re alizm róż nych wy da rzeń,
w któ rych ży je my. Ży cie na bra ło pę du i jest po dob ne
do ży cia, któ re ser wu ją pro gra my te le wi zyj ne. Pra wie
wszyst kie dzie dzi ny ży cia zo sta ły sko mer cja li zo wa ne.
Nie ste ty, ży wot ry sun ku jest krót ki.

Hen ryk Ce bu la – prze wod ni czą cy te -
go rocz ne go „Kar pi ka” – li czył na mło -
dych ry sow ni ków ze świe ży mi po my sła -
mi, ale to star si oka za li się bar dziej
płod ni i po my sło wi. Czy ro śnie ko lej ne po -
ko le nie sa ty ry ków?

– Star si ry sow ni cy są bar dziej do świad cze ni. Są
do bry mi ob ser wa to ra mi wie lu zja wisk i zda rzeń. Ma -
ją du żą ła twość uję cia da ne go te ma tu. Z ry sow ni ka -
mi sa ty rycz ny mi jest po dob nie jak z wi nem, im star -
sze tym lep sze. Oczy wi ście ro śnie no we po ko le nie
ry sow ni ków -sa ty ry ków, ale to już tro chę coś in ne go.
To in ne spoj rze nie, in na re to ry ka, są bar dziej wy two -
rem współ cze snych cza sów. Każ dy pró bu je zna leźć
swój klucz do swo jej baj ki. Nie ste ty, mło dzi ry sow ni -
cy za wie dli i Hen ryk Ce bu la mo że czuł się tro chę
roz go ry czo nym, że na „Kar pi ku” trium fo wa li we te -
ra ni ta cy choć by, jak Woź niak czy Rze szu tek. Zwy -
cię ży ło do świad cze nie.

Pizzeria Primavera
Wesołych świąt

i szczęśliwego nowego roku 2015
24 XII nieczynne
25 XII nieczynne

26 XII od 13.00 do 22.00 – rodzinny obiad w Primaverze
31 XII nieczynne

1 stycznia 2015
od 13.00 do 22.00 – noworoczny obiad w Primaverze

Salon fryzjerski
L’Oreal Expert and Café
24 grudnia - czynne od 8.00 do 15.00
Przez święta nieczynne

Fryzury okolicznościowe
31 grudnia - od 8.00 do ostatniego klienta
1 stycznia - nieczynne

Styczeń miesiącem promocji!
Możliwość zakupu prezentów gwiazdkowych
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Po cząw szy od li sto pa da bie żą ce go ro ku
miesz kań cy gmi ny Nie mo dlin ma ją moż li wość
ko rzy sta nia z usłu gi Te le fo nicz nej Opie ki Do -
mo wej, czy li tak zwa nej te le opie ki.

Te le opie ka po le ga na tym, że oso ba ko rzy sta ją ca z tej
usłu gi mo że we zwać po moc w przy pad ku za gro że nia ży -
cia, zdro wia lub bez pie czeń stwa. Po przez przy ci śnię cie
przy ci sku alar mo we go na swo im te le fo nie, wi sior ku lub
bran so let ce oso ba na wią że kon takt z cen trum alar mo -
wym, któ re zor ga ni zu je jej szyb ką ak cję po mo cy na wet
wów czas, gdy oso ba ta stra ci przy tom ność i nie bę dzie
w sta nie prze ka zać przez te le fon, co jej się sta ło. 

Usłu ga te le opie ki jest świad czo na ca ło do bo wo nie -
od płat nie przez Pol skie Cen trum Opie ki Sp. z o.o. w Gdy -
ni. Nie od płat ność usłu gi wy ni ka z fak tu, iż bur mistrz Nie -
mo dli na pod pi sał umo wę, mo cą któ rej z bu dże tu gmi ny
Nie mo dlin za pła ci za miesz kań ców cał ko wi ty koszt mie -
sięcz nych opłat do stę po wych do usłu gi te le opie ki. 

Te le fo nicz na Opie ka Do mo wa jest prze zna czo na
zwłasz cza dla osób star szych, miesz ka ją cych sa mot nie,
cho rych lub nie peł no spraw nych, któ re przez dłu gie go dzi -
ny po zo sta ją w do mu bez opie ki. 

Z Te le fo nicz nej Opie ki Do mo wej bę dą mo gły ko -
rzy stać te oso by, któ re jed no cze śnie speł nią na stę pu -
ją ce wa run ki:

• ma ją do stęp do sie ci te le fo nii sta cjo nar nej lub ko -
mór ko wej w miej scu za miesz ka nia,

• po sia da ją apa rat te le fo nicz ny ze spe cjal nym przy -
ci skiem alar mo wym SOS (wi sio rek lub bran so let ka
z przy ci skiem SOS jest w kom ple cie z apa ra tem te -
le fo nicz nym),

• pod pi szą umo wę z Pol skim Cen trum Opie ki w Gdy ni
o świad cze nie usłu gi Te le fo nicz nej Opie ki Do mo wej.

Oso by chęt ne do ko rzy sta nia z usług te le opie ki
bę dą mu sia ły po nieść jed no ra zo wy koszt na:

• za kup apa ra tu te le fo nicz ne go wy po sa żo ne go
w przy cisk alar mo wy SOS,

• prze sył kę te go apa ra tu do miej sca za miesz ka nia
ku pu ją ce go,

• ak ty wo wa nie usłu gi te le opie ki po przez jed no ra zo -
we te le fo nicz ne po łą cze nie się z Cen tra lą Pol skie -
go Cen trum Opie ki w Gdy ni. 

Apa rat te le fo nicz ny moż na ku pić w Pol skim Cen -
trum Opie ki w Gdy ni za na stę pu ją cą ce nę:

te le fon sta cjo nar ny: 

199,00 zł przy umo wie na czas nie ozna czo ny lub
159,00 zł przy pod pi sa niu umo wy na 1 rok, lub
129,00 zł przy pod pi sa niu umo wy na 2 la ta;
te le fon ko mór ko wy:
499,00 zł przy umo wie na czas nie ozna czo ny lub
459,00 zł przy pod pi sa niu umo wy na 1 rok, lub
429,00 zł przy pod pi sa niu umo wy na 2 la ta.
Prze sył ka apa ra tu te le fo nicz ne go z Pol skie go Cen -

trum Opie ki w Gdy ni do miej sca za miesz ka nia ku pu ją ce -
go kosz tu je w gra ni cach 25 zło tych.

Sa mo dziel ne ak ty wo wa nie usłu gi te le opie ki jest bez -
płat ne, na to miast je śli na żą da nie klien ta do je go do mu
przy je dzie pra cow nik Pol skie go Cen trum Opie ki i do ko na

ak ty wa cji usłu gi te le opie ki w miej scu za miesz ka nia klien -
ta, to trze ba bę dzie za to za pła cić 100 zł.

For mu la rze umo wy o świad cze nie usłu gi Te le fo nicz -
nej Opie ki Do mo wej są do po bra nia w po ko ju nr 9 Ośrod -
ka Po mo cy Spo łecz nej w Nie mo dli nie lub w biu rze po daw -
czym Urzę du Miej skie go w Nie mo dli nie (po kój nr 5) przy ul.
Bo ha te rów Po wstań Ślą skich 37. For mu larz umo wy moż -
na też po brać ze stro ny in ter ne to wej Urzę du Miej skie go
w Nie mo dli nie www.nie mo dlin.pl, z za kład ki „Do ku men ty
do po bra nia”.

Szcze gó ło we in for ma cje o za sa dach ko rzy sta nia z te -
le opie ki moż na uzy skać w Pol skim Cen trum Opie ki Sp.
z o.o. w Gdy ni przy ul. Jan ka Wi śniew skie go 20/302 te le -
fo nicz nie pod nu me rem te le fo nu 58 669 80 27 lub na stro -
nie in ter ne to wej www.cen trum -opie ki.pl.

oprac. Zo fia Gwóźdź -Wą cha ła

Te le opie ka dla se nio rów i osób nie peł no spraw nych

Za kład Go spo dar ki Ko mu nal nej
i Miesz ka nio wej w Nie mo dli nie in for -
mu je, iż od dnia 01.01.2015 r. na te re -
nie gmi ny Nie mo dlin obo wią zu ją no -
we ce ny i staw ki opłat za zbio ro we
za opa trze nie w wo dę i zbio ro we od -
pro wa dza nie ście ków:

• ce na 1m3 wo dy – 4,69 zł brut to,
• śred nia staw ka opła ty abo na men to wej

dla od bior ców wo dy – 7,29 zł brut to,
• ce na 1m3 ście ków – 5,82 zł brut to,
• staw ka opła ty abo na men to wej dla od bior -

ców od pro wa dza ją cych ście ki – 4,92 brut to zł.
Szcze gó ło we in for ma cje do stęp ne na stro -

nach in ter ne to wych: www.zgkim nie mo dlin.pl
oraz www.nie mo dlin.pl. 
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Al ko ho lizm
jest przy czy ną prze mo cy.
Praw da czy nie praw da?

Uza leż nie nie od al ko ho lu nie zwal -
nia od od po wie dzial no ści za czy ny. Na -
le ży ka rać spraw cę prze mo cy i le czyć je -
go cho ro bę.

Zwią zek al ko ho lu z prze mo cą w ro dzi nie jest
po wszech nie zna ny. Spraw cy prze mo cy uza leż nie -
ni od al ko ho lu wi nę za prze moc zrzu ca ją na al ko -
hol. Naj bliż sze oto cze nie jest prze ko na ne o słusz -
no ści te go ar gu men tu, po nie waż po rów na nie
za cho wa nia tej sa mej oso by pod wpły wem al ko -
ho lu oraz na trzeź wo wy pa da na nie ko rzyść te go
pierw sze go.

Te ra peu ci uza leż nień wie dzą, że nie któ rzy pa -
cjen ci utrzy mu ją cy abs ty nen cję, rów nież sto su ją prze -
moc w swo jej ro dzi nie. Jak wska zu ją wy ni ki ba dań
In sty tu tu Psy cho lo gii Zdro wia PTP, te go ty pu sy tu -
acje są dla oto cze nia prze ra ża ją ce, po nie waż nie
wy stę pu je w nich głów ny wi no waj ca -al ko hol. W ze -
spo le uza leż nie nia od al ko ho lu ist nie ją dwa ob ja wy,
któ re przez cha rak te ry stycz ną re la cję pi ją ce go zoto -
cze niem od no szą się do wspo mnia nych wy ni ków.

Pierw szy, kie dy oso ba uza leż nio na od czu wa
sil ną po trze bę na pi cia się (głód al ko ho lo wy). Je śli
oto cze nie sta ra się ogra ni czyć do stęp do al ko ho lu,
za cho wa nie oso by uza leż nio nej sta je się czę sto
bar dzo agre syw ne. Dzię ki nie mu pi ją cy znów od -
zy sku je ła twy do stęp do al ko ho lu, po nie waż prze -
ra żo ne oto cze nie w koń cu ule ga. Dru ga sy tu acja
to po tocz nie zwa ny kac (ob ja wy od sta wie nia). Kie -
dy spa da po ziom al ko ho lu we krwi pi ją ce go, po ja -
wia ją się bar dzo nie przy jem ne re ak cje ze stro ny
or ga ni zmu za rów no w sa mo po czu ciu fi zycz nym,
jak i psy chicz nym. By je zre du ko wać i od zy skać po -
przed ni na strój pi ją cy po sta na wia się gnąć po al -
ko hol. I tym ra zem oto cze nie mo że sta nąć na dro -
dze ta kiej oso by unie moż li wia jąc mu do stęp
do pi cia, co tłu ma czą czę sto tro ską o zdro wie pi ją -
ce go i uchro nie nie go przed ko lej ny mi kon se kwen -
cja mi pi cia. Od po wie dzią oso by pi ją cej bę dzie
w tym przy pad ku rów nież agre sja.

W przy pad ku obu ob ja wów pre ten sje oto cze -
nia bę dą sta no wi ły dla oso by pi ją cej moc ne ali bi.
Mo że ono brzmieć na stę pu ją co: „Gdy byś mnie nie
spro wo ko wa ła, wszyst ko by ło by do brze”. Od tąd
w po dob nych sy tu acjach oto cze nie sły sząc ta ką ar -
gu men ta cję bę dzie prze ży wać po czu cie wi ny. Mo -
że ono sku tecz nie unie moż li wić za trzy ma nie prze -
mo cy na wie le lat.

Oso ba pi ją ca i sto su ją ca prze moc mu si pod -
jąć te ra pię do ty czą cą pro ble mu al ko ho lo we go oraz
być ob ję ta pro gra mem ko rek cyj nym dla osób sto -
su ją cych prze moc.

Szu kasz po mo cy? Zgłoś się do Punk tu Kon sul -
ta cyj ne go dla osób uza leż nio nych od al ko ho lu
i nar ko ty ków oraz człon ków ich ro dzin w Nie mo -
dli nie ul. Bo ha te rów Po wstań Ślą skich 34 (bu dy -
nek Bi blio te ki Pu blicz nej – II pię tro), dy żur peł ni te -
ra peu ta uza leż nień w piąt ki w godz. 8.30 – 11.30
(po za przed ostat nim piąt kiem w mie sią cu),
tel. 774606313.

Na pod sta wie in for ma cji do stęp nych na stro -
nie in ter ne to wej www.nie bie ska li nia.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

Apel do mieszkańców gminy Niemodlin
Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej w Nie mo dli nie, w związ ku z trwa ją cym okre sem zi mo wym, zwra ca

się z proś bą do miesz kań ców i lo kal nych in sty tu cji w gmi nie Nie mo dlin o zgła sza nie do Ośrod ka Po -
mo cy Spo łecz nej wszel kich in for ma cji o oso bach i ro dzi nach prze by wa ją cych w wa run kach za gra ża ją -
cych ich zdro wiu i ży ciu, w tym in for ma cji na te mat osób bez dom nych prze by wa ją cych w pu sto sta -
nach, al tan kach, klat kach scho do wych.

Wszel kie in for ma cje pro si my kie ro wać do Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w Nie mo dli nie, ul. Bo ha te -
rów Po wstań Ślą skich 37, tel. 77 4607945. Za oka za ną po moc bar dzo dzię ku je my.

OPS Niemodlin

Uwa ga na czad
Za gro że nia, ja kie

mo gą wy stę po wać pod -
czas se zo nu grzew cze -
go w związ ku z ulat nia -
niem się tlen ku wę gla

Tle nek wę gla (CO) jest
ga zem bez za pa cho wym,
bez barw nym, sil nie tok sycz -

nym. Ob ja wa mi su ge ru ją cy mi za tru cie tlen kiem wę -
gla, przy nie wiel kim je go stę że niu w po wie trzu, są:
bó le i za wro ty gło wy, mdło ści, wy mio ty i osła bie nie
mię śni. Gdy stę że nie CO jest wyż sze, do cho dzi
do utra ty przy tom no ści i za pa ści. 

Do za cza dzeń do cho dzi naj czę ściej w miesz ka -
niach z bar dzo szczel ny mi okna mi i drzwia mi oraz
z nie spraw ną wen ty la cją (po za ty ka ne krat ki itp.),
a tak że tam, gdzie w ła zien kach są ter my ga zo we.
Czę sto przy czy ną tra ge dii jest rów nież uży wa nie wa -
dli wych pie cy ków – ga zo wych, wę glo wych i in nych.

Co zro bić, aby uni kać skut ków
od dzia ły wa nia tlen ku wę gla?

Użyt kow nik od bior ni ka ga zo we go, ko min ka, pie -
ca wę glo we go w ce lu unik nię cia po wsta wa nia tlen -
ku wę gla w trak cie spa la nia pa li wa i je go emi sji
do miesz ka nia po wi nien:
• do ko ny wać okre so wych prze glą dów in sta la cji wen -

ty la cyj nej i prze wo dów ko mi no wych oraz ich czysz -
cze nia,

• uchy lić okno w miesz ka niu, gdy ko rzy sta z ja kie go -
kol wiek źró dła ognia (pie ca ga zo we go z otwar tą
ko mo rą spa la nia, ku chen ki ga zo wej lub wę glo wej),

• nie za sła niać kra tek wen ty la cyj nych i otwo rów na -
wiew nych,

• przy in sta la cji urzą dzeń i sys te mów grzew czych
ko rzy stać z usług wy kwa li fi ko wa nej oso by; pod łą -
cze nie od bior ni ka do prze wo du ko mi no we go po -
win no być wy ko na ne pod nad zo rem oso by po sia -
da ją cej od po wied nie kwa li fi ka cje za wo do we, któ ra
po win na po twier dzić pra wi dło wość pod łą cze nia
i za pew nie nia wła ści wej wen ty la cji po miesz cze -
nia, w któ rym za in sta lo wa no urzą dze nie,

• użyt ko wać spraw ne tech nicz nie urzą dze nia, w któ -
rych od by wa się pro ces spa la nia; zgod nie z in -
struk cją pro du cen ta kon tro lo wać stan tech nicz ny
urzą dzeń grzew czych,

• sto so wać urzą dze nia po sia da ją ce sto sow ne do -
pusz cze nia w za kre sie wpro wa dze nia do ob ro tu,
w sy tu acjach wąt pli wych na le ży żą dać oka za nia
wy sta wio nej przez pro du cen ta lub im por te ra urzą -
dze nia tzw. de kla ra cji zgod no ści, tj. do ku men tu
za wie ra ją ce go in for ma cje o spe cy fi ka cji tech nicz -
nej oraz prze zna cze niu i za kre sie sto so wa nia da -
ne go urzą dze nia,

• w przy pad ku wy mia ny okien na no we, spraw dzić
po praw ność dzia ła nia wen ty la cji, po nie waż no we

okna są naj czę ściej o wie le bar dziej szczel ne w sto -
sun ku do wcze śniej sto so wa nych w bu dyn ku i mo -
gą po gar szać wen ty la cję,

• nie wol no łą czyć wen ty la cji gra wi ta cyj nej z me -
cha nicz ną, gdyż mo że dojść do za bu rze nia cią gu
po wie trza w prze wo dach i w efek cie tru ją ce spa li -
ny co fa ją się do wnę trza po miesz cze nia;

• sys te ma tycz nie do mo wym spo so bem spraw dzać
„ciąg” po wie trza, np. po przez przy kła da nie kart ki
pa pie ru do otwo ru, bądź krat ki wen ty la cyj nej – je -
śli nic nie za kłó ca wen ty la cji, kart ka po win na przy -
wrzeć do otwo ru,

• czę sto wie trzyć po miesz cze nie, w któ rym od by wa
się pro ces spa la nia (kuch nie, ła zien ki wy po sa żo -
ne w pie ce prze pły wo we z otwar tą ko mo rą spa la -
nia), a naj le piej za pew nić sta łą mi kro wen ty la cję
okien (no we szczel ne okna klam ka w po ło że -
niu 45°),

• ko rzy stać z do stęp nych na ryn ku de tek to rów tlen -
ku wę gla, któ re na le ży roz mie ścić w spo sób gwa -
ran tu ją cy bez pie czeń stwo (ła zien ka, kuch nia, sy -
pial nia),

• nie spa lać wę gla drzew ne go w do mu, ga ra żu, na za -
mknię tej we ran dzie, itp., je że li po miesz cze nia te nie
ma ją za pew nio nej od po wied niej wen ty la cji,

• nie zo sta wiać sa mo cho du w ga ra żu z włą czo nym
sil ni kiem, na wet je że li drzwi do ga ra żu po zo sta ją
otwar te – zwłasz cza w ga ra żach po sia da ją cych
po łą cze nia ko mu ni ka cyj ne z czę ścią miesz kal ną
bu dyn ku, 

• urzą dze nia grzew cze mu szą być usy tu owa ne
w bez piecz nej od le gło ści od ma te ria łów pal nych
(drew no, fi ran ki, wy kła dzi ny, odzież itp.). Zwróć
uwa gę na od le głość urzą dzeń grzew czych od ma -
te ria łów pal nych – po win na ona wy no sić
min. 50 cm.

• prze wo dy ko mi no we i wen ty la cyj ne po win ny być
droż ne, szczel ne i wy ko na ne z od po wied nich ma -
te ria łów. Za pew nij re gu lar ne prze glą dy i czysz cze -
nie ko mi nów i prze wo dów wen ty la cyj nych przez
upraw nio ne go ko mi nia rza. Ko mi niarz spraw dzi
tak że, czy przez Two je krat ki wen ty la cyj ne nie za -
wra ca ją tru ją ce spa li ny.

• nie ba ga te li zo wać ta kich ob ja wów, jak: dusz no -
ści, bó le i za wro ty gło wy, nud no ści, wy mio ty, oszo -
ło mie nie, osła bie nie, przy śpie sze nie czyn no ści ser -
ca i od dy cha nia, gdyż mo gą być sy gna łem, że
ule ga my za tru ciu cza dem; w ta kiej sy tu acji na le -
ży na tych miast prze wie trzyć po miesz cze nie, w któ -
rym się znaj du je my i za się gnąć po ra dy le kar skiej.

Pa mię taj! Two je bez pie czeń stwo
w wie lu przy pad kach za le ży
tyl ko od Cie bie.

Opra co wa no na pod sta wie ma te ria łów PSP
i ogól no pol skiej ak cji „Nie dla cza du”.

Insp. GCZK UM 
Ze non Ro mań czu kie wicz
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Za po wie dzi kul tu ral ne
Ośrod ka Kul tu ry
w Nie mo dli nie

sty czeń – lu ty 2015

Film, te atr, a mo że kon cert lub za -
ba wa ta necz na? Dla dzie ci, mło dzie -
ży, do ro słych, dla ro dzin i se nio -
rów – każ dy znaj dzie coś dla sie bie
z bo ga tej ofer ty Ośrod ka Kul tu ry!

8 stycz nia (czwar tek), godz. 18.00, sa -
la kon fe ren cyj na – wie czór ko lęd sce ny mu -
zycz nej i wer ni saż świą tecz nych prac dzie cię-
cych sek cji pla stycz nej Ośrod ka Kul tu ry

11 stycz nia (nie dzie la), ha la wi do wi -
sko wo -spor to wa OSiR – FINAŁ WOŚP

12 stycz nia (po nie dzia łek), godz. 18.00,
sa la wi do wi sko wa – re ci tal Mał go rza ty Ka liń -
skiej „Czło wie czy los. Pio sen ki An ny Ger man”

14 stycz nia (śro da), godz. 18.00, sa la
wi do wi sko wa – przed sta wie nie „Świa tło” w wy -
ko na niu mło dzie żo wej gru py te atral nej Ośrod-
ka Kul tu ry

16 stycz nia (pią tek), godz. 18.00, sa la
wi do wi sko wa – wy stęp Stu dia Pio sen ki Ośrod-
ka Kul tu ry – kon cert ko lęd

19 stycz nia (po nie dzia łek), godz. 12.00,
sa la wi do wi sko wa – spek takl te atral ny dla
dzie ci „Wilk i za jąc na urlo pie” (Te atr Art -Re
z Kra ko wa)

21 stycz nia (śro da), godz. 17.00, sa la
wi do wi sko wa – Mi nili sta Prze bo jów – kon kurs
pio sen ki dla dzie ci

24 stycz nia (so bo ta), godz. 17.00 – bal
kar na wa ło wy se nio rów

25 stycz nia (nie dzie la), godz. 15.00,
sa la wi do wi sko wa – ki no fa mi lij ne, pro jek cja
fil mu „Gdzie jest Mi ko łaj?”

26 stycz nia (po nie dzia łek), godz. 12.00,
sa la wi do wi sko wa – spek takl te atral ny dla
dzie ci „Kniaź Po piel” (Te atr Art -Re z Kra ko wa)

26 stycz nia (po nie dzia łek), godz.16.00 – bal
kar na wa ło wy dla dzie ci

28 stycz nia (śro da), godz. 18.00 – bal
kar na wa ło wy dla mło dzie ży 

1 lu te go (niedziela), godz. 17.00,
godz. 19.00, sa la wi do wi sko wa – pro jek cja
fil mu „Sen o War sza wie”

12 lu te go (czwar tek), godz. 11.00, sa la
kon fe ren cyj na – gmin ny kon kurs re cy ta tor ski
„Mi łość jest wśród nas”

13 lu te go (pią tek), godz. 18.00, sa la wi -
do wi sko wa – przed sta wie nie te atral ne gru py
te atral nej se nio rów Ośrod ka Kul tu ry i Uni wer -
sy te tu Trze cie go Wie ku „Kan dy dat ki na żo nę”

24 lu te go (wtorek), godz. 18.00, sa la
kon fe ren cyj na – au dy cja sek cji for te pia nu i gi -
ta ry Ośrod ka Kul tu ry

Zapowiedzi teatralne
Sztu ka „Świa tło”

Pre mie ra 14 stycz nia 2015 r., godz. 18.00
Sa la wi do wi sko wa Ośrod ka Kul tu ry 

w Nie mo dli nie, wstęp wol ny

Au tor: Da nu ta Ro ga ce wicz 
Ada pta cja i re ży se ria: Mał go rza ta Do lak
Mło dzie żo wa Gru pa Te atral na Ośrod ka Kul -

tu ry w Nie mo dli nie ma za szczyt wy sta wić na de -

skach sce ny wi do wi sko wej sztu kę te atral ną na wią -
zu ją cą do współ cze snych pro ble mów świąt Bo że -
go Na ro dze nia. O bra ku po sza no wa nia god no ści
dru gie go czło wie ka, o si le pie nią dza i chę ci zy sku,
ale też i o wie rze, że są jesz cze lu dzie do brej wo li
i czy ste go ser ca.

Sztu ka „Kan dy dat ki na żo nę”

Pre mie ra 13 lu te go 2015 r., godz. 17.00
Sa la wi do wi sko wa Ośrod ka Kul tu ry

w Nie mo dli nie, wstęp wol ny

Au tor: An drzej Dem boń czyk
Ada pta cja i re ży se ria: Mał go rza ta Do lak
Opra wa mu zycz na i przy go to wa nie wo kal ne:

Ża ne ta Plot nik i Pa weł Ostrow ski
Mi ło śni cy sztu ki te atral nej Uni wer sy te tu Trze cie -

go Wie ku, czy li gru pa te atral na se nio rów Ośrod ka
Kul tu ry w Nie mo dli nie za fa scy no wa ni la ta mi okre su
mię dzy wo jen ne go ma ją za szczyt za pro sić na ko me -
dię w sty li za cji lat 20-tych i 30-tych. Z pio sen ką „Mi -
łość ci wszyst ko wy ba czy”, czy „Już ta ki je stem zim ny
drań” se nio rzy gru py te atral nej prze nio są się w cza -
sy, gdzie ja kość i styl kul tu ral ne go ży cia dys tyn go wa -
nej ary sto kra cji nada wał sens i rytm co dzien nym
kon tak tom dam sko -mę skim. Licz ne kan dy dat ki na żo -
nę pre zen tu ją swo je wdzię ki przed scep tycz nym Wik -
to rem, któ ry ma do ko nać wy bo ru, ale ja kie go?

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 XXIII Fi nał Wiel kiej

Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy

11 stycz nia 2015
(nie dzie la)

Ha la wi do wi sko wo -spor to wa

Pro gram:

10.00 - XI ko lej ka Nie mo dliń skiej Li gi Fut sa lu
14.00 - Gry i za ba wy siat kar skiej sek cji siat ków -

ki dzia ła ją cej przy OSiR
14.30 - Gry i za ba wy ko szy kar skiej sek cji ko szy -

ków ki dzia ła ją cej przy OSiR

15.00 - Licytacja pamiątek WOŚP
15.10 - Po ka zy ka ra te
15.40 - Wy stęp wy cho wan ków Stu dia Pio sen ki

z Ośrod ka Kul tu ry
16.10 - Po kaz tań ca zum ba
16.40 - Wy stęp ze spo łu ta necz ne go Ryt mix

z Ośrod ka Kul tu ry
16.45 - Li cy ta cja pa mią tek WOŚP
17.00 - Wy stęp wy cho wan ków Stu dia Pio sen ki

z Ośrod ka Kul tu ry
17.30 - Wy stęp ze spo łu wo kal ne go Pią ty Bieg

z Ośrod ka Kul tu ry
18.00 - Li cy ta cja pa mią tek WOŚP
18.20 - Wy stęp wy cho wan ków Stu dia Pio sen ki

dzia ła ją ce go z Ośrod ka Kul tu ry
18.50 - Li cy ta cja pa mią tek WOŚP
19.10 - Kon cert ze spo łu The Sko ti Ca am Band

z Ośrod ka Kul tu ry
19.45 - Li cy ta cja pa mią tek WOŚP
20.00 - Sym bo licz ne za koń cze nie XXIII Fi na łu

WOŚP – „Świa teł ko do nie ba”
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W tym ro ku ze spół Ryt mix ak tyw nie
spę dził mi ko łaj ki. Z tej oka zji zor ga ni zo -
wa ne zo sta ły warsz ta ty ta necz ne hip -hop
z „Zi bim” Zbi gnie wem Kar bow skim, fi na li -
stą „You can dan ce”.

W warsz ta tach wzię ły udział gru py Ryt mix 1, 2
oraz 3 (w su mie 60 tan ce rzy). Dla gru py 1 oraz 2
by ło to już dru gie spo tka nie z za pro szo nym in struk -
to rem. Rów nież tym ra zem „Zi bi“ na rzu cił spo re tem -

po oraz po ziom trud no ści, któ re mu, jak za zna czył,
na si tan ce rze świet nie spro sta li. Dziew czy ny pod szli -
fo wa ły tech ni ki hip -ho po we, od świe ży ły so bie naj -
waż niej sze po ję cia, jak choć by gro ove, z któ ry mi mia -
ły do czy nie nia pod czas ubie głe go spo tka nia oraz
na uczy ły się no wych, au tor skich cho re ogra fii. Warsz -
ta ty mi nę ły w we so łej i pra co wi tej at mos fe rze, o któ -
rą za dbał nasz gość.

Ka ro li na Mi cuń

Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie
za pra sza na gmin ny kon kurs
re cy ta tor ski „Mi łość jest wśród nas”

Kon kurs od bę dzie się 12 lu te go 2015 r.
(czwar tek) o godz. 11.00 w sa li kon fe ren -
cyj nej Ośrod ka Kul tu ry.

Cel kon kur su

Po pu la ry za cja, pre zen ta cja i kon fron ta cja ży -
we go sło wa o te ma ty ce mi ło snej.

Za sa dy kon kur su

W kon kur sie mo gą wziąć udział ucznio wie
szkół pod sta wo wych, gim na zjal nych i po nad gim -
na zjal nych gmi ny Nie mo dlin. Wy ko naw cy oce nia -
ni bę dą w ka te go riach wie ko wych:

– kla sy 5-6 szko ły pod sta wo wej,
– gim na zjum,
– szko ły po nad gim na zjal ne.
Pod czas kon kur su uczest ni cy pre zen tu ją je -

den wy bra ny tekst. Na ży cze nie ju ry na le ży

przed sta wić dru gi wy bra ny tekst. Czas wy ko na -
nia nie mo że prze kro czyć ośmiu mi nut. W kon -
kur sie wy klu cza się tek sty do tąd nie pu bli ko wa -
ne. Uczest nik kon kur su nie mo że re cy to wać
tek stów, któ re re cy to wał w po przed nich la tach.
Or ga ni za tor nie zwra ca uczest ni kom kosz tów
do jaz du. Spra wy nie okre ślo ne ni niej szym re gu -
la mi nem okre śla or ga ni za tor. 

Wa run ki uczest nic twa

Wa run kiem uczest nic twa jest prze sła nie kar -
ty zgło sze nia do dn. 6 lu te go 2015 r. na ad res:
Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie, ul. Re ja 1, 49-
100 Nie mo dlin lub do star cze nie do se kre ta ria tu
Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie.

Oce na

Oce ny wy ko naw ców do ko na ju ry po wo ła ne
przez or ga ni za to ra kon kur su we dług kry te riów:

· in ter pre ta cja utwo ru
· dyk cja
· wra że nie sce nicz ne
Wy ko naw cy bio rą cy udział w kon kur sie zo sta ną

uho no ro wa ni dy plo ma mi, a lau re aci na gro da mi.

Fe ryj na Mi ni Li sta
Prze bo jów
Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie,
sa la wi do wi sko wa, 21 stycz nia 2015,
godz. 17.00

Za pra sza my dzie ci
w wie ku przed szkol nym
oraz uczniów klas szkół
pod sta wo wych do za ba -
wy po le ga ją cej na na śla -
do wa niu zna ne go i lu bia -
ne go wy ko naw cy, bądź

ze spo łu mu zycz ne go. Ce lem za ba wy jest roz wi -
ja nie dzie cię cych ta len tów mu zycz no -ta necz -
nych oraz pro pa go wa nie zna nych utwo rów mu -
zycz nych i wy ko naw ców. Każ dy uczest nik
za ba wy mu si do star czyć pły tę CD z do brze na -
gra nym utwo rem. 

Ju ry oce niać bę dzie:

– wy gląd ze wnętrz ny,
– ruch sce nicz ny,
– po do bień stwo do na śla do wa ne go wy -

ko naw cy.
Naj lep si wy ko naw cy zo sta ną na gro dze ni

upo min ka mi.

Zgło sze nia przyj mu je se kre ta riat
Ośrod ka Kul tu ry w Nie mo dli nie

do dnia 15 stycz nia.

Ama tor ski Ze spół Te atral ny
dzia ła ją cy przy Szko le

Pod sta wo wej w Ro gach
ser decz nie za pra sza

na spek takl we dług tek stu
Alek san dra Fre dry

„Gwał tu, co się dzie je?”

Re ży se ria – Zdzi sław Wa sy lik, Bożena Gala-Jagi
Mu zy ka – Wal de mar Ju zwa 
Sce no gra fia – Kry sty na Kuź niak, Agniesz ka Wrzo -
dek -Bed nar czyk, Do ro ta Dec, Mi ro sław Dec
Ko stiu my – Jo lan ta Bur ko, Do ro ta Dec
Na gło śnie nie – ks. Zbi gniew Ma li now ski

Ośro dek Kul tu ry w Nie mo dli nie
28 grud nia 2014 r. (nie dzie la)

godz. 16.00 • wstęp wol ny

Warsz ta ty
ta necz ne



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 pra cow ni cy „ka mion ki” w ga lo wych mun du rach
i ich ro dzi ny. Ko lej nym punk tem ob cho dów świę ta by ło uro czy ste spo tka nie w Za -
kła do wym Do mu Kul tu ry. Pre zes spół ki, An drzej Miś ta, przy wi tał przy by łą brać
gór ni czą z ro dzi na mi, sa mo rzą dow ców oraz za pro szo nych go ści. W oko licz no -
ścio wej mo wie przy po mniał po krót ce po cząt ki gór nic twa, oso bę św. Bar ba ry oraz
hi sto rię ko pal ni w Gra czach aż do obec ne go ro ku. – Przede wszyst kim my śli my
o ro ku 2014, po nie waż Bar bór ka prak tycz nie koń czy rok ka len da rzo wy i rok pro -
duk cyj ny. Prze ła ma li śmy kry zys po przed nie go ro ku, któ ry był trud ny dla ko pal ni.

W tym ro ku do szli śmy do śred niej wy do by cia i pro duk cji, prze kro czy my 500 ty się -
cy ton. To świad czy o do brej pra cy wszyst kich za trud nio nych w na szej spół ce:
od gór ni ka na przod ku po za rząd. Każ dy do ło żył swo ją ce gieł kę, dzię ki cze mu mo -
że my dzi siaj spo koj nie i ra do śnie świę to wać. Wszyst kim, któ rzy pra co wa li i do ło ży -
li sta rań, aby śmy mo gli osią gnąć do bre wy ni ki – bar dzo dzię ku ję. Ży czę wam, dro -
dzy bra cia gór ni cy, wa szym ro dzi nom i bli skim du żo zdro wia, po myśl no ści
i bło go sła wień stwa Bo że go – po wie dział An drzej Miś ta.

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.

– Cie szę się, że na te re nie na szej gmi ny ma my za kład, któ ry od wie lu lat kul -
ty wu je tra dy cje bar bór ko we. Za kład, któ ry za pew nia miej sca pra cy na szym miesz -
kań com. Za kład, któ ry po szu ku je al ter na tyw nych dróg roz wo ju i jest me ce na sem
spor tu, kul tu ry i edu ka cji. Skła dam wszyst kim pra cow ni kom i za rzą do wi spół ki ży -
cze nia zdro wia i ra do ści, a tak że sa tys fak cji w ży ciu za wo do wym i oso bi stym.
Szczęść wam Bo że – ży czy ła bur mistrz Do ro ta Kon ce wicz. Ży cze nia w imie niu Ra -
dy Miej skiej w Nie mo dli nie prze ka zał prze wod ni czą cy Zbi gniew Pa lak.

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 chwi le za du my wpro wa dzi ły wier sze re cy to wa ne przez gim -
na zja li stów. Dzień Gór ni ka za koń czył się wspól ną za ba wą.
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Od zna cze ni

Za 45 lat pra cy w spół ce Ba zalt -Gra cze dy plom i na gro dę pie nięż ną otrzy mał
Ka zi mierz Du da.

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 spół ce Ba zalt -Gra cze na gro dę pie nięż ną otrzy mał Mie -
czy sław Osi jew 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
An drzej Szolc i An drzej Wit kow ski.

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: Adam Rud nic ki, Ma rian Grę bo wiec, Ja ni na Klu ba, Piotr Szew czyk.

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: Se we ryn Du da, Piotr
Łu kaw ski, Krzysz tof Trzmie lew ski.

Pra cow ni cy od cho dzą cy na eme ry tu rę i ren tę, któ rzy za dłu go let nia 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: Sta -
ni sław Li twin (41 lat pra cy), Ta de usz Wa liń ski (41 lat pra cy), Ro za lia Świercz (36
lat pra cy), Zbi gniew Wię cek (32 la ta pra cy).

Od zna kę ho no ro wą „Za słu żo ny dla Gór nic twa RP” otrzy mał Jan Jusz czy szyn.
Od zna kę „Za słu żo ny dla Związ ku Za wo do we go Gór ni ków w Pol sce” otrzy ma li:
Ma rian Le cho wicz, Lech Ban drow ski, Zyg munt Bąk, Ma rian Ja ku bow ski, Prze my -
sław Po lań ski, Bog dan Ju dasz.

Ho no ro wy Kord Gór ni czy otrzy mał Krzysz tof Tom czak.

Bar bór ka w Gra czach

14WydarzeniaPULS
Niemodlina

Prezes Andrzej Miśta
odbiera kwiaty od
uczniów z Graczy



15Wieści z gminy

Mikołaj święty rozdaje prezenty
W dniach 6 i 7 grud nia do świe tlic wiej skich w Lip nie, Sa dach

i Ja czo wi cach za wi tał naj bar dziej przez dzie ci wy cze ki wa ny świę ty.

Dla dzie ci przy go to wa no gry i za ba wy, a tak że słod kie po czę stun ki i na -
po je. Nie za bra kło rów nież za dań i świą tecz nych py tań, w któ rych dzie ci mo -
gły wy ka zać się, jak bar dzo za le ży im na pre zen cie od Mi ko ła ja. Jed ni od po -
wia da li, in ni śpie wa li lub tań czy li, ale nikt nie wy szedł nie ob da ro wa ny, każ de
dziec ko otrzy ma ło swój pre zent. Dla jed nych przy go to wa li je ro dzi ce, dla in -
nych przy ja cie le i spon so rzy. Ra dy so łec kie za dba ły o wy strój sal, słod ko ści
i opra wę spo tkań z Mi ko ła jem. Wszyst kim do pi sy wa ły hu mo ry, a czas szyb ko
pły nął w mi łej at mos fe rze.
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W od dzia le dla dzie ci od by ło się spo tka nie mi ko łaj ko we,
na któ re przy by li ucznio wie kla sy pierw szej z po bli skiej Szko ły
Pod sta wo wej nr 2 w Nie mo dli nie.

Z tej oka zji dzie ci obej rza ły po kaz mul ti me dial ny, za po zna jąc się z praw -
dzi wą hi sto rią o świę tym Mi ko ła ju oraz tra dy cją ob da ro wy wa nia się pre zen -
ta mi. Na stęp nie wy słu cha ły pięk nej baj ki o Mi ko ła ju i zbli ża ją cych się świę -
tach, a tak że wła sno ręcz nie zro bi ły ko lo ro wy łań cuch cho in ko wy. Na ar ku szu
pa pie ru ma lo wa ły po stać Mi ko ła ja i od po wia da ły na py ta nia zwią za ne z ich
pa tro nem. W cza sie spo tka nia uczest ni cy obej rze li tak że ksią żecz ki te ma tycz -
nie zwią za ne ze św. Mi ko ła jem oraz film pt.: „Pa da Shrek”. Nie za bra kło roz -
mo wy o świą tecz nych pre zen tach i słod kie go po czę stun ku. Wspól na za ba wa
wpro wa dzi ła wszyst kich w świą tecz ny na strój pe łen ma gii i ra do ści. 

Do ro ta Ol szew ska

Mikołajki w bibliotece

Sady

LipnoJaczowice



Chro nią cen ne łą ki
Part ner stwo Bo rów Nie mo dliń skich

pod su mo wa ło trwa ją cy od kwiet nia pro -
jekt przy rod ni czy „Der kacz”.

– Oka za ło się, że przez kil ka lat wdra ża nia stra -
te gii roz wo ju Part ner stwa, bar dzo ma ło jest pro jek -
tów z za kre su ochro ny przy ro dy czy ogól nie zwią za -
nych z przy ro dą, a prze cież na zwa „Part ner stwo

Bo rów Nie mo dliń skich” do ty czy la su. Po sta no wi li -
śmy na wła snym przy kła dzie po ka zać miesz kań com
Bo rów Nie mo dliń skich, że moż na zro bić cie ka wy pro -
jekt przy rod ni czy, któ ry wy ko ny wa ny jest przede
wszyst kim w te re nie – po wie dział Da niel Po do biń -
ski, ko or dy na tor pro jek tu, na spo tka niu pod su mo -
wu ją cym w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie. – In spi -
ra cją pro jek tu „Der kacz” był pro jekt ochro ny pta ka
wod nicz ka w gmi nie le żą cej na obrze żach Bie brzań -
skie go Par ku Na ro do we go. Pro jekt ochro ny pta ków
i mo ty li na wil got nych łą kach Bo rów Nie mo dliń skich
wziął się rów nież z wi zyt w Bo rach, gdzie oka za ło
się, że wie le łąk jest po rzu co nych i od kil ku na stu lat
za ra sta ją so sną i brzo zą. Po my śle li śmy, że war to by -
ło by za cho wać bio róż no rod ność Bo rów.

Peł ny ty tuł pro jek tu brzmi „Der kacz – pi lo ta żo -
wy pro gram ochro ny pa ra so lo wych ga tun ków mo -
ty li i pta ków na wil got nych łą kach Bo rów Nie mo dliń -
skich”. Pro jekt skła dał się z dwóch eta pów. Pierw szym
by ła część ba daw cza, któ rą prze pro wa dzi li człon ko -
wie Dol no ślą skie go Ru chu Ochro ny Przy ro dy z Wro -
cła wia. Gru pa na ukow ców -przy rod ni ków prze pro wa -
dzi ła wstęp ne roz po zna nie na 40 łą kach w 21
kom plek sach łą ko wych le żą cych na te re nie wszyst -
kich gmin Bo rów Nie mo dliń skich (łącz nie 1 700 ha),
z któ rych wy bra no 16 kom plek sów i spo rzą dzo no

ich do kład ny prze gląd oraz in wen ta ry za cję. Dru gą
czę ścią pro jek tu by ły pra ce zwią za ne z re kul ty wa cją
i przy wró ce niem do wła ści wej uży wal no ści czte rech
łąk na dwóch kom plek sach łą ko wych (Kor fan tów
i Wierz bie): wy kar czo wa no drze wa i krze wy sa mo -
siew ne oraz wy ko szo no łą ki po za okre sem lę go wym.
Wszyst ko po to, aby chro nić za gro żo ne ga tun ki pta -
ków: der ka cza, kszy ka i czaj ki, a tak że mo ty li z ro dzi -
ny mo drasz ko wa tych. Efekt pra cy przy rod ni ków
przed sta wił na spo tka niu Pa weł Ki siel – pre zes Dol -
no ślą skie go Ru chu Ochro ny Przy ro dy.

Oprócz prac te re no wych, waż nym ce lem pro -
jek tu jest uświa do mie nie miesz kań com, rol ni kom
i wła ści cie lom łąk, że obok sta wów i tor fo wisk, pod -
mo kłe łą ki na le żą do naj cen niej szych przy rod ni czych
za so bów Bo rów Nie mo dliń skich. Du żą ro lę w ich za -
cho wa niu przed za ra sta niem czy wy su sze niem mo -
gą ode grać wła ści cie le łąk. Wy star czy, że bę dą prze -
strze ga li kil ku za sad użyt ko wa nia łą ki. Na pew no
nie jest to eko no micz ne z punk tu wi dze nia do cho -
dów. Dla te go ist nie ją spe cjal ne do pła ty rol no śro do -
wi sko we wy ni ka ją ce z użyt ko wa nia naj cen niej szych
przy rod ni czo łąk. Ich spo sób po zy ska nia przed sta -
wi ła Kor ne la Wroń ska z Opol skie go Ośrod ka Do -
radz twa Rol ni cze go w Ło sio wie.

Spo tka nie za koń czy ła pre mie ra fil mu o Bo rach
Nie mo dliń skich pt. „Bo ry Nie mo dliń skie. Lu dzie i las”
zre ali zo wa ne go przez Part ner stwo. Film wy róż nia
się pięk ny mi uję cia mi z lo tu pta ka i przed sta wia hi -
sto rie la sów, a tak że od dzia ły wa nie czło wie ka. To
mą dry film, któ ry po ka zu je, jak na prze strze ni wie -
ków czło wiek czer pie (czę sto ra bun ko wo) z za so bów
la sów i jak obec nie po trze bu ją one wspar cia czło -
wie ka, je go dłu go fa lo wych i od po wie dzial nych de cy -
zji. Film moż na zo ba czyć w ser wi sie YouTube na ka -
na le użyt kow ni ka o na zwie „Nie mo dlin skie”.

Każ dy uczest nik spo tka nia otrzy mał bro szu rę
pod su mo wu ją cą pro jekt oraz ko lo ro wan kę dla naj -
młod szych. Wszy scy za in te re so wa ni ochro ną łąk i do -
pła ta mi rol no śro do wi sko wy mi uzy ska ją wię cej in for -
ma cji na stro nie www.bo ry nie mo dlin skie.pl.
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Bli żej ob wod ni cy
We dług Pro gra mu Bu do wy Dróg Kra jo -

wych na la ta 2014-2020, któ re przy go to -
wa ło Mi ni ster stwo In fra struk tu ry, Opolsz -
czy zna ma do stać po nad 580 mln zł
na bu do wę trzech ob wod nic: Nie mo dli na,
Kę dzie rzy na -Koź la oraz My śli ny.

– Ob wod ni ca Nie mo dli na, po wy klu cze niu au -
to strad i dróg eks pre so wych, zna la zła się na 20.
miej scu rzą do wej li sty – po wie dział Bo le sław Pu stel -
nik z Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to -
strad w Opo lu na po sie dze niu Re gio nal ne go Ko mi -
te tu do Spraw Bu do wy Ob wod nic Ny sy i Nie mo dli na,
któ re od by ło się pod ko niec li sto pa da. 

We dług kosz to ry su za kwo tę 450 mi lio nów mia -
ła po wstać tyl ko ob wod ni ca na sze go mia sta, jed nak
pro jekt trze ba bę dzie od chu dzić. I tak za miast dwu -
pa smo wej jezd ni (z dwo ma pa sa mi ru chu w każ dą
stro nę) bę dzie tyl ko jed na jezd nia z od cin kiem do -
dat ko we go pa sa do wy prze dza nia. Pier wot ny pro -
jekt za kła da też bu do wę trzech skrzy żo wań bez ko li -
zyj nych. Po zmia nach po wsta ną tyl ko ron da. Nie
bę dzie rów nież par kin gów przy ob wod ni cy.

– Sa mo rząd Nie mo dli na nie był bier ny w spra -
wie bu do wy ob wod ni cy, ale tam, gdzie mógł, tam in -
ter we nio wał i pro sił o jej po wsta nie. Kie dy roz po czę to
pra ce nad pro jek to wa niem, na wzór in nych sa mo rzą -
dów przy rze kli śmy, że w przy pad ku bu do wy ob wod -

ni cy nie bę dzie my sta ra li się o wiel kie od szko do wa nia
z ty tu łu dróg do jaz do wych do pla cu bu do wy. Prze -
zna czy li śmy dział ki gmin ne pod tę bu do wę. Sta ra li -
śmy się wszyst ki mi moż li wy mi spo so ba mi sprzy jać in -
we sty cji tak, aże by wła dze w War sza wie wi dzia ły, że
ob wod ni ca Nie mo dli na jest au ten tycz nie po trzeb na
miesz kań com Zie mi Nie mo dliń skiej – po wie dział
na spo tka niu bur mistrz Mi ro sław Stan kie wicz.

Pro jekt uwzględ nia ją cy ob wod ni cę Nie mo dli na
mu si jesz cze za twier dzić Ra da Mi ni strów.
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Fe sti wal Pio sen ki Re li gij nej
i Kon kurs Re cy ta tor ski Po ezji
Re li gij nej w Gra bi nie

Ucznio wie i pra cow ni cy Pu blicz nej
Szko ły Pod sta wo wej Sto wa rzy sze nia Przy -
ja ciół Szkół Ka to lic kich w Gra bi nie w wy -
jąt ko wy spo sób zło ży li hołd pa tro no wi, św.
Ja no wi Paw ło wi II.

Za pro si li lo kal ną spo łecz ność na mi ste rium słow -
no -mu zycz ne przy go to wa ne pod kie run kiem na uczy -
cie lek: Da nu ty Ba bicz i We ro ni ki Ma tu sik. Dzię ki go -
ścin no ści księ dza pro bosz cza, To ma sza Ma lic kie go,
uro czy stość od by ła się w ko ście le pod we zwa niem
św. Mi ko ła ja w Gra bi nie.

„Tej praw dy świat nie zmie ni,
uta jo na jest w świę tym zna ku.
Tyl ko z mi ło ści bę dzie my są dze ni,
al bo z jej bra ku.”
Sło wa Wal te ra Py ki, opol skie go po ety z Po pie lo -

wa, sta no wi ły myśl prze wod nią uro czy sto ści. To wła -
śnie wier sze Wal te ra Py ki by ły pre zen to wa ne pod czas
Kon kur su Re cy ta tor skie go Po ezji Re li gij nej. Wpro wa -
dzi ły one słu cha czy w kli mat re li gij nej za du my
i wdzięcz no ści. Uczest ni cy fe sti wa lu i kon kur su re cy -
ta tor skie go – od przed szko la ków po uczniów kla sy
szó stej – za dzi wia li ta len tem wo kal nym, in stru men -
tal nym oraz uj mu ją cą dzie cię cą szcze ro ścią prze ka zu
ar ty stycz ne go. Tłum nie przy by li wi dzo wie na gra dza li
ar ty stów w peł ni za słu żo ny mi, grom ki mi bra wa mi.

Wy ni ki Fe sti wa lu Pio sen ki Re li gij nej:

Ka te go ria klas 0-III:
I miej sce: Ucznio wie kla sy pierw szej
II miej sce: Adam Or liń ski, kl. III
III miej sce: Mag da le na Ko zik, kl. III
Ka te go ria klas IV-VI:
I miej sce: Ame lia Or liń ska, kl. VI
II miej sce: Mar ty na Jan kie wicz, kl. VI
III miej sce: Ka ta rzy na Ko zik, kl. IV

Wy ni ki Kon kur su Re cy ta tor skie go
Po ezji Re li gij nej dla klas IV-VI:

I miej sce: Ame lia Or liń ska, kl. VI
II miej sce: Emi lia Krze miń ska, kl. V
III miej sce: Emi lia Sob czak, kl. VI
Wy róż nie nie: Ja go da Ko zak, kl. V

Da nu ta Ba bicz
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Na ro do wy Pro gram Roz wo ju
Czy tel nic twa

W ro ku bie żą cym no wym ele men tem
po li ty ki bi blio tecz nej MKiDzN jest Na ro do -
wy Pro gram Roz wo ju Czy tel nic twa na la -
ta 2014-2020 (Prio ry tet 2), do któ re go apli -
ko wa ła na sza bi blio te ka.

Zło żo ny przez nas wnio sek otrzy mał ak cep ta cję.
Głów nym za ło że niem pro gra mu jest wy pra co wa nie
part ner stwa i współ pra cy bi blio tek szkol nych i pu -
blicz nych w ce lu zwięk sze nia po zio mu czy tel nic twa
wśród dzie ci i mło dzie ży. Re ali zu jąc za ło że nia pro -
gra mu i jed no cze śnie po głę bia jąc do tych cza so wą
współ pra cę, za war li śmy po ro zu mie nia o part ner -
stwie ze Szko łą Pod sta wo wą nr 1 i Szko łą Pod sta wo -
wą nr 2 w Nie mo dli nie. W ra mach Prio ry te tu 2 ubie -
ga li śmy się o do fi nan so wa nie za ku pu no wo ści
wy daw ni czych dla bi blio te ki pu blicz nej, zgod nie z za -
po trze bo wa niem part ner skich bi blio tek szkol nych.
Part ner skie bi blio te ki okre śli ły ty tu ły ksią żek do za -
ku pie nia, któ re otrzy ma ły od MGBP w Nie mo dli nie
w for mie de po zy tu.

Re ali zu je my wspól ne dzia ła nia, obej mu ją ce kil -
ka ob sza rów. Za pra sza my uczniów do udzia łu w lek -
cjach bi blio tecz nych, bę dą cych cie ka wą for mą zdo -
by wa nia wie dzy i in for ma cji. Człon ko wie „Klu bów
przy ja ciół książ ki” za wią za nych przy szko łach pod -
sta wo wych czy ta ją swo im młod szym ko le gom i ko le -
żan kom w szko łach i przed szko lach. Wraz z na uczy -
cie la mi po pu la ry zu je my pro gram „Czy tam so bie”.
Prio ry tet 2 jest no wą for mą wspar cia bi blio tek przez
mi ni ster stwo. Ma my na dzie ję, że je go re ali za cja bę -
dzie istot nym ele men tem w za kre sie wzmac nia nia
po ten cja łu bi blio tek pu blicz nych i szkol nych. 

Mał go rza ta Na wroc ka -Ba de ja

Cho pin dla se nio ra
Dla człon ków UTW wy stą pi ła z mi nikon -

cer tem for te pia no wym Zo fia Dy nak.
Mło da pia nist ka jest stu dent ką czwar te go ro ku

Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go we Wro -
cła wiu w kla sie for te pia nu. Za pre zen to wa ła ze bra -
nym w Ośrod ku Kul tu ry w Nie mo dli nie se nio rom
dwie czę ści So na ty for te pia no wej h -moll op. 58 oraz
trzy ma zur ki op. 17 Fry de ry ka Cho pi na. – Czę sto
gram na róż nych spo tka niach, np. we wro cław skim
klu bie li te ra tu ry i mu zy ki, gdzie wykonuję wła sne re -
ci ta le, na wie czo rach po etyc kich i fe sti wa lach w fil -
har mo nii – po wie dzia ła ar tyst ka.

mk

Prze każ 1%
dla Bart ka So snow skie go

Mój syn, Bar tek, ma stward nie nie roz -
sia ne. Pro szę oso by roz li cza ją ce się w rocz -
nym ze zna niu po dat ko wym o prze ka za -
nie 1% po dat ku na je go re ha bi li ta cje
i le cze nie. Wy star czy przy wy peł nia niu PIT
-u wpi sać nu mer KRS: 00 00 33 88 78 z do -
pi skiem „Bar tło miej So snow ski”.

Po móc moż na wpła ca jąc na kon to fun da cji
na rzecz cho rych na stward nie nie roz sia ne „Do bro
Po wra ca”. Nu mer kon ta: 95 1140 1140 0000
2133 5400 1001 z do pi skiem „Bar tło miej So snow -
ski” w ty tu le. Zbie ra my na le ki i re ha bi li ta cję na sze -
go sy na Bart ka. Wszyst kich, któ rzy mo gą wspo móc,
pro si my o wpła ty na to kon to. Bę dzie my bar dzo
wdzięcz ni za oka za ną po moc.

Z po zdro wie nia mi
ro dzi ce Bart ka So snow skie go i Bar tek

Stop prze mo cy
Szko ła Pod sta wo wa w Ro gach za an ga -

żo wa ła się w pro jekt „Hi sto ria mi sia – Nie
bij mnie – ko chaj mnie!”, któ re go ce lem by -
ło zwró ce nie uwa gi na prze moc wo bec
dzie ci i „przy czy nia nie się do two rze nia kul -
tu ry za po bie ga nia nad uży ciom i prze mo -
cy wo bec dzie ci”.

Na szą ak cję roz po czę li śmy od prze ka za nia in -
for ma cji uczniom i ro dzi com, oraz zbiór ki mi siów
przy no szo nych do szko ły. Mi sie sym bo licz nie by ły
ban da żo wa ne i każ dy otrzy my wał fisz kę z ha słem
„Nie bij mnie – ko chaj mnie!”. Ze bra li śmy czter dzie -
ści mi siów. An ga żu jąc się w ten pro jekt, chcie li śmy
zwró cić uwa gę na pro blem prze mo cy wo bec dzie ci.
Nie ste ty, wciąż sły szy my w me diach, że do szpi ta li
tra fia ją dzie ci, któ rych ob ra że nia zo sta ły spo wo do -
wa ne agre syw nym za cho wa niem oso by do ro słej. Nie
zga dza my się z ta ką sy tu acją i sta now czo pro te stu -
je my prze ciw ko ta kie mu za cho wa niu. Chcie li śmy po -
ka zać, że war to jest po dejść do ma łej, bez bron nej
oso by. Spraw dzić co się dzie je, re ago wać!

Od wie dzi li śmy z ucznia mi: Ewą Szur gut, Na ta -
lią Ko per, Mar tą Po chwat, Mi cha łem Kup cza kiem
po nad 30 miejsc na szej gmi ny: Nie mo dlin, Rut ki,
Gó ra, Tar ni ca, Tłu sto rę by i Kra sna Gó ra. Po zo sta wi -
li śmy mi sie – na przy stan kach, w przy chod niach,
par kach, skle pach, urzę dach, miej scach pu blicz nych
wraz z in for ma cja mi. Ce lem na szej ak cji by ło zwró -
ce nie uwa gi prze chod niów, któ rzy przy sta wa li i czy -
ta li, co plu szo wy miś ma im do po wie dze nia. Li czy
się re ak cja spo łe czeń stwa. Jak do no szą nam – nie -
któ re mi sie już znik nę ły, two rząc no wą, mi sio wą hi -
sto rię peł ną cie pła, do bra i mi ło ści.

Jo lan ta Sie dlak
ko or dy na tor pro jek tu

5-8 li sto pa da w miej sco wo ści Brzęcz ko wi ce nie -
zna ny spraw ca z otwar tej ha li fer my dro biu skradł
ele men ty in sta la cji elek trycz nej na szko dę oso by pry -
wat nej. Po stę po wa nie pro wa dzi KP w Nie mo dli nie.
Stra ty 2 tys. zł.

7 li sto pa da w miej sco wo ści Mi cha łó wek pa trol
WRD KMP z Opo la za trzy mał nie trzeź we go 66-lat ka,
któ ry kie ro wał sa mo cho dem Fiat. Po stę po wa nie pro -
wa dzi KP w Nie mo dli nie.

8 li sto pa da w miej sco wo ści Gra cze nie zna ny
spraw ca wła mał się do ma ga zy nu, z któ re go skradł
ka set kę z pie niędz mi na szko dę fir my Chem pest Ło -
siów. Po stę po wa nie pro wa dzi KP w Nie mo dli nie.

12 li sto pa da w Gra czach na uli cy Nie mo dliń skiej
nie zna ny spraw ca ory gi nal nym klu czem otwie ra jąc
drzwi, wła mał się do miesz ka nia, z któ re go skradł bi -
żu te rię oraz pie nią dze. Po stępo wa nie pro wa dzi KP
w Nie mo dli nie. Stra ty 900 zł.

24 li sto pa da w Gra czach na uli cy XX-le cia PRL
nie zna ny spraw ca z ko ry ta rza bu dyn ku Mo nar skradł
do ku men ty, kar ty ban ko ma to we, pie nią dze i kurt ki.
Po stę po wa nie pro wa dzi KP w Nie mo dli nie. Stra ty 3.6
tys. zł.

25 li sto pa da w Nie mo dli nie na uli cy Rey mon ta
nie zna ny spraw ca wy bi ja jąc szy bę w drzwiach, wła -
mał się do ba ru, z któ re go skradł szu fla dę ka sy fi skal -
nej. Po stę po wa nie pro wa dzi KP w Nie mo dli nie. Stra -
ty 2.4 tys. zł.

26 li sto pa da w Nie mo dli nie na uli cy Woj ska Pol -
skie go nie zna ny spraw ca z au to bu su mar ki MAN skradł
dwa aku mu la to ry na szko dę PKS w Opo lu. Po stę po -
wa nie pro wa dzi KP w Nie mo dli nie. Stra ty 2.6 tys. zł.

27 li sto pa da w Nie mo dli nie na uli cy Opol skiej
nie zna ny spraw ca skradł z sa mo cho du cię ża ro we go
mar ki MAN dwa aku mu la to ry. Po stę po wa nie pro wa -
dzi KP w Nie mo dli nie. Stra ty 2.5 tys. zł.

6-7 grud nia w Nie mo dli nie na uli cy No wej nie -
zna ny spraw ca zry wa jąc kłód ki w drzwiach, wła mał
się do dwóch ga ra żów, z któ rych skradł spa war kę
z prze wo da mi, szli fier kę ką to wą i wier tar kę mar ki
Bosch. Je go łu pem pa dły rów nież dwa szkla ne ba lo -
ny w me ta lo wych ko szach z wi nem oraz me ta lo wy
wó zek. Stra ty 3.6 tys. zł. Po ste po wa nie pro wa dzi KP
w Nie mo dli nie.

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



Sportowe świętowanie
z Mikołajem 
Trzy dni spor to wych emo cji w ha li OSiR-u w Nie -
mo dli nie, czy li spor to we mi ko łaj ki 2014.

W pią tek tra dy cyj nie spor to we emo cje roz po czę li te ni si ści sto ło wi. W tur -
nie ju te ni sa wy star to wa ło bli sko 50 za wod ni ków, po dzie lo nych na trzy ka te go -
rie wie ko we: skrza ty, żacz ki i mło dzi cy. Ry wa li za cja we wszyst kich ka te go riach
wie ko wych by ła bar dzo wy rów na na i emo cjo nu ją ca. Wy ni ki w tym tur nie ju nie
by ły waż ne, po nie waż zwy cięz ca mi oka za li się wszy scy, któ rzy po sta no wi li wy -
star to wać w za wo dach. Na gro dą by ła wi zy ta świę te go Mi ko ła ja i słod ka pacz -
ka dla każ de go z uczest ni ków, któ rzy przez trzy go dzi ny ak tyw nie spę dzi li czas.
Ko lej ne piąt ko we za wo dy spor to we to mecz pił ki noż nej sek cji pił ki noż nej Or li -
ków, dzia ła ją cej przy Ośrod ku Spor tu i Re kre acji w Nie mo dli nie. Tak zwa na gra
we wnętrz na za koń czy ła się wi zy tą Mi ko ła ja i słod ki mi na gro da mi. Po krót kim
od po czyn ku pił ka rze uda li się na tur niej do Tu ło wic, gdzie ro ze gra li kil ka uda -
nych me czów „kon tro l nych” z za wod ni ka mi tam tej szej Unii Tu ło wi ce. 

Na stęp nie roz po czął się mi nitur niej ko szy ków ki z udzia łem naj młod szej gru -
py ko szy ka rzy, dzia ła ją cej przy Ośrod ku Spor tu i Re kre acji w Nie mo dli nie. Wiel -

kie emo cje, peł ne za an ga żo wa nie wszyst kich za wod ni ków za owo co wa ło ko lej -
ną wi zy tą Świę te go i słod ki mi na gro da mi dla wszyst kich. Ko lej ny etap piąt ko -
wych spor to wych zma gań to mecz ko szy ków ki, w któ rym mło dzi cy UKS OSiR Je -
dyn ka Nie mo dlin ro ze gra li pojedynek z dru ży ną MKS Strzel ce Opol skie.
Go spo da rze by li bar dzo go ścin ni i po da ro wa li zwy cię stwo swo im prze ciw ni -
kom. Po me czu oczy wi ście każ dy za wod nik otrzy mał słod ki upo mi nek. Ostat nim
ak cen tem dnia było spotkanie ko szy ków ki, w któ rym ka de ci UKS OSiR Je dyn ka
Nie mo dlin nie by li już tak go ścin ni, jak ich młod si ko le dzy, i po ko na li ze spół MKS
Strzel ce Opol skie. Gra by ła bar dzo wy rów na na, z hap py en dem na szej mło dzie -
ży. Tak za koń czył się spor to wy pią tek z Mi ko ła jem.

W so bo tę go ści li śmy sę dziów pił kar skich z ca łe go wo je wódz twa, któ rzy
ro ze gra li tur niej pił ki noż nej. Dwa na ście ze spo łów, dwie ka te go rie wie ko we:
se nio rów i old bo jów, 31 me czów, to spor to wa stro na XXIV Mi strzostw Wo je -
wódz twa Opol skie go Sę dziów Pił kar skich, na któ rych nie bra ko wa ło wi zyt św.
Mi ko ła ja, któ ry przez ca ły dzień czę sto wał wszyst kich słod ko ścia mi. Pił kar skie
zma ga nia sę dziów w obu ka te go riach wie ko wych za koń czy ły się zwy cię stwem
dru żyn z Klucz bor ka. 

Nie dzie la to pił kar ski tur niej Or li ków, któ re go go spo da rzem by ła dru ży na
UKS OSiR Je dyn ka Nie mo dlin. Tur niej ro ze gra no w ra mach ak cji Opol skie go
Związ ku Pił ki Noż nej w Opo lu, pod na zwą „Ba wi nas pił ka”. Sześć dru żyn:
z Ozim ka (dwie), Kra sie jo wa, Ko tó rza Ma łe go, Gra czy i Nie mo dli na po dzie lo -
no na dwie gru py. Z wiel ką sa tys fak cją in for mu je my, że za wod ni cy UKS OSiR
Je dyn ka Nie mo dlin, wy gry wa jąc swo ją gru pę, awan so wa li do fi na łu tur nie ju.
Nie ste ty, w fi na le nie spro sta li dru ży nie Ma łej Pan wi I Ozi mek i osta tecz nie
za ję li 2. miej sce w tur nie ju. Ko lej na na sza dru ży na Skal nik Gra cze za ję ła 6.
lokatę w tur nie ju. 

Tak w wiel kim skró cie wy glą da ły trzy dnio we spor to we mi ko łaj ki z Ośrod -
kiem Spor tu i Re kre acji w Nie mo dli nie. Ma my na dzie ję, że wspól nie spę dzo ne
go dzi ny spor to wych emo cji, suk ce sy i po raż ki, na dłu go zo sta ną w pa mię ci
wszyst kich uczest ni ków. 

OSiR 
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GABINET STOMATOLOGICZNY
Niemodlin, ul. Wojska Polskiego 5

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

lek. dent. Monika Kozieł
Usługi w zakresie:

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

• protetyka (pełny zakres)

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 

Tur niej sę dziów
XXIV Ha lo we Mi strzo stwa Opolsz czy zny Sę dziów

oraz V Ha lo we Mi strzo stwa Opolsz czy zny Old bo jów o Pu -
char Prze wod ni czą ce go KS OZPN.

W dniu 6 grud nia po raz trze ci w na szej ha li go ści li śmy sę dziów pił ki
noż nej. Po raz pierw szy go spo da rza mi Mi strzostw Pol ski Sę dziów Pił ki
Noż nej w ha lo wej od mia nie fut bo lu by li śmy w ro ku 2012. W tur nie ju gra -
li ar bi trzy mię dzy na ro do wi i sę dzio wie szcze bla cen tral ne go, czy li naj lep -
si sę dzio wie w Pol sce. Na stęp nie w 2013 ro ku by li śmy or ga ni za to ra -
mi XXIII Ha lo wych Mi strzostw Opolsz czy zny Sę dziów oraz IV Ha lo wych
Mi strzostw Opolsz czy zny Old bo jów. W 2014 ro ku, po raz dru gi z rzę du,
zo sta li śmy do ce nie ni za wzo ro wą or ga ni za cję po przed nich im prez i do -
sta li śmy do or ga ni za cji ko lej ne za wo dy, czy li XXIV Ha lo we Mi strzo stwa
Opolsz czy zny Sę dziów oraz V Ha lo we Mi strzo stwa Opolsz czy zny Old bo -
jów o Pu char Prze wod ni czą ce go KS OZPN. W turnieju wy stą pi ło 12 dru -
żyn, 7 w ka te go rii se nio rów i 5 w ka te go rii old bo jów. Mi strzo stwa w obu
ka te go riach obro ni ły eki py z Klucz bor ka i zdo by li oka za łe pu cha ry prze -
wod ni czą ce go Ko le gium Sę dziów Opol skie go Związ ku Pił ki Noż nej, Ada -
ma Cza ba now skie go, któ ry oso bi ście wrę czał i gra tu lo wał spor to wej po -
sta wy swo im ar bi trom. Nie by ło by mi strzostw, gdy by nie wzo ro wa
współ pra ca ze PSP nr 1 w Nie mo dli nie, za któ rą bar dzo dzię ku je my.

OSiR
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Kino familijne
„Gdzie jest Mi ko łaj?”
Nie dzie la 25 stycz nia 2015 r.
Se ans - godz. 15.00
Sa la wi do wi sko wa Ośrod ka Kul tu ry
Wstęp wol ny

Jest to zre ali zo wa na z roz ma chem zwa rio wa na świą tecz na hi sto ria
dla każ de go. Film udo wod ni wszyst kim nie do wiar kom, że świę ty Mi ko łaj
ist nie je na praw dę i co ro ku ma peł ne rę ce ro bo ty. W fil mie po zna my je go
se kre ty oraz jed ne go z współ pra cow ni ków, Pa na Ło sia.

Na gro dy / fe sti wa le:

2014 – Ber li na le, sek cja Ge ne ra tion K Plus
2014 – Rem brandt Awards, no mi na cja Naj lep szy Film Dla Mło dzie ży
2014 – Zlín In ter na tio nal Film Fe sti val for Chil dren and Youth, no mi na cja

Naj lep szy Peł no me tra żo wy Film Dla Dzie ci

Film o Niemenie
„Sen o Warszawie”
Niedziela 1 lutego 2015 r.
I seans - godz. 17.00 • II seans - godz. 19.00
Sala widowiskowa Ośrodka Kultury
Wstęp wolny

„Sen o Warszawie” w reżyserii Krzysztofa Magowskiego, to pierwszy duży film
biograficzny o Czesławie Niemenie, piosenkarzu, kompozytorze, ikonie polskiej
muzyki rozrywkowej. Okazją do jego realizacji stała się 10. rocznica śmierci
charyzmatycznego artysty. W filmie wykorzystano wiele nieznanych dotąd materiałów
archiwalnych, które rzucają nowe światło na życie Niemena. Opowiadają o nim
barwnie członkowie jego rodziny, zaprzyjaźnieni muzycy, krytycy, dziennikarze
muzyczni - w sumie ponad 50 osób. Film jest bogato ilustrowany muzyką Niemena.
Film trwa 111 minut.


